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Lietuvos konstitu
cija priimta

Suteikiama laisvių ir lygybė priš įstatymus
Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, III. June 11, 1920 
ns reąuired by the act of Oct. G, 1917

LIETUVOS LAIKINE 
KONSTITUCIJA 

PRIIMTA.

Prezidentę renka Seimas. 
Ministeriai atsako prieš sei
mą. Duodama pamatinės lais 
vės, lygybė prieš įstatymus. 
Mirties bausmė naikinama.

[Nuo Lietuvos Atstovybes 
VVashingtone ].

WASHINGTONAS.— Lie 
tuvos Atstovybė Amerikoje 
gavo sekantį oficijalį kable- 
gramą iš Kauno nuo Elta:—

Steigiamasis Seimas priė
mė laikinąją Konstituciją. 
Jos svarbiausieji punktai:

Lietuvos valstybė—demo
kratinė respublika.

Steigiamasis Seimas — su 
verenės Lietuvos galios iš- 
reiškėjas.

Seimas leidžia įstatymus, 
ratifikuoja sutartis su kito
mis valstybėmis, tvirtina 
biudžetą, prižiūri įstatymų 
vykdinimo.

Vykdomoji Valdžia — Pre 
zidentas, Ministėrių Kabi
netas.

Prezidentą renka Steigia
masis Seimas.

Prezidentas kviečia Minis- 
terį Pirmininką rablelis [? 
N. Red.] atstovauja. Respųb 
lika [?! N. Red.] turi baus
mės dovanojimo teisę.

[Šis paragrafas, matyt, 
Atstovybės raštininkų sudar 
kytas kablegramą kopijuo
jant. Be abejo tekstas tu
rėjo būt toks: “Prezidentas 
kviečia Ministerį Pirminin
ką; atstovauja Respublikai; 
turi bausmės dovanojimo 
teisę”.—N. Red.].

Iki Prezidentas išrinktas, 
pereigas eina Seimo Pirmi
ninkas.

Ministėrių Kabinetas at
sako prieš Seimą; šiam iš
reiškus nepasitikėjimą, atsi
statydina. K

Piliečiai, be skirtumo ly
ties, tautybės, tikybos, ly

gus prieš įstatymus.
Luomų tytulų nėra.
Visiems piliečiams duoda

ma asmens, buto, korespon
dencijos neliečiamybė.

Tikybos, sąžinės, spaudos, 
žodžio, streikų, susirinkimų, 
draugijų laisvė.

Mirties bausmė naikina
ma.

Lietuvos Atstovybė Ame
rikoje.

True translation filed with tht/ p<««- 
master at Chicago, III, June lt, 1920 
as reąuired by the act of Oct. A, 1917

VENGRIJOS KABINETAS 
REZIGNAVO.

VIENNA, birž. 10. — Vengri
jos kabinetas, vadovaujamas 
premiero ir vidaus reikalų mi
nisterio Aleksandro Simonyi 
Semeden, rezignavo, sako Bu
dapešto žinia.

Ministrijos rezignavimas įvy
kęs delei jos negalėjimo page
rinti padėties, susidariusios de
lei teroristų veikimo.

Kabinetas užėmė vietą pereitą 
kovo 14 d.

ANGLIJA NENORI ARMĖNI
JOS MANDATO.

LONDONAS, birž. 10. šiandie 
atstovų bute pakeltas klausimas 
ar Anglija bus priversta priimti 
mandatą ant Armėnijos, kada 
Jungt. Valstijos atsisakė nuo jo, 
susilaukė nuo kalbančio vald
žios vardu Andrew Bonar seka
mą atsakymą: “Aš manau, kad 
aš galiu pasakyti dabar, jog 
mes jo nepriimsime.“

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. June 11, 1920 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917
TIKISI KOALICINIO KABINE

TO VOKIETIJOJE.

Naujasis reichstagas b»us 
paleistas?

• BERLINAS, birž. 10.— Neue 
Berliner praneša šiandie, kad 
bus sudarytas svarbaus reikalo 
koalicinis kabinetas, kuris at
stovaus Vokietiją laike Spa kon
ferencijos.

Niekučių išreiškiama nuomo
nė, kad nacionalis susirinkimas 
gal būt bus paleistas ir bus pas
kelbti nauji rinkimai, jei karie- 
ji ir konservatyvai atsisakys 
kooperuoti su nuosaikiaisiais.

PULLMANO DARBININKŲ 
STREIKAS PLĖTOJASI.

ST. LOUIS, birž. 10. — 700 
streikuojančių Pullmano kom
panijos kamienų ir elektros 
darbininkų dar nesugrįžo į dar
bą ir šiandie prie jų prisidėjo 
ir 300 vaidmenų. Streikieriai 
reikalauja pripažinti Brother- 
hood of Raihvay Carmen uniją.

Generalinis unijos pirminin
kas Harry Smith iš Chicago sa
ko, kad neužilgo sustreikuos 
50,000 darbininkų, dirbančių 
Pullmano kompanijai visoj? 
šalyje.

Darbininkai išpradžių reika
lavo pakelti algą, bei kada strei
kui prasidėjus tas reikalavimas 
liko išpildytas, darbininkai pa
reikalavo taipjau pripažinti ir 
nniją.

NAUJI GENERALINIAI 
STREIKAI ITALIJOJE.

Daugelyje vietų ištiko kruvinų 
susirėmimų.

L()NIX)NAS, birž. 10. — Iš 
Rymo pranešama, kad generali
nis streikas Apulia, pietryti
nėje Italijoje, grąsina pavirsti į 
tikrą revoliuciją. 50 žmonių li
ko sužeista streikieriams susirė
mus su kareiviais, kurie šovė j 
minią, kuri irgi atsakė šūviais.

Padėtis Treviso provincijoje, 
šiaurinėje Italijoje, irgi darosi 
kritiška.

Kitas Rymo korespondentas 
praneša, kad generalinis strei
kas plečiasi Bari, kur 14 žmonių 
liko sužeista policijai užpuolus 
tint darbininkų.

Sudaryti naują kabinetą gal- 
bus bus pavesta liberalų vado
vui Francesco Giolitti. Jis te- 
čiaus 'sako, kad jis pilnai sup
rantąs tuos pavojus, kurie prie 
dabartinės padėties Italijoje, 
laukia sudarymą naujos val
džios.

Republikonų kon
vencija

REPUBLIKONAI PRIĖMĖ 
PLATFORMĄ.

CHICAGO. Vakar vakare 
balsavimu priėmė partijos plat- 
republikonų konvencija atviru 
formą ateinantiems rinkimams.

Darbininkų reikalai platfor
ma stoja, kad hutų uždrausta 
streikuoti darbininkams, dir
bantiems valdžiai, ar valdžios 
kontroliuojamose įstaigose, o 
visi nesutikimai turi būti paves
ti arbitracijai.

Geležinkelių ir kiti bendruo
menei reikalingų įstaigų daly
kuose turįs būti paskirtas beša
liškas tribunalas, kurio nuos
prendžiai ločiaus nėra verstini. 
Betgi tribunalas neveikia strei
ko metu.

Dirbantis privatinėse įstaigo
se darbininaki gali streikuoti, 
bet valdžia turi rupinties , kad 
visuomet nesufkimai tarp dar
bininkų ir samdytojų butų ati
duodami arbitracijai.

Iš Amerikos Darbo Federaci
jos prezidento Gomperso reika
lavimų platformon įrašyta už
draudimas gabenti iš vienos 
valstijos kiton kalinių padary
tas prekes.

Meksikos reikalais partijos 
platforma neskelbia tiesioginės 
intervenejos, bet prižada vesti 
tokią politiką, kuri priverstų 
meksikiečius “gerbti Amerikos 
vėliavą ir apsaugoti teises Ame
rikos piliečių.“

Tautų lygos dalyke partija, 
reikalaujant Jolmsonui, atsisakė 
įdėti platformon kokj-nors nu
rodymą ar ji ratifikuotų ar at
mestų tą lygą.

Priimtoji platforma neturi 
didelės reikšmės ar vertės, ka
dangi ji vistiek nesuriša nė pa r-Į 
tijos, nė jos kandidatų. Jie gali 
elgties kaip jie nori, visai ne
paisydami platformų.

šiandie republikonai pradės 
nominavimą kandidatų į prezi
dentus. Iki kandidatą išrinks, 
praeis dar kelios dienos.

Republikonų konvencijai 
prasidėjus.

PAUL HANNA
[Federuotosios PresoH koresp.]

CHICAGO, birž. 9. — Sena
toriaus Henr^ Cabot Lodgc* 
vedamoji kalba, kuri tęsėsi apie 
pusantros valandos, gal buvo 
viena nuobodžiausių kalbų ka
da nors pasakytų republikonų 
konvencijoj.

Bet atsakomybė už lai krin
ta ne vien tik ant Lodge’o. Jis 
neturėjo nieko pasakyti, ir de
legatai žinojo tatai. Kuomet jis 
smerkė Wilsoną, kurie-niekurie 
delegatai plojo. Kuomet jis pra
našavo republikonų partijai 
pergalę, — plojimai padidėjo. 
Bet kuomet jis reikalavo puo
limo Meksikos, tai tik apie pen
kios dešimtys delegatų nedrą
siai pliauškino rankomis.

Akyliai tėmijant delegatus, 
galima įžiūrėti ypač vieną daly
ką. Visi jie yra susidomėję šil
tomis vietelėmis. Jiems rupi 
laimėti šiuose rinkiniuose, kad 
paskui sekamais keturiais me
tais galėjus “pagyventi.“ <

Partijos vadams užimant vie
tas niekas neplojo. Niekas nesis
tebėjo ir tada, kuomet publika 
ir delegatai pradėjo eiti iš Coli- 
seumo neužbaigus Lodge‘ui nei 
kalbėti. Jo oratorija nė kiek 
delegatų nesuartino. Ji žmo
nėms nežada jokios laisvės.

Chancey A. Depew privedė 
Lodge’ą prie pirmininko staliu
ko. Depew atsimena, kada re
publikonų partija gimė. Tai 
įvyko šešios dešimtys metų at
gal. Ar jis atvyko čia, (turėda
mas 86 metus, pasižiūrėti, kaip

jo partija miršta? Nes nors Dc- 
pew ir jo partija kol kas tebegy
vena, liet juose nedaug beliko 
gyvybės. Žiūrėtojams taip ir 
skverbiasi klausimas: “Ar ilgai 
da juodu gyvens?“

Kad kokiu nors budu prašo-
linus nesmagų ūpą, įnešama pa
skelbti .Jungtines Valstijas did
žiausia šalimi pasaulyj. Bet visi
tie šukaviihai buvo lyg įtempti, 
nevykę.

Daugiau gyvumo padaryta 
prieColiseumo. Čia vaikščiojo 
buria1, moterų su įvairiomis vė
liavomis. Būrys moterų nešė 
vėliavas, kurių užrašai reikalau
ja ūmaus prlpąŽinimo mote
rims lygių teisių. Ant kitų vė
liavų vėl mirga tokie parašai: 
“Chicagos bažnyčių federacija 

I reikalauja amnestijos,“ “Ame
rikos Darbo Federacija, turinti 
keturius milionus rinkikų, rei
kalauja amnestijos,“ “Delko 
laikoma pusantro tūkstančio 
politikos prasižengėlių kalėji
muose?” “Internuotieji vokie
čiai jau paliuosuoti, kodėl lai
koma už krolų amerikiečiai?“

Amerikos moterų komitetas 
žada stoti prieš rezoliucijų ko
mitetą ir reikalauti, kad butų 
atnaujinti pirklybiniai ryšiai su 
Rusija.. Raymond Robbins, ma
noma, reikalaus priimti tokią 
rezoliuciją, remdamasi tuo, kad 
Anglija lak tinai jau užmezgė 
su Rusija pirklybinius ryšius.

Vaikšto gandai, kad republi
konai šį kartą nebandys užgirti 
tokio patvarkymo, kurs draus
tų darbininkams streikuoti. 
Turbūt supranta, kad vergijos 
nebegalima grąžinti.

Nors senatorius Poindexteris 
ir gubernatorius Allen visokiais 
budais bando įrašyti į republi
konų platformą tą darbininkų 
pavergimo įstatymą, bet jų pas
tangos eina niekais.

Kapucinai streikuoja
k ,i - - -

Ir vienuoliai kelia maištą prieš 
savo valdžią.

PARYŽIUS, birž. 10. — Vie
nuoliai iš basakojų kapucinų 
vienuolino Fiunie, sutvėrė savo 
uniją ir paskelbė streiką. Dabar 
jie gyvena užsibarikadavę na
muose prie vienuolino. f

Jie reikalauja teisės nešioti 
civilius drabužius, taipjau kirp- 
ties plaukus, kaip ii< visi kiti 
žmones.

Beto jie reikalauja teisės pa
mesti vienuolių prižadus ir pe
reiti svietiškai) gyvenimai), taip
jau trumpesnių valandų mal
doms.

Civilė valdžia atsisakė maišy- 
ties į tą streiką ir kapucinų vir
šininkas atsikreipė prie popie
žiaus.

(Lietuviams kapucinai yra 
pažįstami iš keletą metų atgal 
Amerikoje besilankiusio basa
kojo “tėvo Kazimiero,“ kuris 
paskilbo čia savo “smarkiais“ 
pamokslais, kuriuose jis pas
merkė visą, kas tik, yra civiliza
cijos išrasta. Dabar ir tuos lau
kinio gyveninio garbintojus, 
kaip matyt, apėmė ‘buntas’).

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, birž. 10 d., užsienio pinigų 

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

Anglijos 1 svaras ............... $3.93
Austrijos 100 kronų ........... 0.82
Belgijos, už $1 -----  frankų 12.25
Danijos 100 kronų ........... $17.05
Finų 100 markių ............... $4.35
Francijos, už $1 ....... frankų 12.94
Italijos, už $1 ............... lyrų 17.25
Lietuvos 100 auksinų ..... .....  2.70

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

* Lenkų 100 markių ............... $0.70
Norvegų 100 kronų ............. $17.80
Olondų 100 guldenų ............. 86.45
Švedų 100 kronų ............... 21.80
šveicarų, už $1 ... • • • • V* 5.49
Vokiečių 100 markių . .........  2.70

Am. Darbo Feder. 
Konvencija

Konvencija atmetė nepartinę 
politinę agitaciją.

MONTREAL, birž. 10/ 
Šiandie Amerikos Darbo Fede
racijos metinėje konferencijoje 
ilgai buvo svarstomas suteiki
mas lygių teisių negrams ir jų 
organizavimas. Negrai ypač 
skundėsi ant geležinkelių klerkų 
unijos,kuri negrams nepripažįsta 
lygių teisių. Konvencija nutarė 
paliepti tai unijai priimti negrus 
į uniją dygiomis teisėm s.

Paskui prieita prie svarstymo 
rezoliucijų, kurių įnešta virš 
šimto.

Viena unija buvo įnešusi, kad 
butų paskirta didelė suma pi
nigų Federacijos vedimui ne
partinės agitacijos irabelnai po
litiniam švietimui darbininkų.Ta 
rezoliucija tapo atmesta vien
balsiai, nes nematyta reikalo 
eikvoti reikalaujamą didelę su
mą pinigų.

Tarp įneštų rezoliucijų, daug 
yra gana gerų. Viena jų reika
lauja, kad Federacija paskirtų 
didelę sumą pinigų įsteigimui 
visos eilės darbininkų dienraš
čių; kad Federacija pasirūpin
tų suorganizuoti viešbučių ir 
valgyklų darbininkus; kad butų 
pareikalauta atšaukti, špionažo 
įstatymus; kad valdžia paimtų 
nuosavybėn geležinkelius; kad 
butų organizuojami negrai 
dąrbininkai; kad butų pasmerk
tas karinis lavinimasis mokyk
lose (įnešta mokytojų federaci
jos) ; kad reikalauti krasos 
darbininkams 8 vai. darbo die
nos su pusantro mokesnio už 
viršlaikį, ir t. t. Kitas rezoliuci
jas įnešė kelios didžiosios uni
jos.

Cukraus porcijos
Vėl įvedama cukraus porcijas 

valgyklose.

NEW YORK, birž. 10. — Ge- 
neralio prokuroro Pointerio pa- 
gelbininkas Rilley šiandie pas
kelbė, kad nuo birželio 21 d. vi
suose viešbučiuose ir valgyklo
se bus įvestos cukraus porci
jos, kokios buvo karo metu.

NUBAUDĖ PELNAGAUDĄ.

•CHARLESTON, W. Va., birž. 
10.------ Federalis teismas čia
šiandie nubaudė $35,000 pabau
dos, Sehon-Stevenson Co. iš 
Huntington už plėšimą didelių 
pelnų iš cukraus. Tai esanti di
liausia pabauda, kokią leidžian
ti Leverio aktas. \

Bet vargiai tie pelnagaudo/ ir 
dalį pabaudų užsimokės. /

IR ISPANIJOJE DEPORTA
VIMAI.

BARGELONA, birž. 10. — 
Civilis gubernatorius šiandie 
paliepė ištremti 31 svetimtautį 
iš įvairių šalių, kurie dalyvavo 
pastarajame visuotiname strei
ke. Tikimąsi, kad ir daugiau 
žmonių bus deportuota.

Fnift transintinn filed wlth the post 
master at Chicago, III. June 11, 1920 
is reąuired by the ari of Oct. 6.1917

15,000 ALBANŲ SUKILO 
PRIEŠ ITALUS.

LONDONAS, birž. 10.— 15.000 
albanų sukilėlių užpuolė Dun- 
kati tiltą ant Voisua upės ir su
ėmė dalį italų karabinierių, sa
ko Rymo žinia.

Telegrafo ir telefono lio’jos 
liko pertrauktos ir apsimainy
ta šūviais su italų kareiviais, ku
rie organizuojasi užpulti suki
lėlius.

True translation filed wlth tbe post-master at .Chicago, III. June 11, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

Lenkai prašys taikos
Rusijos-Anglijos taryboms nevykstą

LENKAI PRAŠYS RUSIJĄ 
TAIKINTIES.

Nota jau esanti parašyta. Krizis 
Lenkijos kabinete.

VARŠAVA, birž. 9. — Pasak 
laikraščių, Lenkija už kelių die
nų pasiųs Rusijos sovietų val
džiai taikos notą. Pasiūlymas 
bus įteiktas premiero Skulskio, 
kurį seimo vadovai įgaliojo 
veikti varde valdžios, kuri jau 
birželio 4 d. parašė naują notą.

Tapo sušauktas nepaprastas 
posėdis Lenkijos seimo, kad 
apsvarsčius padėlį, kokia pasi
darė delei rezignavimoargikul- 
turos ministerio Prano Perdeli, 
viešųjų darbų ministerio 
Kcdzior ir užrubežinių reikalų 
vice ministerio Dabski.

Visi jie yra nariais liaudinin
kų partijos, kuri nesutinka su 
valdžios politika, ypač su men
ku agrarinio biliaus padarytu 
progresu seime.

Laikraščiai pranašauja, kad' 
laukiamas per keletą menesių 
reorganizavimas viso kabineto 
gali įvykti.

Bolševikai laimi prie Kijevo.
LONDONAS, birž. 10. — Pa

sak Maskvos oficialiu praneši
mo bolš. 'spėkos veržiasi apie 
Kijevą. Pranešimas sako:

“Veikiantįs ant dešiniojo 
Dniepro kranto musų kareiviai 
stumia lenkus linkui Kijevo-Ko- 
rosten geležinkelio.

“Mes taipaju paėjom palei 
kairįjį krantą Disnos upės 
(Vilniaus gub.). sekdami priešą 
žingsnis už žingsnio.

“Tarašča apygardoje, į piet
vakarius nuo Kijevo, mes su- 
laužėm priešo priešinimąsi ir 
delei to pasisekimo užėmėm 
Bielaja Cerkov, atmesdami len
kus atgal į šiaurę.“

True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, III. June 11, 1920 
o% reguired by tbe act of Oct. fl. 1917

MORAVAI KONFISKAVO
LENKŲ AMUNICIJĄ.

PREDAU, Moravijoje, birž. 
10. — Geležinkelių darbininkai 
užgriebė 36 vagonus su amuni
cija, gabenama iš Italijos į Len
kiją. Ta amunicija buvo gabe
nama slaptai.

True translation filed witl the pnst- 
master at Chicago* III. June 11, 1920 
as reąuired by the »cLof Oct. fl, 1917

ANGIJJOS-RUSUOS^TAĘY- 
BOS NEVYKSTANČIOS.

Galinčios už kelių dienų pairti.

LONDONAS, birž. 10.— čia 
platinasi nuomonė, kad tarybos 
tarp Rusijos pirklybinio atsto
vo ir Anglijos valdžios neina 
taip sėkmingai, kaip tą rodytų 
Krasino nusisamdymas ofiso ir 
buto. Turintįs artimų ryšių su 
abiejomis pusėmis žmonės šian
die sako, kad jie nenusistebėtų, 
jei už kelių dienų tarybos butų 
pertrauktos.

WilĘonas ignoruoja tarybas.
LONDONAS, birž. 10. — Pre- 

mieras Lloyd George atstovų 
bute, šiandie pasakė, kad Jungt. 
Valstijos buvo paklaustos ar jos 
nori, kad jos butų atstovauja
mos tarybose Londone tarp Ru
sijos pirklybos ir pramones 
ministerio Krasino ir talkininkų 
atstovų, bet jos nieko neatsakė 

į tą paklausimą.

True translation filed w)tb the post- 
master at Chicago, 111. June 11, 1920 
hs reąuired by the act of Oct. 6,1917

BOLŠEVIKAI VERŽIASI 
PERSIJON.

PARYŽIUS, birž. 10. —Fran- 
cijos užrubežinių reikalų mi
nisterija gavusi žinių, kad bol
ševikai sėkmingai plėtoja savo 
veikimą Persijoje. Sostinė Te- 
geranas yra pavojuje pakliūti į 
bolševikų rankas į dvi, tris die
nas, jei bolševikai ją užpultų. 
Persijos valdžia organizuoja gy
nimąsi.

Žinia sako, kad bolševikų 
spaudžiami anglai pasitraukė į 
Manžil, 30 myl. į pietus nuo 
Rešt.

(Gautoji užvakar Rusijos be- 
vielinė žinia sakė, kad revoliu
cionierių vadas Mirza Kučuk 
sudarė laikinę valdžią Rešte 
ir kad anglai skubiai traukia
si linkui Bagdado, palikę 
Ręstą be mūšio. Ži
nia sakė, kad Indijos kareiviai 
atsisako kariauti prieš Persijos 
revoliucionierius ir kad didelė 
dalis Indijos pulko perėjo Mir- 
zos Kučuko pusėn. Valdžios va
dovas Andrew Bonar Law atsto
vų bute išreiškė netikėjimą į tą 
žinią).

ŽAIBAS užmušė 4 VAIKUS.
DETRIOT. Mich., birž. 10.- 

4 vaikai liko užmušti ir 7 sun
kiai sužeisti, kada šiandie per
kūnas trenkė į medį, po kuriuo 
jie buvo pasislėpę.

Nori savotiškų pasportų.
DETROIT, Mieli., birž. 10. — 

Internacionalės policijos virši
ninkų asociacijos konvencija 
šiandie priėmė rezoliuciją, ku
rioj rekomenduojama, kad bu
tų išleisti federaliniai įstatymai, 
kurie reikalautų, kad kiekvie
nas žmogus užsirezistruotų ir 
kad kiekvieno butų nuimtos pir 
štų antspaudos. Esą reikalinga 
turėti visų žmonių sąrašas ir 
pasportai.

{ vyriausias Amerikos!
KOMUNISTŲ VADAS— 

ŠNIPAS PROVOKATORIUS!

Louis C. Fraina — valdžios 
pasamdytas agentas! Tame 
daugiau nebėra jokios abejo
nės. Rusijos sovietų sekreto
rius Santeri Nuorteva, viešai 
paskelbė faktus, kurie liudija, 
kad Fraina tarnavo už algą 
Justicijos Departamentui tuo 
laiku, kada jisai organizavo 
“kairiasparnius,” redagavo jų 
organą “Revolutionary Age” 
ir paskui tvėrė Komunistų 
Partiją.,

Komunistų konvencijoje, 
kuri pernai įvyko Chiicagoje, 
Fraina buvo vyriausias jų va
das. Jisai parašė platformą 
Komunistų Partijai.

Nuorteva dabar parodo, 
kad tas šnipas-provokatorius 
ne tiktai įtraukė į valdžios 
kilpas tūkstančius nekaltų 
ateivių Šioje šalyje, patikėju
sių “revoliuciniais“ komunis
tų šukavimais, bet mėgino su
rasti progos varyti savo judo- 
Šišką darbą ir Rusijoje. Kitas 
tečiaus šnipas įklampino 
Frainą, ir jo judošystė išėjo į 
aikštę.

Ryto “Naujienose” bus iš
spausdintas aprašymas, kaip 
tas provokatorius buvo su
sektas. 

m i' t
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Vertė K. Baronas

Jaunoji kankinė.
(Tąsa)

Tuo dialektu kalbėjo Len- 
janoj, Lombardijos Marafoni- 
joj, — atsakė Delabella savo 
kaltintojams.

n i u, ir visados nešiojosi prie kru 
tinęs ar už diržo šakutę šilojo. 
Kada ji būdavo mieste, ta šaku
tė primindavo jai baltą jurą 
kvietkų, gaivų aromantą stepo, 
skaistų žvdrų dangų, skriejan
čius -aukštumoje koršunius ir 
vanagus, darantį tarp šilojų gu- 
šta veverselį ir graužiantį jo šak 
uis zuikį.

Karės teismas tame atsakyme 
įžiūrėjo įžeidimų . * Delabella 
brangiai užsimokėjo už jį.

Paima mokėjo skaityti ir ra
šyti itališkai, bet namie visados 
kalbėjo dialektu. Ji karštai my 
Įėjo gimtinį stepą stl, baltais 
kvietkeliais ir medaus kvaps-

i
DATRIJOTIZMAS
* Paččdumap turi būt 

pasargos Žodis

I
I0WA STATE

SAVINGS BANK
Kapitalas ir Pervirši*— 

$120,000.00.

S. E. Cor. Fourth ana 
Jackson Sts.

SIOVX CITY, 1A.

Motina, niekad nebūdavo ste
pe; ji nemylėjo gamtos ir pri
pažindavo lik miesto gyveni
mą. Nuo to laiko, kaip Pai
ma pasiliko viena, ji ir jos ne
leisdavo j stepą.

— Be tėvo tu paklisi toj lau
kinėj vietoj, — sakydavo ji.

Paima atsakydavo:
— Ne| aš ir tamsią naktį ra

siu kelią.
— Kas tau jį parodys?
— O kas jį parodo žemės pe

lei ar kurmiui?
Paima ilgėjosi stepo. Ji pri

prato prie jo tylos, neapima* 
mano platumo, saldaus aroma
to ir skaitė savo tėvą karalium 
to tyro.

Motina vesdavosi ją kas ry
tą ir kas vakarų į bažnyčių, kad 
pasimeldus už brangų kalinį; 
bet mergaitei rodėsi, kad ji ga-

Pirmas Iškilmingas

PIKNIKAS
< 

rengiamas
Leib, Gv. D. L. K. Vitauto Pašelpos Draugijos

Nedėlioj, 13 d. Birželio (June), 1920 m.
GEO. CHERNAUSKO DARŽE NO. 2

Pradžia 9 vai. iš rytmečio.

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti ant šito musų iškilmingo 
pikniko. Muzika bus užganėdinanti visiems, šokiai už dyką. Galėsite 
šokti kiek ir kas norėsite. Kviečia KOMITETAS.
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i PRAKALBOS! !■
Temoje:

į ‘Svieto Pabaiga’ |
5 KUR, KADA, KAIP IR KODĖL? ‘ ■

■ ŽEMĖS SUDEGINIMAS IR T. T. ■

■ lliaillllllllIBlBBKlIBBGIIBBIIIIIIBIIl ■

Petnyčioj, Birželio 11,1920
Pradžia 7-tą vai. vakare.

Proga Ciccricčiams

C. Semradek Svet
1333 Komensky Av'e. Chicago, III.

Kalbėtoja S. Beneckas

Imkite 12-tus gatvekaru's iki Crawford Avė. 1 blokas 

į vakarus ir 114 bloko į pietus, tarpe 13 ir 14 gatvių.

Kitkas išguldymas jvyks temoje:
“NAUJAS DANGUS IR NAUJA ŽEMĖ”

Subatos Vakare, ta pati 
Svetainė

Įžanga Dovanai
Kviečiami visi Rengia B. S.

■■■■ niji»i-F«RWP". .. 1,1
lėtų daug karščiau už jį mcls- 
ties atvirame stepe. Dabar 
kaip tik šilojai žydi ir visi bal
ti yarpeliai yra pilni medaus.

Karlų ji paprašė krikštolė- 
vų eiti su jų į (iradanaskų.

Mama nenori, balandėli,— 
atsakė. Nekvaršinkime jos.

Tokiu būdu Paima buvo pri 
kaustyta prie miesto. Vienodai 
tęsėsi ilgos dienos. Žinių jos 
negaudavo. Policija ateidavo 
pas jas į namus kada tik pano
rėdavo, gaudydavo laiškus kra 
soje ir apžiūrinėdavo šėpas ir 
skrynias.

— Dar stebisi, kad žmonės 
darosi maištininkais, — mūrinė 
jo senas kareivis. — Ne tam 
mes kariavome su milaniečiais, 
ir pats Garibaldi laike mums 
prakalbų nuo savo balkono.

Paima gerai žinojo istorija 
tos epochos. Jos diedukas su 
dviem sunais buvo užmušti ir 
niekas nežino, kur palaidoti y- 
ra jų lavonai.

Ji savo liūdnomis akimis žiu
rėjo į ateinančius žandarus su 
tokia neapykanta, kad.ne kar
tų jie grųsino jai.

— Pasmaugti tų kaliukštę, — 
kalbėjo oficierius.

Vienok jiems nebuvo leista 
užmušinėti vaikus, nors oficie
rius tikrino, kad jeigu galima 
naikinti gyvates Jai kodėl nega
lima mitrinti nuo žemės pavir
šiaus vaikus valstybinių prasi
žengėlių.

Bendruomenės gerovė 
pirm visko, — kalbėdavo jis.

Karlų molina ir duktė pers
kaitė laikraščiuose, kad Da ta
beliu pabėgo iš Milano kalėji
mo, kur keletu mėnesių veltui 
laukė savo bylos; jį nuolatos 
šaukdavo tik Liūdimams, o pas
kui vėl grąžindavo kalėjimai!.

Painiai pasirodė, kad pats ar- 
kaniolas Gabrielius atnešė ta 
žinių ir nusileido ant jų namo 
auksiniame spindulyje dangiš
kos šviesos, kaip jį piešia se
noviniuose paveiksluose.

Ji tylėjo, bet jos veidas taip 
persimainė, kad žandarai, pa
dvigubinusieji i namo saugoji
mų, kalbėdavo: "

— Aha, mergiščia žino kur 
jis!

Bet nė jū nė motina to ne
žinojo. Ir tik nakties tamso
je, savo miegamajam kambaryj, 
jos išdrįsdavo viena kitai šnibž
telėti:

Mes apie jį užgirsime... 
galbūt pamatysime jį... Jis pa
darys viskų, kad mums prane
šus, jeigu bus gyvas...

O Paima mąstė:
“Jeigu jis ištikrųjų išsigel

bėjo, lai turbūt, yra stepe.’
Juk jie su tėvu žinojo, kaip 

tikra slopintos viela yra šilojai! 
Juk ištire senus požeminius 
kelius, pilių griuvėsius, gyvena
muosius urvus išnykusių žmo
nių ir žvėrių guolius žemės gi
lumoje. Toj didelėj Ilgumoj, 
slėpdamasis lankiame šilojuje, 
žmogus gali ištolo matyli prisi
artinimą priešo. O, taip; jeigu 
tėvas gyvas, jeigu jis ištikrųjų 
laisvas, tai jis tikrai ateis į sa
vo numylėtų stepą.

Pas juos buvo mėgiama 
vietelė, kurių jie kartu surado 
— rasis kokios tai senai sunai
kintos pilies, išviršaus visiškai 
užaugęs šiloju ir plačialapiais. 
Jie kiek apvalė, įtaise velėnų 
suolus ir čia prasėdėdavo ištiso
mis valandomis karštomis vasa
ros dienomis, kadangi deginan
ti saulė negalėdavo įeiti į tą ve
sią žalių prieblandą. Štai kur 
jis ateis, jei jam pasisekė išsi
gelbėti! Jų nestabdė mintis, 
kad padaryt tokių kelionę ir vėl 
nepapult — veik neįtikėtina. Ji 
priprato mąstyti, kad jis gali 
daryti stebuklus.

Pasitikėjimas, kad levas yra 
stepe, augo pas Paima su kiek
viena d’ena ir ji jautė tokį troš
kimą išsigauti ant laisvės, kaip 
paukštelis, pagautas tarp šilo
jams ir pasodintas į narvelį.

Kada molina kartą pažadino 
ją naktį ir tai verkdama, tai 
juokdamosi pranešė, kad jis tik
rai yra Grandanaske ir slapta 
ateis atsisveikinti su jais prieš 
apleidžiant gimtinę šalį, tai Pal 
ma nenusistebėjo; ji to laukė.

(Bus daugiau).

PėtnyČia, Birželio 11, 1920

I PRANEŠIMAS
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Naujieneėiams, Naujienų Skaitytojams ir Visiems 
Naujienų Rėmėjams

Pirmas ‘‘Naujienų” Piknikas jvyks

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 nereikės 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.

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

PAIN-EXPELLERI
<( Drangą Reikale”

Šeimynos, kurios karta dažinojo jo veikiančią jiogą, dauginus be jo neapsieina. 
Yra tik vienas l'nin-Ezpelleris ir dol jusu apsaugojimo, jis yra paženklintas 
musu vaizbažonkliu

-A-ISTOECOR, (Ikaras)
Jeigu ant pokolio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jie nėra tikras ir jus lokio 

neimkite. Visose aptiokoso po 35c. ir 70c. Taipgi galimo, gauti pas išdirbėjus :
F. Al). RICHTER & CO., 326-330 Broadvvay, Ncw York

Pranešimas
West Pullman-Kensington, Roseland ir Burn- 

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

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

Važiuok i Lietuva
Ant greitųjų garlaivių.

•sto
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88 dideli garlaiviai yra ant musų linijos. Greiti lai
vai, Tiesi keliai./ Kelionės kaštai mažesni, kelionės lai
kai trumpesni, ir visi keliaujančiųjų vargai yra daug su
mažinti. Visa kelionė, trečios klesos iš pat Chicagos į 
Liepojų $157.06. Antras klesos $197.56. Del pasportų, 
Taksų," Mainymo pinigų, Siuntimo pinigų, Laivakorčių 
ir tolesnių informacijų kreipkitės į ofisų

FEDERAL L. A. & L. COMPANY 
666 W. 18-th St., Chicago.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

12th STREET 
Td. K.dlle 890J. 

8514-16 W. 12th ST.
Arti St. Louin Ava. 

CHICAGO, 1LL.
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*-^.06 v ^4X*' ■'.-.<■£«• 4

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

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

A. BARTKUS, fra.
1619 W. 47th St. Tel. Boulcvard 1892. Chicago. 01.

Dr. F. 0. Carkr
Duokit Okulistui Pritaikinti..

Akims

Gerkle
Jūsų alus gal reikalauja gydy

mo, arba pritaikymo akinių. 
Kaipo Okulistas galiu duoti 
jums patarimą.

Aukso Filled $4, $5, $6, $7, $8, 
$9, $10.
Čysto aukso $6, $7, $8, $9, $10, 

$11, $12
Apsibuvęs ant State St. per 23 

metus.
Ištaisau žvairumą. Gydau viso 

kias akių ligas. Išpjaunu tonsi- 
ius.

Franklin O. Carter, 
M. D.

120 So. State St.
Valandos nuo 9 iki 6.
Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Tele Yards 6492

AKUŠERKA 
A.SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
3255 So. Halsted
StM Chicago, 111 

niMiiimji>iW

TĖVAI TĖMYKITE.
Jūsų vaikai ir mergaites 14 

metų amžiaus ir senesni turėtų 
užsiregistruoti DABAR vakaci- 

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

SOUTH PARK 
EMPLOYMENT AGENCY 

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

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

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, III.

^SB^BB^SB^KyfBB?

SALIN DEGTINĄ
^Z^Visa Amerika tapo sau 

sa’ neprivalai nusi- 
minti, todėl nusiramink 
Mes gaminame tam tik 

. rą extraktą, iš kurio
gali pasidaryti sveiką 
gėrimą, kuris, mes ūž- 
tikriname, užganėdins 
kiekvieną. Jeigu nori 
išsigerti* prieš pusry- 
čiua, po darbui, vestu- 
vėse, krikštynose arba 

• šokiuose, tai gali atsiek
.. ti labai pigiai pats pa- 

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

Tel. Yards 3654

Mrs. A. Michniewich 
AKUŠERKA

Baigusi Akuše-

zusi Pennsilva- 
nijos hospitalė. 
•e, Pasekmin
gai patarnauja 
prie gimdymo.
Duoda rodą vi
sokiose ligose 

moterims ir 
merginoms.

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

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v. t

Tel. Canal 6222.
DR. C. K. CHERRY8

LIETUVIS DENTI8TAS
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sta. 

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

nuo 1 po pietų iki I vakare.
---------------------- - .

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas

1821 So. Halsted St., Chicago, 111. 
kampas 18th St.

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

V_ _____ ____ ____________ »

Rez. 1139 Independcnce 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
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The People’s Store
11201-3-5-7 Michigan A ve. Roseland.

Musų Apšaukimo 
šlpardavimas 

\ tęsis visą ateinančią sąvaitę.

30 OYKAI
Iškirpk šį pagarsinimą ir paduokite mums kada 

pirksite už $1.00 ar daugiau.

į KORESPONDENCIJOS | . . . .
SO. OMAHA, NEBR.

MARGERIO KNYGYNE
GALIMA GAUTI VISOS ĮDOMIAUSIOS 

KNYGOS IR DAILĖS PAVEIKSLAI. — Mei
lė ir Dailė (su paveikslais), kaina $1.00. Portu
galų Minyškos Meiliškų Laiški} knyga (su pa
veikslais), kaina $1.00. Baltoji Vergija, kaina 
50c. Artistiškų Paveikslų knyga, kurioje telpa 
852 paveikslai, aiškiausiai atvaizdiną gryną mer
gelės figūrą įvairiose pozose, kaina $4.00. Mote-

riškos ir Vyriškos grynų Figūrų Studijos — tai knyga, kurioje lan
das! ne tik įvairiausiose pozose moters ir vyro grynos figūros (mode- 

I liai), bet ir paviršutinė anatomija (kūno subudavojimas), kaina $8.00.
Artistiški paveikslai, didumo 5x7 colius, kaina 25c. paveikslas (ne- 
siunčiame mažiau, kaip 12 paveikslų). Minyškų Išpažintis (dar 
spaudoje) kaina $2.00. Hipnotizmas (dar spaudoje), kaina $1.00. 
Siųsdami orderi, kartu siųskite ir pinigus. Aiškiai užrašykite savo 
adresą: AL. MARGE RIS, 2023 ST. PAUL AVĖ., CHICAGO, ILL.

PRANEŠIMAS ROSELANDIEČIAMS
Gerbiamiems Roseland ir apielinkės Lietu

viams pranešu, kad nupirkau šiaučiaus vietą, če- 
verykų taisymo dirbtuvę prie 10835 So. Michigan 
Avė. nuo J. Butkaus. Taisau visokios rųšies če- 
verykus ir visados vartoju gerą skūrą ir esu tik
ras, kad mano 
dinti. Turiu dėl 
tikros * mašinos 

lit pas mane 
kių čeverykų pigiai.

Su guodone Jūsų tautietis,

darbu busit užganė- 
visokio darbo elek- 
ir prie to dar ga- 
nusipirkti antraran-

Roseland, III.Stanislovas Virkutis. 10835 So. Michigan Avė.

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokinamo pagal naujausios 
mados ii petrinų ir desainą 
kirpti ir siūti vyriškus aprėda- 
lus. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

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

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

ypatiškai. Valandos nuo I ryto 
Iki 9 valandai vakare.
WHITE EAGLE GARMENT8 

PRACTICAL DESIGNING 
SCHOOL

3103 So. Halsted SL, Chicago.

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

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

Bomba sugriovė namą; užmu- 
šo lietuvį.

Gegužės 27, apie trecią va
landų ryto, kažkokie piktada
riai padėjo bombų prie p. Prano 
Juoželiuno namo — vietos lie
tuvių kolonijoj. Ekspliozije 
buvo taip stipri, kad iš namo 
liko tik krūva griuvėsių ir per 
kelintą blokų visų namų langai 
išbyrėjo. Namo griuvėsiuose 
žuvo ir pats jo savininkas Juo
zeliunas.

Kadangi tuo laiku buvo pats 
įmigis, tai ekspliozija šukele 
didelės baimes visoj apielinkėj 
Daugelis iškarto manė, kad tai 
žemės drebėjimas ar audra, lik 
kada uanritė gaisrą, suprato, 
kad tai piktadarių darbas. Tuoj 
pašaukta ugnagesius, kurie gai
srą užgesino.

Pranas Juozeliunas turėjo tris 
namus, visus vienoj vietoj. Vie 
name jų gyveno p. Petras Ra
kauskas. Apie ekspliozija jis 
papasakojo maždaug šitaip:

Kilus ekspliozijai nei nepasi- 
jutau kaip iškritau iš lovos. Ma 
niau, kad,mano butan (levini 
perkūnai trenkė. Ne nežino
jau kas daryti. Tik kad i pama
čiau didelį gaisrą, tai lyg atsi
peikėjau ir nubėgau į artimiau
sią ugnagesių stotį pagalbos 
prašyti. Ugnagesiai tuoj pri
buvo ir gaisrą užgesino. Iš na
mo matėsi tik krūva griuvėsių. 
Iškarto nežinota ar ekspliozijos 
laiku bute buvo pats Juozeliu
nas ar ne. Vis dėlto ugnagesiai 
ėmė jieškoti. Dirbo jie, polici
jos padedami, per dvi valandi 
laiko. Vartė griuvėsiu., kol pa
galios, apie penkiolika pėdų at
stu nuo buto, vienoj griuvėsių 
kupetoj, surado p. Juozeliuno 
lavoną. Tai buvo netoli “šau
dės”. Lavonas nebuvo labai 
sii'kanevcuktas ekzpliozijos, tik 
rankos, kojos ir veidas buvo 
stipriai paliesti gaisro.

Velionis paėjo iš Kauno gu
bernijos, Panevėžio apskričio. 
Buvo 32 metų amžiaus, neve
dęs/ Lietuvoje ; palikei seną 
motiną, dvi seseris ir vieną bro
lį ;Amcrikoje, Chicagoje, gy

vena du broliu. Jiems duota ži
nia, ir abudu atvyko palaidotų 
jį-

Gegužės 31 dieną velonis ta
po palaidotas. Laidotuvėse da
lyvavo didelė minia žmonių, 
daugiau kaip trįs šimtai. Buvo 
daug ir svetimtaučių, nes velio
nį čia dilgelis pažinojo. Išlydint 
velionį iš namų viena moteris 
apalpo. Tai tūla našlė, Stim- 
gienė. Sako, kad ji ir p. Pra
nas Juozeliunas buvo nusitarę 
apsivesti ir kad ji buk savo tin
tą buvusi pasidėjus pas Juoze-

Flash light žiburini 
EVER-READY kišeniniai ži
buriai; dėžutė padaryta iš mi 
singio, nikeliu pleityta; su ba 
terem; specialė kaina 

Britvų geležėlės
EVER-READY safety brit
vų geležėlės; G pakely j, 
cialo kaina

L. Klein, Basementas

85c

spe-
29c Hnls^O4^&UbSh<Sta

“Ateikite prarhintu taku’’

Tualeto Reikmęns
Muilas, Palm Olivc, šmo
tas 8c
12 šmotų 95c
Grnve’s dantims milteliai, 50c 
miera 41c
Muilas, svaro šmotas, castile 
muilas, specialė kaina 29c 

L . Klein 1-mas floras

Planelio Siutai — Ideališki šio Laiko Nešiojimui
Subatoj męs išpardavinėsim specia- 
lę grupę mėlynų, žalių, rudų ir dry
žuotu 
raniB

flanelių siutų tinkamų vy- 
ir vaikams.

Puikus

po
Jeigu jus norite siuto, kuris 
rodo gerai, stiprus nešiojimui 
pigesnis negu kiti, išsirinkite 
sau vieną iš šitų, šios drapa

nos yra pasiūtos iš puikios materijos, neblunkan
čių spalvų: mėlynų, žalių, rudų ir dryžuotų. Single ir 
double breasted mados, čverties, pusės ir pilnai iš
mušti, nekurie šilkinių pamušalu.
Siutai, kurie yra lengvi ir 
išvaizdos.

smagus, nepaisant puikios

A. PETRATIS S. L. FABIAN

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
■■UIIMUHUUUUUUBHaUBUI *■■!*■■■■■■■■■ UUUHUUHHUUMUUi

A. PETRATIS & Co., Vedėjai
3249 S. Halsted Street Chicago, Illinois

Boulevard 611.
I

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 ij* išmoka grynais pinigais.
Parūpina reikalingas popieras ir PAŠPORTUS ir ima už savo patarnavimą $5.00. Per 
šitą ofisą yra šimtai žmonių išvažiavę.
Parduoda laivakorte į Lietuvą ir į visas kitas svieto dalis ant geriausių laivų kompa
nijų per LIEPOJŲ, Danzigą, Franci ją ir visus kitus portus.
EUROPEAN AMERICAN BUREAU yra pilnai atsakoma įstaiga ir atlieka viską gerai ir 
greitai. •

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

GRADUATION 
SIUTAI VAIKAMS.

$13.50
Vaikai gėrėsis nešiodami šiuos 
siutus tokioj iškilmėj kaip Gra- 
duation, ir motinos džiaugsis 
gavę gerą vertę. Naujausios 
mados, pilnai vilnonio tweed, 
maišytų ir mėlynų serge. Puikiai 
pasiūti ir pilnai išmušti. Mie
ros 17 iki 18 metų. Ypatingai 
geros vertės Subatoj po $13.50

Vaikų skalbiami siutai 
specialiai po $2.25
Eaton, Oliver Twist, middy and 
Tomy Tucker madų, pasiūti iš 
geros materijos, kuri puikiai 
duodasi išskalbti. Daugelis siu 
tų yra puikiai aptriminti mez
giniais. Mieros nuo 2 iki 8 me
tų. Specialė kaina $2.25

L. Klein, pirmutinis floras.

Huną. Netikėta mirtis dabar vi 
>a išardė.

Velionis palaidota labai gra
žiai. Palydint jo kūną į kapi
nes grieže trylika muzikantų.

Kas atliko šitą piktą darbą, 
į iki šiol <lar nepatirta.

— šermenyse dalyvavęs.

WALLACE, IDAHO.
Lietuvių čia nedaug. Viešąja- 

iuc veikime jie nedalyvauja. 
Kiekvienas rūpinasi tik savimi.

Turime sidabro ir švino ka
syklų. Uždarbiai vidutiniški. 
Paprastam darbininkui moka
ma po $5.75 už aštuonių valan
dų darbą. Vienam žmogui pra
gyventi nesunku. Pragyveni
mas, vidutiniškai, kainuoja po 
$1.25 dienai. Darbininkų čia 
užtenkamai, todėl iš kitur vyk
ti nepatartina.

Vyriausias darbininkų užsiė
mimas (suprantama, neapšvies
tų) — gembleriavimas ir gir
tuokliavimas. Nors Jungtinės 
Valstijos dabar yra neva “sau
sos,” bet tos “dievo dovanos” 
čia nestokuoja. Ta “pramoga” 
daugelis praleidžia paskutinį 
skatiką.

Oras čia šaltas. Dažnai už
puola derganos. Pav., gegužės 
26 dieną čia buvo dielė pūga. 
Sniego prikrito 10 colių storio. 
Dar ir 1 d. birželio prisnigo apie 
penketą colių storio.

Tiek iš šios tolimųjų vakarų 
valstijos. —Frank Blucukis.

Arba, jeigu norėsit, galėsit 
ną pilnai vilnonių gražiai 
spalvų. Sezono geriausios mados vyrams ir vaikinams. 
Mieros nuo 32 iki 42.

vyriški siutai, 
specialė kaina $38
Ranka siūti drabužiai, konserva- 
tyviškose ir jauniems vyrams 
madose, pilnai vilnų, cassimere, 
tweed ir vvorsted gražiai jnaišy- 
tų ir aiškių spalvų. Mieros vy
rams ir vaikinams. Specialiai nu 
leista kaina ant Subatos $36.00

pasirinkti už tą pačią kai- 
maišytų šviesių ir tamsių

Nepaprastai geros vertės po $26.00

Karštam ortii siutai, Su
katoj po J 2.50 
Siutai ir Palm Beach, Kool 
Kloth ir mohair, šviesiai ir tam
siai žilose ir rudose spalvose. 
Gražiai pasiūti. Mieros 33 iki 44. 
Kaip tik šioms karštoms die
noms. Ypatingai specialė kai
na po $12.50

L . Klein 1-mas floras

šilkiniai dryžuoti marškiniai
“Earl & Wilson” Brand, įvairių spalvų dryžiais, 
su minkštais dvilinkais rankogaliais, švarko ma
dos; “Earl & Wilson” i ' 
ti nuo nusiščrimo ir kad 
nuo 14 iki 17 Specialiai

šilkiniai marškiniai ge
rai žinomų rųšių, “Earl 
& Wilson”, “Perfecto” 
ir kitų, pasiūti iš eks
tra gero sunkaus c repe 
šilko ir fibrą Šilko įvai 
riaušių spalvų dryžiuo
se; Mieros 14 iki 17^. 
Geriausios marškinių 
prekės Chi- fffl QE 
cagoj po vOivU

puikiai tinka ir gvarantuo 
gerai padaryti. Mieros

$5.65
Vyriški atletiški union 
siutai, pasiūti Manhat
tan Shirt Co. šitie siu 
tai turi savyje viską 
kas yra gera kitų iš- 
dirbysčių apatinės dra
panos pridėjus pageri
nimus, kurių nerasite ki 
tų išdirbysčių drabužiuo 
se. Ypatingai specailė 
kaina £ «fl QE 
siutai

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

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 
skausmai, rėžimas, gurgimas vidurių. Diegliai suimdavo po krutinę, 
šonuose ir strėnose. Niekur aš negavau pagelbos dėl savo sveikatos. 
Bet kada aš pradėjau reikalauti Salutaras Bitteris ir Salutaras Regu- 
latria dėl moterų, pradėjau gerai jausties, gerai valgyti ir dirbti, pa
sidarė smagu viskas. Per 6 mėnesius aš savo paveikslą nebegaliu 
pažint ir palikau laiminga naudodama Salutaras Bitteris. Kaina $1.25. 
Galima gaut geresnėse aptiekose, o kur negalima gaut, kreipkis pas: 

SALUTARAS CHEMICAL INST.
J. Baltrūnas, prof.

1707 Halsted St., CHICAGO, ILL.
Užlaikome žoles nuo Visokių ligų.

’ Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt kiekviena, iškirpt ir pasilikt.

Atneškite arba atsiųskite t 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais

Mes perkame Pergales Bondus pilna parašyta- /"» A Q n ii 
|a verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. v /I i? H

J. G. SACKHEIM & CO.
IMS M1LWAUKEE AVĖ.
tarp Paulina ir Wood 8t»,

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

—Dentistas—
3331 S. Halsted St., Chicago, III.
Valandos:—

9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

, , ......... , • <
Telefonas Pullman 856

DR. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentistas

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

........................-........................

r“"" ' ' 1 N

DR. M. HERZMAN
IS RUSIJOS

•orai lietuviams linomaa par 23 aaa- 
tų kaipo patyria rydytojaa, ahliw*aa 
ir akuiaria.

Gydo aitrias ir ehronilkaa liffaa, Ty
rų. moterų Ir valkų, pagal naujausias 
metodas X-Bay ir kitokios elektros prte- 
taiaua.

Ofisas Ir Labaratorija: IMS W. Utb 
St. netali Fisk 81.

VALANDOS: Nuo 10—12 ptot^ te 
nu® 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis i Canal 
8110 arba 857

Naktimis Drexel 
950 - Drovai 4186

Talaphonail

GYVENIMAS: 1412 8. Halsted StrMt 
VALANDOS: S—t ryto, tiktai.

Dr. Charles Senai
Persikėlė į savo naują fcfisą 
pa. 4729 Sg. Asland Avė. Jis 
gydo ligas vyrų, moterų ii val
kų. Ofiso valandos nue 10 |kl 
12 rytmety], nuo 2 Iki 5 va
kare ; 7 v. v. iki 8:30 v. v. Ne
dėliomis 10 v. r. iki 1 v. d.
Specialistas džiovos ir moterų 
ligų. Tel. Drexel 2880.

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

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

Moteriškų ir 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.

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
8107 S. Morgai st Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 rytų 
ir nuo fi iki g vakare.

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. vakare. Gyvenimo vieta: 8114 
W. 42nd St. Phone McKinley 4988. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną

! DR. YUšKA
į 1900 S. Halsted St.

Tel. Canal 114

DR. M. T. STRIKOLIS 
Lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgu 
Ofisas: 1757 W. 47 SL

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

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

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

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Rogelande: 10900 S. Michigan Avė, 
Telefonai, Pullman 342 ir 3184 
Chicagos ofisas: 451* S. Wood St 
Tik Ketvergų vakarais nno *:3I 
—7. TeU Yards 723.

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

JOHN KUCHINSKAS 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
89 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Talephone Central 8684 

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

perkant.
arba parduodant namų, lotų ar
ba fermų ir padirbu visokius 
Legališkus Dokumentus. Sutei

kiu patarimus ir skolinu pinigus 
ant Pirmų Mortge&ų ant lengvų 
eųlyini.
West Side ofisas atdaras vaka

rais nuo 7 iki 8 valandos.
Viršum Metropolitan Stata Baa- 
kos, 2201 W. 22nd Street 
Cor. Leavitt. Tel. Canal 2551.

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kiše

nini. Gvarantuojame, kad sutaupysi
me Jums nuo 10% iki 50% kiekvie
name pirkime. Kai kurie dalykai pi- 
}resni negu olselio kaina. Vyrų ir 
aunų-vyru gatavai pasiūti Ir ant or

derio užsakyti siutai ir overkotai: su 
diržais, su liemeniu, formaliai pritin
kami, ir konservatyvio styliaus, $82.50 
iki $60.00.

Pamatykit musų specialius siutus 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00, 
$22.50, $25.00 ir $80.00. Juodi siu
tai po $45 ir $65. Milino serge siu
tai nuo $35 iki $60. Vaikinų ir vai
kų siutai ir overkotai $6.50 ir dau
giau. Vyrų kelinis $4 ir daugiau. 
Mitino serge kelinis $5.50 iki $17.50.

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

Atidaryta kiekvienų dienų iki 9 
vai. vakare. Subatomis iki 10 vai. 
vakare. Nediliomis ild 6 v. vakare 

S. GORDON,
1415 So. Halsted SU Chlcage. UI

Telephone Boulevard 2168 
DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakare

Utį S. Mergas SL Chieage, HL

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 WJ1 SL kampJHarshfleld av 
Valandos: Iki 9 ryto; nno | iki 

4 Ir nuo 7 iki 8 vakare.
TeL Prospeet 11*) 

...........................— n i ■ r

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? *
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NAUJIENOS, UHcap, HL Mny?fa, Birželio 11, 1920

M iUJIIIF MOS sibaigs tas talkininkų anta- 
gonizmas (priešingumas)

t*K LITHUANIAN EJAILY NEW8'

PubllshU Daily sxes 
the Lithuanlau Nove

MUM P. •rinltis

739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

86.00 per year in Chicago 
85.00 per year outside of < 
87.00 per year in Canada. 

2c per copy.
Entered •» Second Claaa Matter 

Ifarch 17th, 1914. at the Poat Office 
of Chicago, UL andai the act of 
March Ird, 1879.

96.00
2.50
1.85
1.45
.75

Naujienos eina kasdien, liskiriant 
nedUdientas. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1799 S. Halsted St, Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1106.

UfadaakoaMjl Kalnai 
Chicagoje — taftai

Metams .................................
Pusei metų ....................* <
Trims mėnesiams ........ ...
Dviem mėnesiams ..............
Vienam mėnesiui ..............

Chicagoje — per aeMotoJual 
Viena kopija ....................
Savaitei ............................. .
Mėnesiui .......................• •

Suvienytose ValstljoM, ne ChlcagoJ,

02
12
60

Metami 25.00
Pusei metų............................  8.00
Trims mėnesiams .........  1.65
Dviem mėnesiam! 1.25
Vienam mėnesiui .65

Lietuvos ir kitur uiiloaluoMl
(Atpigintai

Metams ................................ « 87.00
Pusei metų............................. 4.00
Trims mėnesiams .............. 2.00

Pinigui reikia siųst Palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymo.

True translation nied with the post- 
master at Chicago, III. Jane 11, 1920 
as required by the act of Oct. 6,1917

Anglijos sutartis 
su Rusija.

Anglijos valdžia padare 
pirklybinę sutartį su Rusi
jos bolševikų valdžia. Bolše
vikus atstovavo komisaras 
Krasinas, tas pats, kuris per 
nai pavasaryje priėmė vietą 
sovietų valdžioje tąja sąly
ga, kaį dirbtuvėse butų įves 
ta viršlaikis su atlyginimu 
kaip už paprastą darbo lai
ką; kad mokestis butų nuo 
“stukio” (pi‘ece-work); kad 
butų panaikinti darbininkų 
komitetai dirbtuvėse, ir kad 
dirbtuves vestų išlavintieji 
ekspertai, kurie atsakytų 
tiktai prieš valdžią.

Krasinas, kuris pats yra 
buvęs stambaus kapitalistiš
ko biznio vedėjas (direkto
rius Halske & Siemens fab
riko), matoma, mokėjo susi
kalbėt su kapitalistiškos vai 
džios atstovais. O jeigu šie 
susitarė su juo, tai aišku 
taip-pat, jogei jie gavo ge
ras savo šalies kapitalui są
lygas.

Viena tų sąlygų yra tokia, 
kad Rusija turės mokėt An
glijos kapitalistams už jų 
prekes grynu auksu. Bolše
vikų komisaras prižadėjo, 
kad, kaipo užstatas, bus pri
statyta Anglijai 300 milionų 
vertės aukso iš Maskvos. Tai 
kininkų valdžios iki šiol žiu
rėjo j tą turtą, kurį valdo 
bolševikai, kaipo į “pavog
tą” nuo legalės Rusijos val
džios. Bet dabar Lloyd 
George jau to “grieko” ne
paiso. Auksas, anot to Rymo 
imp'eratoriaus žodžių, “ne
turi kvapo.” j

Anglijos kapitalistai gaus 
iš Rusijos auksą ir duos jai 
už jį relių gelžkeliams, gar- 
vežimių, vagonų ir mašinų. 
Jeigu jiems gerai seksis, tai 

kas visą Rusijos užsienių 
prekybą.

Kitoms šalims tatai, žino
ma, yra pavydu. Paskui An
gliją dabar ims skverbties į 
Rusiją ir jos. Rezultate pa-

Rusijai, kuris buvo atkirtęs 
pvfn? | & nuo Pasaulio. Bet tai bus

ne užkariavimas kapitalis
tiško pasaulio bolševizmu, o 
užkariavimas Rusijos kapi
talu.

, [Rinkimų rezultatai 
Chicago. I Vokietijoje.

“Naujienose” vakar buvo 
pranešta rezultatai rinkimų 
į Vokietijoa reichstagą (tik 
įsiskverbė viena klaida; pa
sakyta, kad didžiumiečiai 
socialdemokratai turės 101 
atstovą, o turėjo būti 110). 
Ta žinia da nėra galutina; 
vėliaus gal pasirodys, kad 
tikros skaitlinės yra kiek 
kitokios. Bet aplamoji nau
jojo reichstago išvaizda jau, 

Į rodos, pakankamai paaiškė
jo. ' .

Naujam jame reichstage 
stipriausios partijos yra so
cialistų. Socialdemokratai ir 
nepriklausomieji socialdemo 
kratai turi po daugiaus at
stovų, negu bent kuri bur
žuazinė partija. Kartu jie 
turi apie 190 atstovų. Be to, 
da tapo išrinkti 2, komunis
tai (anksčiaus buvo prane
šta, kad 5). O visų atstovų 
reichstage bus 460.

Taigi socialistinės parti
jos (priskaitant ir komuni
stus) negavo absoliutės di
džiumos vietų reichstage. 
Buržuazinių partijų atsto
vybė dabar yra da didesnė, 
negu buvo Steigiamam Su
sirinkime: tenai socialistai 
turėjo apie 46% balsų, o da
bar jie teturi tiktai apie

Reiškia, didžiuma Vokie
tijos balsuotojų pasirodė esą 
priešingi socializmui. Prie 
šitokių aplinkybių negalima 
galvoti apie tai, kad tenai 
dabar jau butų sudaryta'so
cialistinė valdžia ir pradėta 
vykinti socializacija. Tai yra 
bloga, bet tai yra faktas; o 
faktus reikia pripažint, ne
žiūrint ar jie geri, ar blogi.

Valdžios sudarymas Vo
kietijoje tečiaus dabar bus 
labai keblus dalykas. Nors 
buržuazinės partijos, visos 
kartu sudėtos, turi didžiu
mą- vietų reichstage, bet su- 
organizuot valdžią iš jų vi
sų negalima, kadangi kai- 
kurios jų yra labai atžaga- 
reiviškos, stoja net už mo
narchiją. Dabar tečiaus ne
begalima suorganizuot val
džią ir iš tos partijų koali
cijos, iš kurios buvo suda
ryta valdžia Steigiamojo Su 
sirinkimo laiku: didžiumie- 
čių socialdemokratų, kleri
kalinio centro ir demokra
tų, kadangi šitos trįs parti
jos teturi tik 222 atstovu, 
kuomet kitos partijos turi 
238 atstovus.

žodžiu, tie rinkimų rezul
tatai pastatė šalį į labai pai
nią padėtį; jais tur-but nė
ra patenkinta jokia partija.

Apžvalga
VIS DA NEPAJIEGIA 

SUPRAST.

Ta komuniste, kuri redaguo
ja “Moterų Balsą”, da vis ne

mes. Ji niekinį socialistus, 
kurie reikalauja reformų (dar
bininkų būvio pagerinimo) da
bartinėje visuomenes tvarkoje,

kovodami kartu už visišką tos 
tvarkos perkeitimą. Ir ji gi
ria komunistus kurie savo pro- 
grame atsisako reikalaut kokių- 
nors reformų ir net draudžia 
savo nariams remt reformų rei
kalavimus.

Tokia pozicija yra nesąmoniš- 
ka, bet ji vis dėlto turi šiek-tick 
nuosakumo savyje. Nereikia jo
kių pagerinimų, duokite šian 
viską — ar nieko!

Šitokį “programą” ginti daug 
smegenų nereikia (ir komunis
tai šita “dievo dovana” nelabai 
t|egali pasigirti); pakanka tik
tai drąsos ir smarkaus ūpo. 
Bliauk, kaip už liežuvio pakar
tas, “iR-R-Revoliucija! r-r-revo 
Uncija! r-r-rcvoliucija!!!” ir bu
si geras komunistas.

Bet bėda darosi, kada tas 
bliaujantis “r-r-revoliucionie- 
rius” ima abejoti J apie savo 
“programo” teisingumą; kada 
jisai pastebėjęs, kad jo laukia
moji r-r-rrevoliucija neįvyks
ta, ima galvoti.

šitokia bėda ištikto “M. B.” 
redaktorę. Vieną gražią dieną 
ji patyrė, kad tuo laiku, kada 
ji su savo vienminčiais šukavo 
apie r-r-revoliuciją, kapitalistiš
ki politikieriai sugalvojo panai
kint kaikuriuos įstatymus, nau
dingus darbininkėms mote
rims (t. y. reformas). Kas 
čia daryt? R-r-revoliucija neatei 
na, o moterims grūmoja pavo
jus atsidurti blogesniam padė
jime, negu jos buvo iki šiol. Ir 
ji ėmė galvot. Na, ir sugalvo
jo, kad reikia kovot prieš tą 
kapitalistų pasikėsinimą ant 
naudingų moterims įstatymų

Bet atpratusi nuo vartojimo 
savo sniegenų, ji nesugebėjo pa
stebėt, kad? kovodama prieš 
reformų naikinimą, ji jau už
tarki reformas, reiškia, atmeta 
savo komunistišką “progra
mą”! Kuomct-gi “Naupienos” 
nurodė jai šitą faktą, tai ji ė- 
mė nervuoties ir komunistiškai 
kolioties.

O dabar ji sako:
. “Komunistai reikalauja ne 
reformų, bet jie reikalauja, 
kad viskas kas darbininkams 
priklauso butų jiems atiduo
ta. “Visa galia darbinin
kams” — štai ko jie reika
lauja, o ne trupinių nuo ponų 
stalo — reformų. Tai elg- 
gėtų darbas, o ne susipratu
sių darbininkų. Komu
nistai reikalauja daugiau ne
gu reformų, jie reikalauja, 
kad viskas kas yra pasaulyj, 
butų pavesta darbininkams. 
Ar tai jiems nerupi darbinin
kų gerovė?”
Britą rške jusi šitiek apie ko

munistų “reikalavimus”, “M. 
B.” redaktorė visai nepamąsto 
apie štai kokį dalyką: Ką* pri
valo daryt susipratusieji darbi
ninkai per tą laiką, kada jie da 
neturės visko, kas jiems prik
lauso?

Viską įgyt darbininkai galės 
tiktai tada, kada įvyks revoliu
cija. Bet iki revoliucijos gali 
da praeit krūva metų. Argi tad 
per visus tuos metus jie turės 
gyventi vien ta viltim, kad atei
tyje jiems teks viskas — nely
ginant kaip tie žmonės, kurie 
skursta ant žemės, pasitikėda
mi įgyt po mirties dangaus ka- 
karalystę?

Socialistai sako ne: darbi
ninkai neprivalo delei vilties 
geresnės ateities susilaikyt nuo 
kovos už geresnį būvį; jie turi 
kovot už savo būvio pagerini
mą jau dabar, stengdamiesi į- 
gyt kiek galint daugiaus. Ko 
vodaini už tai, jie griečiaus 
prieis ir prie galutino pasiliuo- 
savinrb.

O komunistai sako, kad kovot 
už būvio pagerinimą (politikos 
dirvoje) dabartinėje tvarkoje 
nereikia. Tame yra svarbiau
sias skirtumas tarpe socialistų

Vargše “M. B.” redaktorė da 
iki šiol neįstengė suprast, kad 
skirtumas tarpe socialistų ir ko 
munistų yra visai ne klausime 
galutino darbininkų paliuosavi- 
mo; šito dalyko reikalauja jie 
ir vieni ir antri. Skirtumas tar

pc jų yra klausime ne galutino 
tikslo, o šios dienos programo. 
t. y. kluasime, ką turi-daryt dar 
bildukai per tą laiką, kol galu
tinas tikslas da nėra atsiektas: 
kovot už būvio pagerinimą, ar 
ne?

žmogus, kuris nei šito skir
tumo nesupranta, yra nemokšas 
tiek socializme, tiek komuniz
me. Ir jisai turėtų užsiimti 
kuo-nors kitu, o ne darbininkų 
“mokinimu”.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

VOKIETIJA.
[Federuotoji Presą].

Berlinas. — Vietos Neprik
lausomieji socialistai ir komu
nistai buvo sutaisę demonstra
ciją protestui prieš lenkų puo
limą Rusijos. Lustgartenc bu- 
vo susirinkusios minių minios 
žmonių. Kalbas laikė įžymus 
revoliucionieriai, tarp jų Lede- 
jour, Daunį ig ir Eichorn. Pro
cesijoj vienas darbininkas nešė 
cartuvcs, ant kurių buvo pri
kabintas parašas: Mancrhei- 
mui”.

AUSTRIJA.
[Federuotoji Presą].

yiiena. — Vienos universi
teto profesoriai žydai nutarė 
. ieškoti profesorų svetur. To- 
<į nutarimą padarė jie dėl to 
<ad universiteto rektorius ir dau 
gelis studentų pasižymi savo an 
tisemitiniais žygiais.

—įPressburge susirinkę vo
kiečių, slavokų ir magiarų so
cialistų grupės nutarė rūpintis 
kuriniu darbininkų ir valstiečių 
tarybųslavokų krašte.

ŠVEICARIJA.
[Federuotoji Presą].

Bernas, Šveicarija. — Iš 100- 
0(X) Šveicarijos metalo ir laikro
džių darbininkų, Metalo Darbi
ninkų Sąjungai priklausė sau
sio 1 d. š. m. viso 84,420. Per 
.910 metus ta organizacija lai

mėjo 10,054 naujų narių. Me
talo Darbininkų Sąjungos au
gimą per paskutiniuosius pen
kis metus galima numanyti iš- 
to, kad 1915 metais ji pardavė 
tik 700,000 ' nario ženklelių, 
kuomet 1919 m. parduota viso 
3,614,594 ženklelių, neskaitant 
90,619 ženklelių duotų dykai.

SUMIAI.
Helsingfors. — Kadangi bal

tasai teroras pradeda truputį sil
pnėti, tai valdžia bando pasigau 
ai naujų “legaiinių” metodų 

“baltajam režimui” Smiliuose 
jalaikyti. Paskutiniu laiku ji 
daro pastangų atimti darbinin
kams teikę streikuoti. Valdžia 
latiekė įstatymų sumanymą, 

kuriuo siekiamas! priversti 
darbininkus ginčuose su sam
dytojais pasiduoti arbitracijos 
sprendimui. 

■ ---- ---
RUSIJA.

Maskva. — Kazaniaus gu
bernijoj atidaryta 168 mokyk
los, kurias lanko išviso 3,730 
darbininkų.

—Socialdemokratų menševi
kų vadovas Martovas pranešė 
paskutiniajame Maskvos sovie
tų susirinkimo, kad Rusijos So
cialdemokratų partija (menševi 
kai) pasitraukus iš Antrojo In
ternacionalo.

— Internacionalinis odos dar 
buliukų kongresas, kurs turėjo 
gegužės pradžioj susirinkti 
Maskvoj, atidėta į rugpjūčio 1 
dieną. Trečiasis Visos Rusijos 
odos darbininkų kongresas su
sirinks tuo pačiu laiku. Kon
grese dalyvauti kviečiamos ir 
užsienio organizacijos.

— Žmonių Komisarų Taryba 
paskyrė komisiją iš penkių na
rių, kuri turės sutaisyti detalin- 
gą raštą reikalu Įkūrimo ne
priklausomos Totorių Sovietų 
Respliblikos.

JUNGTINES VALSTIJOS.
Farmeriai remia radikalų 

judėjimą.
Aberdeen. Wash. — Delio, 

kad Washingtono valstijos me
tinė farmerių konvencija už- 
gyrė einantįjį su radikaliuoju 
judėjimu Paprastųjų kareivių 
ir Jūreivių legijoną, tai Ame

rikos legionieriai (kapitalistų 
palikomoji reakcinė organiza-^ 
cija) paskelbė, kad ir neforma
liai, karą farmeriams. Jie grū
moja “apsidirbti” su farmerių 
vadu Williamu Boucku. Far
merių konvencija, be kita ko, 
nutarė reikalauti, kad viešosios 
mokyklos, kuomet jos liuosos 
nuo pamokų, butų atdaros žino 
nių susiriiikimams ir viešoms 
prakalboms.

Darbo Laukas.
[Federuotoji Presą].

Bernas, Šveicarija. — Per pa
staruosius dvejus, taigi 1918 ir 
1919, metus, Šveicarijos audė
jų ir verpėjų unija narių skai
čium paaugo 137 nuošimčiais. 
Šių metų pradžioj unijai pri
klausė 14,326 moterįs ir 9,665 
vyrai, kuomet dveji metai atgal 
ji turėjo 5,136 moterų ir 4,955 
vyrų narių. 52 vietose suorga
nizuota naujų violos unijos sky
rių. Unija leidžia savo laikraš
tį, kurs turi 23,000 ėmėjų. 1919 
melais buvo 30 streikų, kuriais 
laimėta darbo dienos sutrum
pinimas ir didesnė alga 62 tūk
stančiam darbininkų. Streikams 
ir streikininkų pašalpoms 1919 
metais išleista 330,091 frankų.

[Federuotoji Presą],
Minneapolis, Minu. — Vietos 

teisėjas Fish suteikė Public 
Mcat Markct savininkui “in- 
junetioną” netik prieš streikuo
jančius savo darbininkus, bet 
prieš mėsos piaustytojų, valgy
klų darbininkų, kepyklų darbi
ninkų, pieno išvežiotųjų ir ledo 
vežiotojų unijas, o taipgi ir 
prieš Provision Trades Council. 
Kad samdytojai šaukiasi teismo 
jjagalbos kovoj su savo darbi
ninkais, tai parodo, kad jiems 
riestai ir kad darbininkai kovą 
laimės, nežiūrint teismo in- 
džionkšenų.

West Virginijos angliaka* 
šių padėtis.

Ražo LAUREN TODD. 
[Federuotoji Presą].

• Jei federale valdžia nesitvers 
atatinkamų įmonių sulaikymu! 
tarpusavinio karo pietinėj Wcsl 
Virginijos dalyj, tai organizuo
tųjų angliakasių delegacija 
įteiks protestą prieš žudeikų 
armijos sauvaliavimą Amerikos 
Darbo Federacijos konvencijai. 
Tatai pareiškė Walter James, 
angliakasių organizacijos įga
liotinis, kurs visokiais budais 
bandė gauti pagalbos iš Senato 
ir kongreso narių Wes8 Virgini
jos angliakasiams ir jų šeimy
noms. John ,Spivak, spccialis 
angliakasių ir valstijos Darbo 
Federacijos atstovas, ir James 
Lord, Amerikos Darbo Federa
cijos angliakasių departamento 
prezidentas, rūpinasi tuo pačiu 
dalykų.

Besiartinant republikonų na- 
cianalci konvencijai nyksta pas
kutine viltis, kad kongresas da
rytų bent ką nors tame klausi
me, kadangi abiejų partijų pro
gramų gamintojai priešinasi vi
sokiems industrijos tyrinėji
mams. Į Saniuel Gompcrso lai
šką šen. Kenyon, senato apšvie
tus ir darbo komiteto pirminin
kui, kur buvo reikalaujama iš
tirti Matewono, W. Va., skerdy
nes, o lyginai sužinoti priežas
tis, dėlto BahMin-Feltzo ’ de
tektyvai šeimininkauja toj apy
gardoj, — duota išsisukinėjan
tis atsakymas. Kiek laiko atgal 
Kenyon parengė raportą apie 
plieno liejyklų'streiką. Raporte 
buvo bandoma paslėpti daro
mas darbininkams skriaudas ir 
pabrėžia tas faktas, kad plieno 
darbininkams reikalinga išgul- 
dinėti anglų kalba. Panašus įsi
tikinimas viešpatauja tarpe di
dumos kongreso narių.

Montreale, iš kitos pusės, su
sipins toki publika, kuri įdo
maus West Virginijos įvykiais 
ir norės sužinoti plačiau apie eg
zistuojantį ten terorą. Bus pa
siūlyta ir svarstoma griežtas 
veikimas politikos ir industri
jos srityse.. Bus išdirbta planų, 
kaip suvaldžius Logano apygar
dos žudeikas, kur 7,000 ar 8,000 
angliakasių laikoma stačiog 

vergijoj, dienos viduryj ang
liakasiams ir jų šeimynoms pa
vojinga kraustyti savo rakan
dus ir apleisti užkerėtą klonį.

Generalis prokuroras Palnier 
pareiškė West Virginijos anglia
kasiams, kad jie privalą ieškoti 
pagalbos valstijos viršinikuose, 
kuomet juos puola ir meta iš 
namų kareiviai, žudeikos ir 
detektyvai. Gub. Cornwell, į ku
rį kreipiasi nesuskaitomą kar
tų, yra demokratas. Republiko
nų kandidatas į gubernatoriaus, 
kursĮ pareitą sąvaitę vos nedide
le didžiuma sumušė angliaka
sių kandidatą, yra anglies ka
syklų savininkų žmogus. Vi
sos West Virginijos delegacijos 
kongrese žiuri kreivomis į ema
lines sąjungas. Valstijos politi
kos padėtis neduoda jokios vil
ties, kad greitu laiku galėtų per
simainyti sentikiai industrijoj. 
Vietoj to, karas tarp kasyklų sa
vininkų, jų privatines armijos 
ir valstijos kareivių, iš vienos 
pusės, ir organizuotų angliaka
sių, iš kitos, darosi nūdien in
tensyvesniu.

Pirmon galvon, Mon(realo 
konvencija bandys pertikrinti 
teisingumą sekamų tvirtinimų, 
kuriuos pareiškė anglies baro
nai: kad konstitucijos patvar
kymai ncapcina West Virgini
jos; kad žmogaus paprasčiau
sios teisės ir jo gyvybė yra pa
vojuj daugelyj vielų Wesl Vir
ginijoj, jei jis pripažįsta darbi
ninkams teisės organizuoties. 
Konvencija bandys plačiai pas 
kleisti žinias, kad Wcst Virgiui 
joj susitvėrė tokios sąlygos, 
kur žudeikos puola beginklius 
angliakasius ir tuo pačiu verčia 
juos ginkluoties, kad atrėmus 
užpuolikus. Konvencija parei
kalaus, kad federalė valdžia pa
sirūpintų įgyvendinti West Vir
ginijoj konstitucijos patvarky
mus ir grąžinti piliečiams civi- 
les teises.

Kol valdžia neįsimaišys, — 
angliakasiai pirksis ginklų tero
rizuojamuose apygarduose ir 
ginsis savo spėkomis.

Shityiohlaisai
[Už i irę ik At a s štame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.'}

TAI BENT PAMOKINO.

Sakau, gyveni žmogus ir ino- 
kiniesi. Bus jau netoli pen
kiolika molų kaip atkeliavau j 
šią palaimintą šalį, Ameriką, 
ir nuo pirmos, dienos užsipre
numeravau vieną lietuvišką lai
kraštį, Vienybę Lietuvninkų. 
Šiandieną skaitau visus pirmei 
viškus laikraščius, ir maniau, 
kad aš jau gerokai prasi lavinęs 
— skaityine. Pasirodo, kad 
ne. šitą “paslaptį” atidengė 
Brooklyno anarcho-l^omunislų 
laikraštis Laisvė. Andais jos 
redaktorius parašė “straipsnį” 
apie lai, kaip to laikraščio skai
tytojai! turi skaityti, kad suži
nojus kuriame laikrašty yra dau 
giau — špaltų... Tatai tas re
daktorius padare bekoliodamas 
Naujienas. Mat, jam labai skau 
da širdis, kad Naujienose esą 
daugiau skelbimų nei kad la
me Brooklyno lapelyj. Iš to 
jis padarė lokį “išvedimą”, kad 
jo redaguojamam laikraštyj e- 
sąj daugiau špaltų. Tuo jis, tur 
būt, norėjo pasakyti, kad Lai
svėj yra daugiau skaitymo.

Gavęs tokį patarimą, paė
miau “cieliauką” ir pradėjau 
mieruoti. Micruoju šiaip ir 
taip., bet v.G nesuradau. kadLai- 
svėj butų daugiau špaltų. Tie
sa', kada Naujienos išeina ke
turių puslapių (dabar labai re
tai) lai špaltų skaičius susily
gina ir skelbimų jose daug. O 
šiaip Naujienose špaltų visuo
met daugiau.

Bet šiai ką aš suradau. Ka
da Naujienos išeina keturių pu 
slapių — ir tai jose galima ras
ti daugiau pasiskaitymo nei toj 
Laisvėj. Dalykas ve kame. Nau 
jienose vienas colis turi šešias 
eilutes arba trįsdešimts žodžių. 
Gi Laisvoj vienas colis teturi 
tik penkias eilutes, ir, vietomis, 
tik dešimt žodžių...

Vadinas, davė gerą patarimą. 
Tik savo nenaudai.

— Ašeriukas.

Kas dedasi 
Lietuvoj.

VILNIUS.

Vilniaus miesto ir apygardos 
piliečiai vis dažniau svarsto Lie 
tavos sostinės likimą ir pama
žu sutinka, kad Vilnius vis dėl 
to reikėsią atiduoti Lietuvai. 
Prieš Vilniaus krašto įterpimą 
į Lenkų valstybę yra nusistačiu
sių net Lenkų karininkų. Vil
niaus miestelėnai vis labiau įsi
tikina, kad Vilniui sostinei su 
įvairiomis užsienio atstovybė
mis butų daug geriau negu Vil
niui nuošaliai likus. Ir tai dau
giausia dėl to, kad Vilnius jau 
dabar turi labai daug skolų, ir 
likus antraeilis miestas, jis nie
kuomet iš jų neišbristų. Apie 
Vilniaus progresą Lenkų-val
stybėje tuo budu negali būti nė 
kalbos. Tos pat nuomonės esan
čios ir užsienių atstovybės. Kal
ba, kad, praėjus trims mėne
siams turėsianti būti Vilniuje 
Lietuvių valdžia. Tam priešin
gi vien endekai ir “Straž Krc- 
sowa.” Sodžių gyventojams, ypa 
tingai lietuviams ir gudams 
Lenkų okupacija jau labai įky
rėjo. Visi laukia atmainos.

Krintant lenkų markei, labai 
brangsta maisto produktai. Duo 
nos trūksta, o ir sėklų pavasa- 
iui lenkai netesės pristatyti.

4 Vilniaus miesto deficitas sie
kia kas menuo pusantro mili
jono. Miestelėnai ragina magis
tratūrą laiku paskelbti miesto 
skolas, kad matytų jas tie, ku» 
ric nori Vilniaus, ir pasiimtų 
jas padengti. [U Uk.]

Vyriausioji Komisija Kariš
kiams žeme aprūpinti kovo 17 
dienos/ posėdyje nusprendė pa
imti Valstybės nuosavybėn Ro
kiškio apskrityje:

1) Iš Elzbietos Krosickienčs 
Virembos palivarką 172 deš. ir 
Lilino palivarką 153 deš., išvi
so apič 325 d.

2) Iš Vytauto Komaro įpėdi
nių Vyžunėlių pal. 70 dešini.

3) lš| Oskaro Rulkauskio iš 
Vilkų pal. 70 deš. pradedant nuo 
Močiekų sodžiaus žemes abiejo
se kelio pusėse. [L. Uk.]

Redakcijos Atsakymai |
Cigarui Weaver. — Menki 

dalykai. Nedėsimo.
J. J. žiliui, Rochcstcr. — Tuo 

tarpu nedėsime. Tautininkai 
juk geri klerikalų bendradar
biai politikoje, tai ko čia jiems 
varžytis dėl Misijos. Lai estą.

Kazimieras Gugis
• ADVOKATAS

Veda visokius reikalus, kaip kHmtnaliikaoM 
taip ir ctviUtkuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopierasi
Namų Ofisai: 

8021 S. Hiltlad 81 
Ant trečių lubų 

Tel. Drover 1310

MiMto Ofkaif

U7 I. Beartam lt. 
1111-1! Unity Blds.

Tel. Central 4411

*• PET !%abi JO i

Europiam American Bureb
Siunčia Pinigu* Parduoda Laivokort**

3149 $«. Hiltlad Str.M, Ckiuto. I11'"’1’
Telephone BOULEVARO 611____ūM]

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lfotivli Gydytoju Ir ChlntffM 
25 E. Washinctoa St 
Marahall Field Abb«x 

18th fl. Rslrnaa 1817 
PhoB« CoBtra] 1162 

▼alandoi: nuo 19 iki U rytu

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

X-8pinduli«l. Phone Armitag* SOI!
Rezidencijos telef. Albany 8710



Lietuviu Rateliuose
Ryto-paskutinė diena

Įsidomėkite tai ir rengkitės.

Ryto — birželio dvylikta. Po
ryt —Presos Piknikas didžiulia
me Biver\view Parke.

Įsidomėkite kr būtinai nusi
pirkite tikietus iškalno.

Ir štai kodėl:
Šiemet Presos Piknikas daug 

kuo skirsis nuo tų, kur buvo 
rengiami sčniau.

Viena:
Tai bus atidarymas preziden

tinės rinkimų kampanijos ir to
dėl ten bus sukviesta visos ga-

tinių Valstijų — kalbėtojai ir 
dainininkai.

Antra:

Netik lietuviai, bet ir visų ki
tų tautų pažangieji žmonės šie
met urmu rengiasi važiuoti į 
Riverview parką.

Ketvirta:
Naujienos savo skaitytojams 

ir rėmėjams teikia spccialę pri
vilegiją: perkant tikietus iš
kaliu) neima karo taksų. Tai
gi duoda pigiau negu kas nors 
kitas.

Penkta:
Bet tos privilegijos naujienie 

čiai turės tik šiandie ir ryto. 
Todėl musų draugai privalo pa
siskubinti: nusipirkti tikietus iš 
kalno.

šešta: , >
Tūli pasakoja, kad šiemet Pre 

sos Piknike žmones nesutilpsią. 
Todėl išmintinga nusipirkti ti- 
kietą iškalno: tuomet nuo dar
žo vartų grįžti tikrai neberei
kės. >

Septinta: J J j >
Kurie neturės progos nusi-

Presos Piknike, bet liet. soc. 
organizacijos, šiemet dalyvau
ja ir jų dienraštis NAUJIENOS. 
Kad tatai tinkamu budu pažy
mėjus, nutaria surengti specia
li lietuvių skyrių. Tokį, kokio 
iki šiol ten nieks nesurengė.

Trečia:

j ienose ar pas vietos liet, soc

ant gatvės. Ant kiekvienos žy
mesnės gatvokarių kryžkelės 
bus lietuvių pardavinėtojų.,

Tai visa.

NORTH SIDE

Kunigas >
M. X. Mockus

P. Grigaičio referatas.

.i • • A/

Kalbės šiandien
LIUOSYBĖS svetainėje 

1822 Wabansia Avė.
Pradžia 7:30 Inžanga 35c

SUBATOJ birž.-June 12, ’2(T
MILDOS svetainėje

3138 So. Halstted St.’ 
Pradžia 7:00 Inžanga 25c

5000 ŽMONIŲ DALYVAUS
Milžiniškame Chicagos / 

Liet. Laisvamanių Piknike

June 13
KALBeS 

Kun. Mockus ir 
Dr. A. Montvidas

Nedėliojo, birž.-June 13,1920 
DIDŽIAJAM 

ČERNAUSKO DARŽE,

Birželio 9 d., Liuosybės sve
tainėj, L. S. S. VIII rajonas su
rengė antra referatą apie di
džiąją Francijos revoliuciją, ki
taip Pirmąją Paryžiaus Komu
ną. Referavo Naujienų redak
torius, d. P. Grigaitis.
Pirmiausia referentas trumpai 

atpasakojo turinį pirmojo savo 
referato, duoto Mildos svetai
nėj — sąvaitę laiko atgali Po to 
perėjo prie aiškinimo apie Ko
muną — priežastis jos atsiradi
mo, jos veikimą ir, pagalios, su
smukimą.

Draugams, kurie neturėjo 
progos susipažinti su įvykiais 
didžiojoj Francijos revoliucijoj, 
šis referatas suteikė neįkainuo- 

'ja'hibš mežiagds.* Jeigu“ tik’gau 
tas iš referato pamokas jie su
gebės tinkamai įvertinti, musų 
organizacijos darbas bus žymiai 
pastūmėtas priekin. Pastūmė
tas tuo, kad jame bus įnešta 
daug aiškumo apie darbininkų 
judėjimą bei jų ko/vas praeity. 
Iki šiol mat daugelis Francijos 
revoliuciją prisistatė kaipo soci- 
liznio kunytoją; kiti net (kuni
gų pamokslų ir šiaip buržuazi
jos rašytojų prisiskaitę) joje te 
mate tik anarchiją, pabludusių 
kraujo trokštančių gaujų siau
timą ir lt.

Dalykai betgi stovėjo kitaip. 
Didžioji Francijos revoliucija 
buvo logine tam tikrų ckonomi 
nių sąlygų pasekmė. Ji buvo 
buržuazinė revoliucija, kurioje 
tečiaus žymiausią rolę teko su
lošti darbininkams. Darbinin- 
kalhs, kurių padėtis ir suprati
mai toli skiriasi nuo šių dienų 
industrinio proletariato padėties 
ir jų supratimų.

Suprasti tai yra be galo svar-

bu. Tik tuomet, kada organi
zacijos nariai mokės suprasti 
tai, kas skiria vieną visuomeni
nį judėjimą nuo kito ir kas juo
se yra bendra — tik tuomet jų 
veikimas tegalės būti sėkmingas 
ir pastovus.

Šituo žvilgsniu d. P» Grigai
čio referatas atnešė daug nau
dos tiems, kurie atėjo pasiklau
sytų jo ne “del‘ mados”, bet kad 
gautomis Čia pamokomis pasi
naudojus: įvertinus jas ir pas
kui dar geriau nustačius savo 
veikimą organizacijoj. Dabar 
mat yra toks laikas, kada dar
bininkai privalo įtempti visas 
savo smegenų spėkas — kovoti 
prieš esamąjį blogą neliek ge
rais* noriais-upu, kiek suge
bėjimu įvertinti savo organiza
cijos spėkas, stiprinti jas ir at
mušti visas sumatomas priešo 
atakas. >

Pulti priešą yra lengviau ne
gu gintis nuo jo. Tuo tarpu 
mums tenka pasirinkti pastarą
jį. Mums tenka gintis. Gintis 
iš kairės ir dešinės, šitame se- 
vęs gynimo darbe mes daug e-’ 
šame atsiekę: priešai, kurie kė
sinosi sugriauti musų organiza
ciją iš vidaus, jau atmušti. Tie
sa, jie dar šaudo į mus ištolo. 
Ret tatai mums nebepavojinga. 
Didesnis pavojus mums grūmo
ja iš tų, kurie kėsinasi ant mu
sų organizacijos išlauko — rea
kcijos.

šičia taipjau reikalinga kiek
vieną savo jiegos atomą tinka
mai įvertinti, suprasti kur mes 
stovime ir kur link einame.

Prie šito tatai daug prisidėjo 
praeitasai d. P. Grigaičio refe
ratas.

BRIGHTON PARK

LSS. 174 kp. susirinkimas.

simc PRANEŠIMAI DRAUGUOS

Pradžia 10 valandą ryto.
Programas prasidės 4 vai.

Pirmu kartu Chicagos lie 
tuvių istorijoje — Lietuviai 
Laisvamaniai parodis savo 
galinga spėkų lietuviškam 
klerikalizmui. Laisvę ir Tei
sybę mylintis lietuviai—vy
rai jr moteris—išneš šiame 
piknike protestų prieš n’elem 
tus darbus kunigijos: Lietu
voje ir Amerikoje. Pertai 
visų Laisvamanių; visų lais- 
vęmylinčių lietuvių yra pa
reiga pribūti į šitų pikni

kų ir tuoini parodyti spėkų 
priešams žomnijos progreso, 
kad musų Laisvamanių ar
mija kovojanti už žmonijos 
pasiliuosavimą yra galinga. 
Šokiai dykai Muzika Grušo

Rengia
1 kp. L. L. Federacijos. 

Kviečia Komitetas.

Stanislovas
Vasilius

Mirė utarninke, 8 d. birželio, 
1926. 3 vai. po pietų. Buvo ve
dęs, paliko motinų Antaniną ir 
tris kūdikius, motiną, dvi seserį 
ir du broliu. Vaikai turi am
žiaus: mergaitė 9 metus, vienas 
vaikiukas 10, o kitas 13 m.

Iš Lietuvos paėjo: Kauno rėdy 
bos, Panevėžio pavieto, Vabalnin 
kų parapijos, Čipenų kaimo; tu
rėjo 45 m. amžiaus. Laidotuvės 
bus jietnyčioj, 11 d. birželio, 8 
vai. iš ryto j šv. Kazimiero kapi
nes, iš namų:

10529 Edbrooko Avė. 
Roseland, 111.

Pažįstamus ir gimines, mel
džiamo dalyvauti laidotuvėse.

Antanina Vasilienė.

—o—
Socialistų Presos Piknikas ne

betoli. Bridgeportiečiai tariasi:
—Well, kaip bus? Sako, kad 

visi ten nebesutilps...
—Reikia nusipirkti tikietą iš

maino.
-^Turiu, broleli, turiu!
—Ir aš turiu.
—Aš taipjau turiu.
Visi, pasirodo, jų beturį. To-|6omi atsilankyti — būtinai.

dėl jiems dejuoti neišpuola: j kalo. — Valdyba.
Presos Pikniką jie tikrai įeis. • --------------

LSS. 4-tos kuopos nariai, sa- Nedėlioj, birželio 13, černausko dar 
<o, savo kvotą jau ispaidavę. pe kalbės M. X. Mockus 
Bravo I h’ Ih*. A. Montvidas. Visus kviečia-

__0__  me atsilankyti. — Rengėjai.

“Buvę, žmonės” iki Šiol paša- DrauKyst5p Lictuvoi) My|fujų suaI. 
kojo, kad vietos LDLD. kuopoj rinkimas įvyks subatoj, birželio 12, 
likę tik viena valdyba. Visi tos Mp 7:30 y. y. J. NovvaiSo svetainėj 
kuopos nariai, girdi, nuėję SU prašome atvykti laiku. —Valdyba, 
jais. Bot apie tą jų sektos kuo- --------------
pą nič niek negirdėti, O musų LL. Federacijos 1 kp. rengia didelius 
LDLD. kuopa turi daugiau ^P aveSgV Knih50?MirYelM 1v Miį(,°8 
pusšimtį narių. Neužilgo j ją ir džia 7:30 v. v. Visus kviečiame atsi- 
vėl susiburs visi tie, kuriuos įų pankyti. Komitetas, 
buvusiųjų žmonių pasakos bu
vo suklaidinusios. Liet. Soc. Jaun. Lygos 1-ma kuopa

__ O__  rengia išvažiavimą išleistuvėms į Lio- 
__ . . v. 1_______ . 1 tuvą draugui Bačoniui, Subatoje, 12 d.
Kažin kaip Čia bus Su ta mu- | Birželio (June) į Jackson Park ant 

. Pradžia 4 vai. po 
piet. Bus ir programas. Malonėkite 
draugai atsilankyti skaitlingai.

174-tos ukopos susirinkimas p. 
Poškaus svetainėj. Reikia pa
žymėti, kad šis susirinkimas 
buvo kur kas skaillingcsnis 
kaip kad pirmesnieji. Mat pa
staruoju laiku draugai ėmė dau 
giau rūpintis savo organizacijos 
reikalais. Ta apatija, kuri buvo 
stipriai apsireiškusi po įvyku
sių musų organizacijoj suiru
čių, jau praėjo.

Iš tarimų verta pažymėti se
kami:

Nutarta, kad kuopos susirin
kimai ateityj visuomet buti( 
pradedami paskirtu laiku, kai 
tuo budu anksčiau atėjusiems 
Įrangams nereikėtų veltui gaiš

ti laiką — belankant kol ateis 
pasivėlavusieji. Draugai nutarė 
šito tarimo prisilaikyti ir ragin
ti kitus, kad prisilaikytų jo.

Svarstant apie rajono reika
lus, nutarta ir išrinkta kuopos 
delegatas į Rajono Apšvietos 
Komisiją. Kuopos nuirai kreipia 
ypatingos domės Rajono nutari
mui kai dėl apšvietos darbo.

LSS. reikalais: Nutarta pa
aukauti iš kuopos iždo penkis 
dolerius ir čiajau patįs naria 
suaukojo septynis dolerius. Pi
nigai skiriami musų organiza
cijos reikalų tvarkymui.

Beje, kuopos nariai stropiai 
rengiasi prie Socialistų Presos 
Pikniko, kuris įvyks birželio 13 
dieną Rivervicw parke. Jie da
rysią visą, kad juodidžiausias 
skaisčius vietos lietuvių daly
vautų Presos Piknike.

Aplamai, LSS. 174 kuopa jau 
p:lnai pergyveno tą krizisą, ku
rį buvo surengę musų organiza
cijos ardytojai.

—Kp. korespondentas.

Hridgeport

žinios—žinelės.

Kaip ir paprastai, kada ateina 
“šiltai orai,’’ musų Bridgeportas 
tarytum užmiega... Miega jis 
ir dabar. Miega “a.a. 4-doji parti
ja,” miega “buvusieji žmonės,” 
truputį susnūdusį ir musų LSS. 
4-toji kuopa. Bet jos nariai, vis 
dėlto, dar žada veikti. O veikti 
jie ištikrų jų gali, nes kuopai pri 
klauso ytin skaitlingas būrelis 
veiklių ir gabių draugų. Lauk-

Draugiškas išvažiavimas L. M. P. S.
25 kp. Nedėlioj 13 d. (June) Birže
lio j Washington H. Oak miškus, 107 
Str. Pradžia 12 vai. dienos.

Grięž Lietuviški muzikantai. Galė
kite praleisti laiką linksmai.
Kviečia L. M. P. S. 25 kp. Komitetas.

1 LSS. 22 kp. narių, paėmusių parda
vinėti Socialistų Presos pikniko ti- 
kietus, susirinkimas jvyks subatoj, bir 
Želio 12, kaip 7:30 v. v. 2154 W. 24 
St. Visi tikietų pardavinėtojai pra- 

‘ Turėsi-
. I mc pasitarti dėl labai svarbaus rei-

sų jaunuomenės lygos Pirmąją? Į 
Joje, sako, pasilikę tik vieni se
ni kavalieriai...

Man gaila jų, bet turiu pasa
kyti tiesą: nuo “noglos smer- 
ties” ją, turbūt, nieks nebeišra- 
tavos.

—o--
Loaunės smalinyčia vis dar 

teberūksta. Ar tie smalos virė
jai, galų gale, nesusipras: va
saros metu virinti smalą neiš
puola. Tuo nelik sau daroma 
nemalonumo, bet ir kitiems. 
Smala, šiaip ar taip, nedaug te
siskiria nuo Svifto prakaitinės 
garų... —Gvaizdikas.

VIEŠA PADĖKA.

Tariu nuoširdų ačiū visiems 
Chicagos lietuviams ir svetim
taučiams, taip skaitlingai atsi
lankiusiems Į mano koncertą 
nedėlioj, birželio 6 d., School 
Hali salėj. Ačiū visiems mano 
mokiniams ir p-Iei S. Milaševi- 
čiutei, kur taip gražiai skambi
no piano; ačiū panelėms Onai 
Rudauskaitei ir M. Norkaitei, 
pp. K. Sarpaliui, J. J. Zolpui ir 
T. Jokūbaičiui, kurie savo dai
nomis palinksmino publiką ir 
pagražino mano programą.

Taipjau nuoširdų ačiū tariu 
tiems, kurie suteikė man tokį

P-lė E. G. Makar.

Rado mergelės lavoną.

Name 1446 Wells gatvėj poli
cija vakar naktį rado jaunos 
mergelės layoną. Mergelė miru
si keturias dienas atgal — šir
dies liga. Kadangi mergelė turė
jo nusisamdžiusi atskirą kam
barėlį, tai jo savininkė tik tada 
pasigedusi, kai reikėjo gauti pi
nigų už kambarį. Bet jų ji ne
begaus.

Pranešimai

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DR-STĖS 
VALDYBA 1920 METAMS. 

Pirmininkas Juozapas Rūta, 
3131 So. Emerald Avė. 

Pagclbininkas, Petras Pauzolis, 
3131 So. Emerald Avė. 

Nut. Rašt., Kaz. Demereckis, 
3327 So. Wallace 

Fin. RaSt., William Buishas, 
1712 So. Ruble 

Kontrolės rašt. Antanas Strolis. 
2018 So. Pcorla 

1 Kasos globėjas, Fr. Kiaunė,

St.

POPIERIAI LAIŠKAMS RAŠYTI 
į Lietuvą. Su gražiausiomis eilutė
mis ir pasveikinimais, pas Tėvus, Mo
tiną, Brolį, Seserį, Gimines ir Lt. 40 
gatunkų. Kaina $1 už tuziną su kon- 
vertais ir su prisiuntimu. Rašyk į 
Knygyną.

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

PASPARTU BLANKAS 
PŪDOME DYKAI 

į Baltic Consultation Bureau, 
t 2713 So. Emerald Avė. | .

2 Kasos gioth Povilas chupiinskas, 135 8. Dearborn St., Chicago.
Room 206.

St.

St.

3417 So. Emerald Avet 
Kasicrius, Antanas Antanaitis,

819 W. 35th St. 
Maršalka, Kaz. Vaitkus,

833 W. 33rd Place.
Draugyste laiko savo susirinkimus 

kas antrą subatą kiekvieno mėnesio, 
7:30 vai. vakare Jono Norvaišo sve
tainėje, 3338 So. Aubum Avc. No

rintieji prisirašyti prie draugys
tės kreipkitės virš minėtu antrašu.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO 
Valdyba 1920 m. 

Pirmininkas, A. Kvedaras,
3122 So. Union Avc. 

Vice-pirmininkas, A. Tarvidas,
3259 So. Union Avė.

G. šarkaitis nut. rašt.
3412 So. Halsted St. 

Finansų Raštin., A. Pužas,
3537 So. Union Avė. 

Kaslerius, J. Mazelauskas,
3259 So. Union Avė.

WEST PULLMAN, S. L. A. 55 KP 
Valdyba 1920 metams.

Paj ieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

«**^»*^^**^******^***C^*W^WWWW^WWW**W**W^WWWW*I**«

PASKELBIMŲ KAINA.
Nuo kovo 10 dienos visų, be skir

tumo klasifikuotų, biznierių paskelbi
mų kaina (pasiųlymų ar pajieškoji- 
mų darbo, paskelbimų bar genų kitų 
biznio paskelbimų) bus 98 centai už 
sykį patalpintą colį.

Pajieškojimai giminių—po 70 centų 
už colį. Naujienų Administracija.

PAJIEšKAU Marijonos Ruzgaitės, 
Paeina iš Triškių vai. Leiliunų kai
mo po vyru vadinasi šliauturienė. 

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

KAZ. SLIAUTERIS 
3323 Lowe Avė.

K.
K.

Susirinkimas Lietuvių Darbininkų 
Duonkepių atsibus Subatoj, Birželio 
(June) 12 d., Ažuko svetainėj, 3301 
So. Aubum Avė., 8 vai. vak. Darbi
ninkai duonkepiai, 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 įdirbti 
15 vai. j dieną, jau ir męs turime su
siprasti, kad mus išnaudoju visi. Dar
bininkai pasiduokim viens kitam ran
ką ir eikim išvien jieškodami geres
nio kąsnio duonos.

Juozapas Dailidonis,

Kctvirto 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 FeUowship svet., 
33-rd PI. Po repeticijos važiuosime au
tomobiliais j pikniką, Ix»afy Grove.

M. M. Yuodis, prez.

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

Draugystės Meilės Lietuvių Ameri
koj mėnesinis susirinkimas jvyks 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, kai}) 7:30 v. 
v. Liuosybės svetainėj 1822 Wabansia 
avc. rengiama didelės prakalbos. Kal
bės M. X. Mockus. Visi prašomi at
silankyti. — Komitetas.
.■■■tm.uaju.1 l'.l 1! 2'f "■!'«,» ""U.

DRAUGIJOS IR ORGA
NIZACIJOS

TAUTIŠKA DR-STĖ MYLĖTOJŲ 
LIETUVOS BROLIŲ IR SESE

RŲ, KENSINGTON, ILL. 
Valdyba 1920 m.

Lapic, pirm., 12143 Grcen St. 
Alvinskis, pad., 12020 Halsted St. 
Andruška, tar. rašt., 

12248 Emerald
A. Statkus, fin. rašt., 

12039 Union
J. Gruzdis, iŽd., 722 W. 120 St.
J. Riepšas, iždo glob., 

12048 Union
A. Mikalauskus, iždo gi.,

859 W. 122
Dr. A. L. Graičiunas, kvotėjas, 

3310 So. Halsted
P. Laukis, marš.-durininkas, 

12143 Grecn

CICERO VYRU IR MOTERŲ 
APŠVIEOS DRAUGYSTĖS 

Valdyba 1920 nu

Avė.

Avė.

Avė.
St.

St.

Juozapas Takažauskas, Prezidentas 
1404 So. 48th Ct., Cicero, III.

Ant. Klainis. Vicc-prezidentas
1526 So. 49th Ct., Cicero, 111. 

A. B. Liutkus, Protokolų Raštin.
763 So. Kolmar Avc., Chlcago, III. 

Telefonas Vau Burcn 3005 
Stop. J. Tverijonas, Finansų Raštin.

835 N. Taylor Avė., Oak Park, III. 
Marijona Bartkienė, Iždininkė

2001 So. Cicero Avc., Cicero, III.
Susirinkimai laikomi paskutini 

nedėldienį kiekvieną mėnesį, kaip 2 
vai. po pietų, J. Neffo svetainėj, 
1500 So. 49th Avcnue.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS GOJAUS 
Valdyba 1920 metams:

Pirmininkas, Antanas Booben, 
3231 So. Emerald Avė. 

Pirm, pagelb. Jonas Lauraitis,
2026 So. Union Avė. 

Nutarimų rašt. Pranas Ažusicnis, 
2005 So. String St. 

Finansų rašt., Benediktas Rusgis, 
3612 So. Emerald Avė. 

Iždininkas, Jonas šaulys,
2152 W. 24th St.

Kasos globėjai: 1) Domininkas čepela 
2) Jonas Arlauckas, 

Kontrolės rašt.
Aleksandras Garbašauskas 

Susirinkimai laikomi trečią pėtny- 
čią, kiekvieno mėnesio, 8 vai. vakare, 
I). šėmaičio svetainėj, prie 18-tos ir 
Union gatvių.

D DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS 
LIETUVOS 

Valdyba 1920 m.

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. SLIAUTERIS 
3323 Lowe Avė.

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

L. MINGELA
10531 Wabash Avė., Roseland Avė. 

Tel. Pullman 3160

JIEŽKO KAMBARIŲ
REIKIA kambario vienam vaikinui, 

sutiksiu ir su kitu gulėti. Norht arba 
Wesk Side. Kad butų šviesus ir šva
rus; su valgiu arba be valgio.

C. J. P.
1122 Milwaukee Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
■ IŠDUODAMA KAMBARYS.
Išduodama geras, šviesus kamba

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

3231 Wallace St., 
nuo pryšakio.

Rendai—parankus ir šviesus kambarys 
pas laisvus žmones apidlnkej' Brighton 
Park. Elektros šviesa, mandynė. Geis
tina, kad butų nerukantjs vyrai.

Mrs. A. M.
3022 W. 40-th St.

2-ros lubos.

IŠRENDAVOJIMUI
SUSIRINKIMAMS SALĖ ant 

rendos už prieinamą kainą. 
Kampas Archer ir Campbell Avė.

Ant rendos flatai 4 ir 6 kam
barių. Nebrangus $10. ir $12. 

3557-59 Wallace St. 
Agentas ant vietos.

REIKIA DARBININKŲ
ji..i. ,Lj..eagMOTERŲ

PRESOS PIKNIKAS
Kiverview Parke, nedėlioj 13 d. 

birželio. Visi lietuviai socialistai, 
socialistams prijaučianti,, naujienie 
čiai, visi chieagiečiai ir apielinkės 
gyventojai rengiasi i Press Pik
niką..................................................... .

Tai bus atidarymas preziden
tinės kampanijos.

Piknikas svarbus visais atžvil
giais.

Kiekvienas privalo nusipirkti tr 
kietą iš anksto. Arba Naujienų, 
ofise arba pąs visus socialistus. Kai 
na 30c.

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

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

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

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

Todėl 13 d. birželio visi į River- 
view Parką. ( 'jį

Kviečia Pikniko Rengimo >
* KOMISIJA.

Pirmininkas, I. Gaudutis,
10855 So. State St., Roseland, III. 

Pirmininko padėjėjas, S. Shimkus, 
10707 S. Wabash Avė., Roseland, III. 
Iždininkas, J. Ivanauskis,
122 E.Kensington Av, Kensingtonjll. 
Prot. Raštininkas, P. Grigula,
10449 S. Wentworth Av., Roseland. 
Finansų Raštininkas, V. Dargis, 

10520 So. State St., Roseland, III.

Edvardas Čepulis, pirmininkas,
4028 Artcsian Avc. 

Reni Pasanka, padėjėjas,
1447 So. 50th Avė., Cicero, III. 

Ig. Žilinskas, nutar. rašt.,
. 2351 Custer St. 

Dominik Dnnta, fin. rašt.,
1237 So. 48th Ct., Cicero, III. 

Antanas Tumavičia, kasicrius,
1329 So. 50th Ct., Cicero, III. 

Susirinkimai laikomi antrą ncdėl- 
dienį kiekvieno ųiėnesio, Malinaus
ko salėj, 1843 So. Halsted St., kaip 
1 vai. po pietų.

DR-STĖ LIETUVOS VĖLIAVA 
AMERIKOJE NO. 1.

Valdyba 1920 m.

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

IIARMONY CAFETERIA
27 W. Randolph St.

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS 
Sav. Paš Valdyba 1920 metams

Pirmininkas, S. Danilavičia,
, 1617 VVinchestcr Avė.

Protokolų rašt., X. Shaikis, 1557 Gi- 
rard St.
Vice-Pirm., F. Juozapnvičia.

1547 N. Wood St.
Iždininkas, J. Degutis, 3913 Division 

St.
Fin. rašt., V. Briedis,

1049 Marshfiėld Avė.
Kon rašt., J. Ascilla.

1713 Julian'St.
; Iždo globėjai:

K. Kaląiniutė, 1965 Evergrecn Avc.
J. Černiauskas, 1719 W. North Avc.

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 

Valdyba 1920 metams.

SAKALAUCKIUTĖMS, Jievai ir Ko 
žei, kuiyos prieš 15 metų gyveno 
Pittsburge (gal ir dabar ten gyve
na) yra Naujienų ofise laiškas iš Lie 
tuvos nuo jų brolio Antano Sakalauc- 
ko, iš Lazdijų.

Napoleonas Vilemaitis, pirmininkas, 
8154 Douglas Blvd.

Steponas Balčiūnas, padėjėjas,
3838 W. Van Buren St. 

Jonas Barčikas, nutarimų rašt.,
1381 So. Avera Av.

Ambraziejus Pivariunas, fin. rašt.,
20 N. Ashland Blvd. 

Mykolas Kaziunas, kaslerius,
8959 W. 16th St.

Susirinkimai laikomi antrą ncdėl- 
dienį kiekvieno mėnesio, John Engei 
svetainėje, 8720 W. Harrison St., 
kaip Ima vai. po pietų.

Pirmininkas, J. Grakauskis, 
4508 So. Paulina St.

Vicc-pirmininkas, J. Ragauskis, 
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.

LIET. TAUT. D-Stė KUNIG. ALGIL- 
DO, MELROSE, PARK. 
Valdyba 1920 metama.

Pirmin. Simonas Bružas, 
Box 344, Melrose Paik, III.

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

Nut. raštin. Antanas Jasinskas, 
1300 St. Charles Avc., Maywood, III. 
Fin. raštin. Franciškus Kazakauskas, 

Box 681, Mehose Park, 111.
Kaslerius Franciškus Lapinskas, 

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

Box 842, Melrose Park, 111.
2. Kasos globėjas Petras Aperavičia,

Box 514, Melrose Park, 
Maršalka StanisUvas Poška , 

Box 403, Melrose Park, 
Teisėjas Julijonas Rindžius, 

Box 1116, Melrose Park, 
Savo susirinkimus Kn. Algirdo

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

III.

III.

111.

Merginų ir Moterų dirbti ant 
pajieginių siuvamų mAšinų. 

Gera mokestis. Pastovus darbas.
Kreipties prie:

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

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

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

arti Blue Island Avė.

KEIKIA
Mergini} ir Jaunų moterų dirbimui 

cores. Kreipkitės prie:
ILLINOIS MALLEABLE IKum CO., 

1809 Diverscy Parkvvay

i UinlM7ilTWiT■ Ar ’ ~



REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA 
Darbininkių skalbykloj 
Geros darbo sąlygos. 

Geros algos.
CENTENNIAL

LAUNDRY CO. 
1417 Roosevelt Road.

REIKIA merginų nešiotojų. 
Nedėliomis dirbti nereikia. Gera 
mokestis.

HARMONY CAFETERIA
27 W. Randolph St.

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
Moterų sortavimui popierų. Pasto

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

3650 So. Rockvvell St.

PA J IEŠKAU gaspadinės, gali būti 
su vaiku. Duodu ruimą ir valgį ir 
geriausią užmokestį.

Atsišaukite Į Naujienas No. 103.

REIKIA
Moterų pardavėjų ant klouksų ir 

siutu.
1235 So. Halsted St.

REIKIA
10 merginų darbui dienomis 

vaisiu ruime. Patyrimo nerei
kia. Kreipkitės:

MOODY & \VATERS
1107 W. Congress St.

REIKIA
Moterų prosinimui švelnių drapanų. 

I/engvas čystas darbas. Trumpos va
landos. Puikios sanlygos. Gera mo
kestis.

MATTM1LLER LAUNDRY CO 
1637 W. 22-nd St.

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

1451 So. Peoria St.

REIKIA
Mergini] 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 iki 
po piet. Subatomis 8 iki

REIKIA
MOTERŲ

Vidutinio amžiaus lengvam dribtuvės 
darbui. Patyrimo nereikia.

RICHARD M. KRAUSE
322 W. Washington St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA
Prastų darbininkų į foundry, 

mokestis, gera vieta dirbti.
Kreipties į
Samdymo ofisą

WOLFF MFG. CO.
2008 W. Fulton St.

gera

REIKIA
Nuplovėjų (Wash-up) vyrų cilinde- 

rinių presų ir taipgi prie stocko. Pa
stovus darbas. Gera mokestis. Kreip
ties prie

MAGILL-WEINSHEIMER CO., 
1322 South Wabash Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA 
Darbininkų (laborers). 

Gera mokestis ir bonai. 
Kreipties prie

VVESTERN FELT WORKS, 
2115 Ogden Avė.

22nd St. ir Crawford Avė.

REIKIA
Darbininko prie balnojimo arklių. 

Darbas ant visada. Gera mokestis 
ir kambarys.

4129 Emerald Avė.

REIKIA PRASTŲ 
DARBININKŲ

NAUJIENOS, Chicago, III
■-R-Rfc—— L------------- ' 

REIKIA DARBININKŲ

Pėtnyčia, Birželio 11, 1920

VYRŲ

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

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

900 W. 18th St.
NATIONAL LEAD CO.

REIKIA VYRŲ

Dirbtuvės darbui. Patyrimo nerei
kia.

Geros sąlygos.
47% iki 52% c. į valandą pradžiai. 

Proga dėl darbo nuo fitukų; liberalė 
mokestis.

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

U. S. RUBBER CO.
2602 Grand Avė.

Stiprių vyrų prie prasto dar- --------------
'^Pastovus darbas visą metą. RE,JKIA I col,i st°-

Pradinė mokestis 54c valandai. * a.K,e’, A'.Vvn itivc
Samdymo ofisas atdaras visą

diena priskaitant ir subatoj po . , o o. ’ , .. . \ . TT. . . . ,, / Archer & Stewart Avė.piet, taipgi Utaminko ir Ketver-1 r
go vakarais nuo 6 iki 8:30.

VVESTERN ELECTRIC CO., 
INC.

48-th Avė. & 24-th St.

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

SAM F1NELSON, 
1454 Blue Island Avė.

REIKIA patyrusio draiverio duo
nos išvežiojimui. Gera mokestis. Pa- r ...............
stovus darbas. Atsišaukite tuojaus. nvrizi a

JONAS VISOCKIS KEIKIA
1529 Partiand Avė., Chiicago Heights Hand screw machine operato-
1 rių.

ROTU MANUFACTURING CO.
1500—1528 So. Kidlbourn Avė

REIKIA _________
Vyrų — $5.30 dienai — pašto- ________________________

VUS darbas Muilo dirbtuvėj. REIKALINGAS laikrodininkas.
1319 W. 32-nd Place sišaukite greitai.

2 blokai į vakarus nuo Racine A v 3255 s0.J Halsted KSt,S Chicago, 
-- Tel. Drover 10105

REIKIA
Bali Bearing Rače tekintojų (grin- 

ders). Geros darbo sąlygos. Kreip
ties prie:

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

REIKIA
Vyrų lengvam dirbtuvės darbui; 

kaip tai: nitavoti (soldering) ir
Geriausia mokestis.
36 M valandų sąvaitėj.
Dešimts procentų bonusų.
Kreipkitės nuo 9 iki 11 ryto

Nuo 1 iki 3 po piet.
CURTAIN SUPPLY CO.

350 West Ontario St.

t.t.

REIKIA
Finišerių ant rakandų. Pasto

vus darbas.
DECORATOR SUPPLY CO.

2547 Atcher Avė.

REIKIA
PIRMOS KLESOS FINIŠERIŲ 
puikiam rakandų darbui. Pasto
vus darbas.

Gera mokestis.
DAVID ZORK CO. Į 

726 So. Michigan Avė.

REIKIA
Dailydžių (Cabinet Makers) ir 

pagelbininkų. Labai gera 
kestis.

A. L. RANDALL CO.

729 S. Wabash Avė.

At

III

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

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

REIKIA
Karpenterių
Kreipties prie

WELLS BROS 
CONSTRUCTION CO.

pas Whiting Foundry Eqpt Co.,
Harvey, III.

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

mo-
REIKIA

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

2030 Southport Avė.

REIKIAPrie MEDŽIO "(Wood) FINIŠERIŲ.
Pastovus darbas; Gera mokestis.

PLATT RUBIN CO.
2536 So. Western Avė.

REIKIA DARBININKŲ
__________ VYRŲ__________

REIKALAUJAMA
Darbininkų musų vėrauzėj. Gera mo 

kestis. Patyrimo nereikia.
SHAVINGS & SAWDUST CO.

23-rd ir VVestem Avė.

REIKIA
DARBININKŲ

Į faundrės darbą 
Nuolat darbas.

LINK BELT CO.
39-th & Stewart

AUTOMOBILIAI RAKANDAI NAMAI-žEMe
AUTOMOBILIAI PARSIDUODA.

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. \Vestern Avė.

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

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.

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

J. Š1RBINSKIS
3029 Emerald Avė.

RANDAI

PALIKTA STORAGE’Y
DYKAI

Deimanto adata ir 
24 parinktiniai rekor
dai. Gražus didelis 
phonographas, kaip 
naujas, vertas $155 
už $42. Gvaraniuotas 
ant 10 metų. Taipgi 
daugel kitų daiktų 
ęigiai parduodamų, 

'urime labai gražių 
sulyg žios dienos ra
kandų seklyčioms 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavus. 
Priimami Liberty

Bondsal. Veltui pristatoma; i kitus 
miestus prisiunčiame per C. O. D. 
leidžiama ifiegzaminuoti.

WESTERN FURNITURE 
STORAGE,

PARDAVIMUI farma 40 akrų su 
budinkais Illinois valstijoj, 39 mylios 
nuo Chicugos; 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 medinis namas, dvie 
jų pagyvenimų; Brighton Parke, ne
toli bažnyčios. Platesnių žinių dėlei, 
atsišaukit prie savininko:

3200 So. Ashland Avė.

2810 W. Harrison Si., Chicago.

- ------------------- - Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare.TROKAS PASIRENDAVOJA dėl
visokių reikalų, kaip tai draugijoms Nedėliomis nuo 10 iki 4 po piet. 

z , . , . x . i dėl piknikų bei panašioms partijoms.
Dailydžių (cabinet-makers) ir j mitzkuhn ------------ŠT^TTKi’rū------------

pagelbininkų. Labai gera mo- 1343 So. 48-th Court, Cicero, III. žmonys perka rakandus ir stebisi 
kestis. Kreipties prie: P---kaip aš galiu taip pigiai parduoti,

A T T.AKTT'kATT PARDAVIMUI “tiesiog stebuklai”, sako. AteikiteA. L. RANDALL CO., ______ _____ ir pamatykite kad aš ištikrųjų ste-
729 So. Wabash Avė. PARDUODU grosernę labai pui- buklus darau. šimtais pamiliju

kioj vietoj, ant kampo ir labai dide- džiaugiasi ir laimingai gyvena pas 
------------ ----- lė; galima uždėti ir bučernę, nes arti mane pirkę rakandus. Pasimatykite 
- tokio bizno nėra; priežastį pardavimo su manim ir sužinokite kaip aš tuos 

_---------------------------------------------------- patirsite ant vietos. stebuklus padarau.
----------------- 2958S L^we^ Ave^^dc^go^ IIL^ W. 30 St^, Chicago^IlL 

_ _______________ __ _____________ | Kampas Union Avė., 2-ros lubos
PARSIDUqDA 8Cnų geverykų tai-

GERA PROGA symo mašina, džekis ir visi kiti įran-
Reikalauju rimto vyro Chicago ir kiai re’kįdingi šiaučiui už $65.00. 

eituose miestuose ne per toli nuo Chi- 3139 Emerald Avė.,
cagos, katras norėtų po biskį pasi- *’ *oor Rear
darbuoti savo liuosu laiku atlikęs iš —-----------------------------
savo dieninio darbo arba vaka- 

PARDAVIMUI pora ark!,, veMmaa,
(lėlius pinigus. Ištikrųjų P 8582 Vincennes Avė.
proga likti turtingu be investinimo1 
savo pinigų. Bile kokis paprastas 
rimtas žmogus gali atlikti tą darbą, 

platesnių informacijų adresuo-

AUG. SELSMEYER 
Room 25 

W. Randolph St

REIKIA

PARDAVIMUI

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI 3 augštų muro na

mas, šeši flatai. 723 W. 14 PI. Kai
na $5000.

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

Del 
kit:

154 Chicago.

BARGENAS.
PARSIDUODA grosernė ir saldai

nių krautuvė, geroj vietoj, kartu ir 
kampinis namas. _ Jfjiežastis parda
vimo, savininkas važiuoja j Lietuvą.

M. KEULAKIS,
10801 Edbrook Avė.,

Tel. Pullman 6370

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

6942 S. Rockvvell St.

REIKIA atsakančių vyrų dirbtuvės 
darbui. Gera alga ir bonusai.

BIRI) and SON
76 ir Ashland Avė.

RAKANDAI.
UŽLAIKYMO KAINA

REIKIA
10 vedusių vyrų—stiprių ir sveiki} 

—darbui šokolado dirbtuvėj. Pastovus 
darbas. Gera mokestis.

Kreipkitės prie:
123 So. Jefferson St.

REIKIA VYRŲ 
Scrap Iron Kieme.

REIKIA
Patyrusių darbininkų scrap iron kie

me. Gera mokestis. Pastovus dar
bas. Kreipties prie

LEOPOLD COHEN IRON CO. 
31-st and Homan Avė.

PEOPLES IRON & METAL CO.
5835 Loomis St.

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, 111.

T

6 NAMAI LABAI PIGIAI.
4550 S. VVestem 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 milinis garage dėl 3 karųr 
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

$5.700.
434G 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 medinis. 
Storas ir 3 pagyvenimai ir didelė 

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

nis, 3 pagvvenimai po 4 ruimus, 4 me 
tų senas, vertas $8000. Parduosim 
už $G.000.

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

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

Tel. Yards 145.

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. r'

AMERICAN BRAKE SHOE & 
FOUNDRY CO.

68 W. Harrison St.

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

A. KAZLAUSKAS
10722 So. Michigan Avė.

Visai nauji rakandai. Puiki proga 
porai pradedant gyvenimą. Mes tu
rime savo stake 12 puikiausių naujos 
mados parloro setų, iš 3 šmotų, kar
petus ir lovas. Mes taipgi turime 35 
fonografus, naujos mados, groja visus 
rekordus. Kaina yra $250 už $65 ir 
$150. Dideli kabipet 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 
lot^Į labai pakilę. Loto plotis 30 pė- 
dųOlgio 125.

W. Abačiunas
1331 So. 49 Avė. Cicero, III

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 laika už $2975.00 $700.00 ai 
$1000.00 įmokėti, o likučius ant leng
vu išmokėjimų. Atsišaukite tuojaus.

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

RENGKIS PAVASARIUI

Pirk lotij arba mažą ūkę

REIKIA
Prastų darbininkų pastoviam ir 

laikinam darbui musų dirbtuvėj. At
sišaukit pasirengę prie darbo.

ALBAUGH DOVER CO.
2100 Marshall Blvd.

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

arba

b

REIKIA
VYRŲ DARBUI PIRTYJE.

1115 So. Paulina St.

LIETUVIŲ KOTELIS
Užlaikome švarius ir gražius kam

barius dėl svečių, su valgiu.
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 1138.

LABAI DIDEIJS BARGENAS.
Parsiduoda 2 automobiliai. Vienas 

Overland, kitas White. Labai pigiai 
jarduosiu iš priežasties išvažiavimo į 
Lietuvą. Atsišaukite:

3159 Emerald Avė.
Tel. Yards 975

BARGENAS.
Parduodu arba išmainau ant auto- 

mobiliaus bučernę ir grosernę, saldai
nių daiktų, cigarų, tabako ir visokių 
daiktų. Apgyventa visokių tautų. Prie 
žastį pardavimo patirsit ant vietos.

W. CHRISTIAN
5718 S. Kedzie 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 8-čių lubų

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

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

642 W. 18-th St.

Kas norėtų mainyti automobilių ant 
oto, 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,

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 pasiulymą. 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.

PUIKUS NAMAS 
PARDAVIMUI.

$9200 nupirks, puikų naują mo
dernišką namą, 2 pag. 5-6 kamba 
riai, gaili 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. SLONKSNIS 
3357 S. Halsted St.

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

GRAŽIAUSIAME DESPLAINES 
arti Dės Plaines upės ir Didžiojo 
Cook County Auginamojo miškyno. 
Tik 35 minutės nuo pat vidurmies- 
čio, 54 traukiniai kas-dien.
*/4 akro ..................................... *275
% akro ..................................... *£25
1 akras .........................................^’1,)

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

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

Phone Canal 6296

PUIKI PROGA

Jaunoms poroms pradedant gyvenimą.
Mes turime savo krautuvėj 28 pui

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

Western Furniture Storage. 
2810 W. Harrison St.

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

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

PIRK TUOS NAMUS.

2-jų fliatų mūrinis namas, po 7 kam 
barius, su augštu beismentu namas 
randasi ant 33 St. ir Union Aye., pai- 
siduoda už $3/700. Galima pirkti su 
mažu įmokėjimu. 2 fliatai, naujas mu 
rinis namas, 5 ir 6 kambariai su visais 
įtaisymais, namas randasi Brighton 
Park. Parsiduoda už $7.700; įmokėti 
$1.500

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

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

3403 Wallace St., 
Savininkas ant vietos. MOKYKLOS
PIGIAI IR GERAI!

Parduodam ir mainom namus, lo
tus, farmas ir visokius biznius. Pas 
mus galima gauti visokių pasirinki
mų. Atsišaukite pas:

A. GRIGAS & CO.
3114 So. Halsted St., Chicago, III.

MA5TER 
SYSTEM

PARSIDUODA—labai pigiai bert?ik 
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.

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

miesto 
gatve-

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

PARDAVIMUI rakandai (furnitu
re) dėl 5 kambarių. Pardavimo prie
žastis — išvažiuoju į Lietuvą. Kaina 
rakandų $125. ir Columbia gramafo- 
ną su 21 rekordu už $85. Sykiu už 
$210.

K. JANKAUSKAS 
1745 W. North Avė.

3 floor.

VIŠTŲ FARMA.
Parsiduoda su gerais intaisymais, 

nauja stuba, 5 ruimais, du štebeliai, 
užsodinta visokioms daržovėms. Tik 
3 blokai nuo karų linijos, du blokai 
nuo cementinio kelio; vienu gatveka- 
riu galima nuvažiuoti iš Chicagos, 
taipjau keletas blokų nuo dirbtuvių. 
Minėta vieta turi būti parduota be
veik už pusę kainos ir greitai, nes sa
vininkas išvažiavo į Wisconsin.

J. SKINDERIS
3301 So. Halsted St.

PARDUOSIU pigiai arti Chicago 
pusę akro vištų farmą. Namas, di;

dėlė bamė, viena karvė, 4 didelės 
kiaulės, 80 vištų. Parduosiu už $3,- 
300.

Priežastis pardavimo už 14 dienų 
turiu važiuoti ant farmos.

6040 So. Cravvford Avė.

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, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekvieną ateiti by-kn- 
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.

EXTRA BARGENAS!
Parsiduoda 3 rūmų medinis name

lis už $1.600, nes savininkas išvažiuo
ja į kitą miestą. Atsišaukite subatoje 
nuo 2 iki 7 vai. vakare. Nedėlioję nuo 
10 ryto iki 7 vai. vakare, po No. 4980 
Archer Avė., kampas Cravvford (40) 
Avė.

F. GIRDVAINIS

1 VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Palternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininke.

IMHI




