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True translation filed with the post-master at Chicago, III. June 16, 1920 
as required by the act of Oct. 6,1917

Lietuva pradeda pirk= 
lybę su Vokietija 

t

Rusija nemokėsianti skolų
Anglija reikalaus Rusijos 

pripažinimo

Talkininkai nori, kad ir atsiskirusios šaljs 
mokėtų Rusijos skolas

LIETUVA JAU VEDA PIRKLY- 
BĄ SU VOKIETIJA.

Vokietija gabena į Lietuvą ang
lių, o Lietuva Vokietijai duos 

maisto.

LONDONAS, birž. 15. — Iš 
vokiečių šaltinių patirta, kad 
Vokietijos ir Lietuvos valdžios 
padarė pirklybinę sutartį, su
lig kurios Vokietija pristatys 
Lietuvai 5,000 tonų anglių, už 
ką Vokietija gaus iš Lietuvos 
ūkio produktų ir medžių.

True translation filed \vlth the post- 
master at Chicago, 111. June 16, 1920 
as reąuircd by the act of Oct. 0,1917

ANGLIJA REIKALAUS RUSI
JOS BOI^EVIKŲ PRIPAŽI

NIMO.

Spirsis, kad visi talkininkai pri
pažintų Rusijos valdžią.

PABYŽIUS, birž. 15.' — Kada 
čia birželio 23 d. susirinks in
ternacionale ekonominė kon
ferencija, Anglijos delegatai 
įneš rezoliuciją, pritariančią 
tuojautiniam pripažinimui Ru
sijos sovietų valdžios, remian- 
ties tuo, kad tas yra būtinai rei
kalinga Europos finansiniam 
tvirtumui ir taikai.

Italai rems šį anglų žingsnį. 
Konferencija, kurioj dalyvaus 
virš 200 žymiausių Amerikos 
biznierių, tikimąsi, bus svar
biausiu politiniu nuotikiu, pa
liečiančių ateities politinę ir 
ekonominę padėtį pasaulio.

Didėja pasitikėjimas, kad 
Jungt. Valstijos atnaujins pirk- 
lybą ir draugiškus ryšius su 
Rusija, kad palengvinus didė
jantį spaudimą ant Amerikos 
finansų, kįlusį delei Europos 
reikalavimų.

Jeigu Anglijos ir Italijos pie
nas bus priimtas, manoma, kad 
ir Francija irgi sutiks su pripa
žinimu.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. June 16, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

RUSIJA ATSISAKO MOKĖTI 
CARO SKOLAS.

Jei ji tas skolas mokės, taį reika
laus ir senųjų privilegijų taip

jau ir Konstantinopolio.

LONDONAS, birž. 15. — Ti
mes pranešdamas apie pasitari
mus tarp Rusijos bolševikų pa
siuntinio Krasino ir Anglijos 
ministerių, sako, kad sovietų 
Rusija nepripažįsta atsakomy
bės už skolas, Rusijos padarytas 
prieš lapkritį, 1917 m., o jeigu 
ji bus priversta tas skolas mo
kėti, ji reikalaus niekurių pato
gumų.

Kmla Krasino atida buvo at
kreipta į skolas, jis pasakė, kad 
jokių skolų ir kitokių atsako
mybių nėra ir kartu davė sup
rasti, kad jeigu verčiant aplin
kybėms' sovietų valdžia maty
tų geistinu priimti tokią atsa
komybę, tai sovietų valdžia spir- 

sis už įgijimą teisių ir privilegi
jų, kokias Rusija įgavo pirmes
nėmis sutartimis. Jis ypač pab
rėžė 1915 m. sutartį, kuri ati
duoda Rusijai Konstantinopolį.

laikraštis sako, kad Krasinas 
boto pareiškė, kad jeigu sovietų 
valdžia bus priversta mokėti 
caro valdžios užtrauktas skolas, 
ji atskaitys skolą, padarytą at
mušant baltgvardiečius, kur 
tokios atakos ant Rusijos buvo 
remiamos svetimos šalies.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. June 16, 1920 
as rc(|iiirc(l by the act of Oct. 6,1917

REIKALAUJA UŽMOKĖJIMO 
RUSIJOS SKOLŲ.

Skolas turės mokėti ir atskiru- 
sios nuo Rusijos valstybės.

PARYŽIUS, birž. 15. — De
šimties šalių atstovai, laikantis 
čia internacionalę konferenciją 
0nmtarimui apsaugoti svetimų 
šalių interesus Rusijoje, priėmė 
principą, kad vsos valstybės, 
kurios atsiskyrė nuo Rusijos 
imperijos, turi duoti gvarantijų, 
kad jos užmokės savo dalį Ru
sijos skolų, sa-ko Malin.

Tapo nutarta priešinties at
naujinimui pirklybinių ryšių, 
kol nebus padaryta sutartis, už
ganėdinanti turinčius Rusijos 
bonus.

(Reiškia, sulig šios konferen
cijos nutarimo, ir Lietuva turės 
mokėti jai paskirtą dalį senųjų 
Rusijos skolų).

True translation filed wtth the post- 
master at Chicago, 111. June 16, 1920 
as reąuired by the net of Oct. 6,1917

DENIKINIECIAI PASIEKĘ 
DNIEPRĄ.

LONDONAS, birž. 15. — Iš 
Konstantinopolio šiandie pra
nešama, kad gen. Vrangel xko- 
maduojanii den ik i n iečiai paėjo 
50 mylių už Krymo ir pasiekė 
Dniepro upę.

True translation filed witn the post- 
master at Chicago, 111. June 16, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

ITALIJA SIUNČIA KARIUO
MENĘ PERSIJON.

Bandanti pagelbėti anglams at
mesti bolševikus.

LONDONAS, birž. 14. — Dai
ly Express Italijos korespon
dentas praneša, kad Italija siun
čia kareivius j Persiją, kad pa
gelbėjus anglams priešinties 
bolševikų besiveržimui.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. June 16, 1920 
as rccjuired by the ari of Oct. 6.1917

ITALIJA REIKALAUJA 60 BI- 
LIONŲ LYRŲ ALTYGINIMO.

PARYŽIUS, birž. 15. — Pa
sak Rymo žinios, Italija reika
laus, kad centralinės valstybes 
užmokėtų atlyginimo, priskai- 
tant ir pensijas, 60,000,000,000 
lyrų (normaliai apie $12,120,- 
000,000).

True translation filed with the post- 
Imaster at Chicago, III. June 16, 1920 
as require<l by IAU act of Oct. 6,1917
ANGLAI EVAKUOS BATUMĄ.

Apleidžia turtingus Kaukazo 
aliejaus laukus.

LONDONAS, birž. 15. — Dai-
ly Mail rašo, kad anglai reigiasi 
evakuoti Juodųjų jurų uosta 
Batumą, centre Kaukazo alie
jaus laukų, Ten esantįs 2,000
kareivių busią atgabenti Angli
jos kariniais laivais j Konstan
tinopolį bėgyje dviejų sąvaičių.

Laikraštis suko, kad jų sau
gumas tapo pastatytas pavojui! 
nuvertimu Azerbažano valdžios 
ir bolševikų paėmimu Baku.

Taipjau išreiškiama nuomo
nė, kad evakavimo priežastim
ta i p ja u yra Gruzinijos padary
toji su sovietų Rusija sutarties, 
kuri pripažįsta Gruzinijos teisę 
prie Batumo. <

True transladon filed with the post* 
master at Chicago, III. June 1G, 1920 
at rrqinred by the act of Oct. 6,1917

REIKALAUJA JAPONŲ PASL 
TRAUKIMO IŠ SIBERIJOS.

Chigagietis veda tarybas.

YOKOHAMA, b:rž. 11. — Ru
sai sako, kad Krasnoščekov, 
galva Verchnr Udinsk valdžios, 
veda tarybas su japonais apie 
pastarųjų pasitraukimą iš Bai
kalo apygardos. Krasnoščekov 
yra gerai žinomas Chicagoje 
kaipo Tobinson. Jis gimė arti 
Varšuvos iš žydų tėvų, buvo iš
tremtas j Sibirą, iš ten pabėgo 
j Ameriką ir čia mokytojavo 
keliose vietose. Chicagoje jis 
mokytojavo žydų darbiu ūkų 
institute. Nuvertus carą, jis 
sugrįžo 1917 m. ir buvo Siberi- 
jos sovietų galva. Kada sovietai 
liko nuversti, jis išvažiavo į Ja
ponija, kur jis per keletą sąvai- 
čių slapstėsi. Bet paskui jis pa
bėgo iš Japonijos ir per Gilini jų 
ir Liudija sugrįžo į Rusiją.

Nori karinės valdžios.
HĮONOLULU, birž. 15. — Pa

sak Tokio žinios, japonai mano 
įsteigti karinę valdžią Nikola- 
jevske, Siberijoje, delei veikimo 
tenai radikalų.

True translation niea wnh the post- 
master at Chicago, III. June 16, 1920 
as required by the act of Oct. 6,1917

ANGLIJA SIŪLO EGYPTUI 
AUTONOMIJĄ.

LONDONAS, birž. 14. — Ve
damos čia tarybos tarp Egypto 
delegacijos ir Anglijos koloni
jų ministerio Milner, duodančio 
užganėdinantį progresą. Sako
ma, kad Anglija pasiūlė Egyptui 
plačią autonomiją tūlomis sąly
gomis, į kurias įeina užlaiky
mas kapituliacijos.

True translation fited with the post- 
master at Chicago, III., June 1G, 1920, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

EBERTAS GRĄSINA PASIT
RAUKIMU.

BERLINAS, birž. 15. — Pa
sak laikraščių žiniųj preziden
tas Ebertas grąsina rezignavi- 
inu, jei įvairių partijų vadovai 
greit nesusivienys ir ne suda
rys koalicijos kabi uoto. Dabar 
kabineto sudarymas yra paves
tas Kari Trimborn, klerikalų 
centro partijos vadovui.

MOTERIS PRALAIMĖJO 
LOUISIANOJE.

BANTON ROUGE, La., birk 
15. — Atstovų butas šiandie 67 
balsais prieš 44 atmetė moterų 
balsavimo priedo prie federalės 
konstitucijos ratifikavimą. Se
natas atmetu ratifikavimą pe
reitą sąvaitę.

DABAR IR ATEITYJ.

Dabar, kada kapitalistai valdo pasaulį, kapitalistai pasiima 
sau viską ir darbininkams enka tik trupiniai. Bet kada darbi
ninkai pasiims valdžią j savo rankas, jie viską pasiims sau ir 
lygiai savo darbo vaisiais pasidalins tarp savęs.

Chinija vienijasi.
Piietai vienijasi su šiaurine Chi

nija ir gal sudarys vieną 
parlamentą.

SHANGHA1, gcg. 14 (suvėlin
ta). — Chinijos valdininkai su 
vilčia žiuri į galimybę sutaiki- 
mui kelių motų nesutikimų 
tarp Pietinės ir šiaurinės Chi
nijos, suvienijimo tų abiejų 
pusių ir įsteigimo bendro par
lamento visaf Chinijai. Judėji
mu už suvienijimą vadovauja 
Dr. Wu Ting-fang, kuris treje
tą metų atgal vadovavo judėji
mu už pietų atsiskirimą nuo 
Pekino atgaleiviškesnės val
džios. Jis dabar sakosi, kad pa
matęs, jog negalima pasitikėti 
pelines Chinijos — kantonų 
valdžia. Jį šiame veikime re
mia didžiuma pietinių provinci
jų ir didžiuma senojo p’etų 
Chinijos parlamento narių.

Tarybos su Pekino valdžia 
prasidėjo ir galbūt bus suorga
nizuotas naujas parlamentas, 
galbūt Shanghai, kuris para
šys konstituciją visai Chinijai 
ir sugrąžins vidujinę taiką ša
lyje. .

LIBERALAI IRGI STATYS SA
VO KANDIDATĄ | PREZI

DENTUS.

šaukia savo konvenciją 
Chicagoje.

CHICAGO. — Liberalų “ko
mitetas “keturios dešimts aštuo 
nių” vakar paskelbė, kad jų 
nacionalė konvencija, nomina- 
vimui kadidatų į prezidentus 

i ir vice-prezidentiis ir parašy
mui platformos, bus laikoma 
Chicagoje, liepos 10 d., Audito
rium viešbutyje.

Eina gandai, kad ta konven
cija nominuos kandidatu į pre
zidentus pažangųjį senatorių 
La Flollette. Pastarasis dabar 
serga ir daktarai neleido jam 
apie tai kalbėti.

Kaip tik tuo pačiu laiku pri
puola Darbo Federacijos kon
vencija. Galbūt liberalai bandys 
susidėti su darbiečiais, kad iš
vien sgi jais veikus.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, birž. 15 d., užsienio pinigų 

kaina, perkant fa ne mažiau kaip už 
25,000 doleriu, banką buvo skaitoma 
Amerikos pinigais šiaip i

Anglijos 1 svaras ............... $3.95
Austrijos 100 kronų ............... 0.85
Belgijos, už $1 -----  frankų 12.20
Danijos 100 kronų ............... $17.00
Finų 100 markių ................... $4.65
Francijos, už $1 ....... frankų 12.95
Italijos, už $1 ............... lyrų 17.50
Lietuvos 100 auksinų ........... $2.55

(Lietuvos auksinai tai Vokiečių 
ostmarklai; fa kursas toks-pat 
kaip Vokietijos markių).

Lenkų 100 markių ............... $0.70
Norvegų 100 kronų .... ......  $17.65
Olondų 100 guldenų ..... $86,20
švedų 100 kronų ............... 21.80
Šveicarų, už $1 ....... frankų 5.48
Vokiečių 100 markių ........... $2.55

Danija nori uždrausti 
streiku

Norima pripažinti streikus 
baustinu kriminaliu dalyku.

i u- i im n "ir

COPENHAGEN, birž. 15.
Algalciviai rengiasi įnešti už ke
lių dienų į Rigsdago žemesnįjį 
butų — Folkthingą bilių, kuris 
paskelbia streikus esant nelega
liu ir kriminaliu dalyku. Tokiu 
bildu norima uždrausti/streikus. 
Bausme gi už dalyvavimų strei
kuose skiriama ne kalėjimas ar 
piniginė pabauda, bet atėmimas 
balsavimo teisių ar suspendavi
mas politinių teisių.

Kadangi socialistai yra atsto
vų bute mažumoje, o visi atga- 
leiviai remia biliu, tad bilius 
gali prae’ti. Tuo darbininkai yra 
labai susirūpinę.

Buržuazija deda visas pas
tangas, kad kaip nors nugalė

jus darbininkus. Ji sutvėrė sa
vanorių streiklaužių draugiją, 
kurios tikslas yra laužyti strei
kus, kur jie nė kiltų. Ji sulaužė 
ir uosto ir laivų darbininkų 
streiką. Tais savanoriais streik
laužiais stoja ir žymus žmo
nės, net ir princai.

True translation fileci wi!h the post- 
master at Chicago, III., June 16, 1920, 
as rcąuired by the act of Oct. 6.1917 
JAPONIJA VĖL SIŪLO CHINI-

JAI TARYBAS APIE 
ŠANTUNGĄ.

TOKIO, birž. 13. — Japonija 
pasiuntė Chii^jai naują notą 
apie Šantungą.

Svarstydama Chinijos tvirti
nimą, kad ji negali stoti į tary
bas, kadangi nėra pasirašiusi 
taikos sutarties, nota, kaip 
sprendžiama, nurodo, kad Chi
nija pirm susitarimo su Japo
nija prižadėjo priimti susitari
mą ,-kokį Japonija padarys su 
Vokietija. Taikos sutartimi Ja
ponija įgyja Vokietijos teises 
Šantunge, todėl nors Chinija ne
pasirašė sutarties, vienatiniu bil
du išgauti sugrąžinimą, kurio 
Japonija norinti, yra tiesioginė
mis tarybomis tarp Japonijos 
ir Chinijos.

Nota išreiškia pasirengimą 
pradėti svarstyti bile laiku, ka
da tik Chinija panorės. Chinija 
yra prašoma paskubinti organi
zavimą policijos spėkas dėl 
šantungo geležinkelio, kad gali
ma butų ištraukti Japonijos ka
reivius.

Norj Johnsono kandidatūros.

RICHMOND, Va., birž. 15j — 
Darbininkų organizacijų atsto
vai renka parašus po peticija, 
kurioj prašoma Johnsono atsi
metimo nuo republikonų ir pa
siskelbti nepriklausomu kandi
datu į prezidentus. Jau tūkstan
čiai žmonių pasirašę.

Am. Darbo Feder.
Konvencija

Konvencija reikalauja visuoti
nos amnestijos politiniams 

kaliniams.

MONTREAL, birž. 15. — Pa
žangieji elementai šiandie vėl 
aplaikė svarbią pergalę ant 
Gompcrso vadovaujamų atga- 
leivių Amerikos Darbo Federa
cijos konvencijoje. Jie nežiūrint 
didelio priešinimus atgaleivių, 
pervarė rezoliuciją, kurioj rei
kalaujama, kad prezidentas Wil 
sonas ir generalis prokuroras 
Palmeris suteiktų visuotiną 
amnestiją visiems politiniams 
kaliniams, kurių tūkstančiai dar 
tebesikankina Amerikos kalėji
muose.

Kada pernykštėj konvencijoj 
buvo įneštas toks pat reikalavi
mas, tai atgaleiviai atmetė dide
le didžiuma balsų rezoliuciją 
tvirtindami, kad ir gerai, kad tie 
“maištininkai” liko pasodinti 
kalėjimai!. Tūli tų atgaleivių 
net apgailestavo, kad juos nu
teista tik kalėjimai!, o ne sušau
dyta, nes jie buvę to vtrti—kam 
esą ėjo prieš karą. Bet šįmet tie 
atgaleiviai liko nugalėti.
Konvencija taipgi nutarė rem

ti visomis jiegomis uostų darbi
ninkų streiką Atlantiko pakraš
čiuose. Darbininkai streikuoja 
už pripažinimą unijos ir 8 vai. 
darbo dienos. Bet laivų kompa
nijos visomis jiegomis stengia
si streiką sulaužyti ir gabeną 
streiklaužius. Belo, New Yarko 
niekurios kompanijos sudėjo 
$5,000,000, kad sunaikinus dar
bininkų unijas ir visur įvedus 
“open sliop” (dirbtuvės, kur 
nėra pripažinta unijos).

šiandie buvo svarstoma re
zoliucija, reikalaujanti, kad 
valdžia atšauktų dabartinį ge
ležinkelių bilių ir paimtų gele
žinkelius savo kontrolėm taip
jau rezoliucijos, reikalaujančios 
pripažinimo Rusijos sovietų 
valdžios, pertvarkymo įstatymų 
apie valdžios darbininkus, bet 
galutino nutarimo dar nepada
ryta.

2 ŽMONĖS ŽUVO.

ELDORAD.O Ark., birž. 14. 
—Dvi merginos liko užmuštos 
ir 6 sužeisti ekspliodavus gam
tiniam gazui, kuris užsidegė 
vienam žmogui bandant užsi
degti cigarą.

CHICAGO. — Pereitą nedėl- 
dienį automobiliai gatvėse už
mušė 3 žmones ir 3 sunkiai su
žeidė. Du šoferiai yra areštuoti.

Svarbu važiuojan
tiems Lietuvon

Valdžia neužilgio nebeišdavinės 
išvažiuojantiems afidavitų. No
rintis važiuoti turi skubi nitas.

Telegrama “Naujienoms”.

WASHINGTON, birž. 15. — 
Nuo birželio 30 d. Amerikos 
valdžia nustos davinėti ufida- 
vitus visiem d nepiliečiams — 
lietuviams, latviams, ukrainie
čiams ir kitiems svetimtau
čiams.

Visi dirbusieji tame valdžios 
skyriuje valdininkai yra palei
džiami. Todėl kam svarbu yra 
veikiau išgauti leidimas išva
žiuoti Lietuvon, tegul tuojaus 
paduoda prašymą, nes iki bus 
nauja kokia tvarka nustatyta, 
gali praeiti mėnuo ar daugiau 
laiko.

Jonas Vileišis, :
L’et. Atstovas Amerikoje.

BEVIELINIO TELEGRAFO
OPERUOTOJAI STREIKUOS.

LNDONAS, birž. 14. — Dir- 
bantįs ant laivų bevielinio te
legrafo operuotojai šiandie pa
siuntė Marconi kompanijai ul
timatumą, kad jeigu pereitą 
rugsėjį įteiktieji reikalavimai 
pakelti algą nebus išpildyti, te
legrafistų streikas bus paskelb
tas ryto vidurdienyje.

Tai bus pirmas tokis genera
linis streikas. Telegrafistams 
įsakyta pasiekus savo uostą 
mesti darbą ir neprisiimti dirb
ti ant jokio kito laivo, kol strei
kas nebus užbaigtas. Operato
riai taipjau išleido atsiprašymų 
prieš pasažierius, kad atsitiki
me streiko, jie negalėrl užtikrin
ti saugumą. Visos didžiosios be
vielinio telegrafo stotįs bus pi- 
kietuojamos.

HONOLULU, birž. 14. — Iš 
Tokio gauta žin:ų, kad nedėlioj 
padaryta nepasekmingas pasi
kėsinimas ant Japonijos pre
mjero Mara gyvasties. Užpuoli
kas tapęs areštuotas.

SAN SALVADOR, birž 13. 
—Čia gauta žinių, kad daug 
žmonių užmušta ir didelių 
nuostolių pridaryta šiaurvakari
niame Hondūras pareitą naktį 
siautusios audros ir lietus. Til
tai liko nuplauti ir laukiama 
didelių nelaimių.

MIAMI, Fla, birž. 14. — 2 
žmonės liko sudraskyti į šmo
telius ir trečias sunkiai sužeis
tas, kada jų valtyje ekspliodavo 
8 svarai dinamito. Jie Middle 
upėje dinamitu gaudė žuvis.



z. I NAUJIENOS, Chicago, UI, SereJa, Birželio 16 d., 1920
_____ _________- ‘J?

J

UIDA. Verte K. Baronas

Jaunoji kankinė.
(Tąsa)

Paima prisiminė pasaką, ku
rią motina jai pasakojo, kad at
grasinti ją nuo stepo. Vienas 
šešių metų vaikas paklydo Gra- 
danaskoj ir j j, po beveisių tri
jų dienų j ieškojimo, rado ne
gyvu žolėje; o iš pėdsako pasi
rodė, kad jis sukėsi vis toj pa

čioj vietoj, kaip voveris ratelyj, 
kai galutinai neišvirto iš kojų. 
Vienok ją tiprino tikslas pasi- 
rįžimo ir ji mintyse kalbėjo: 
“Apart dukters nėra kam jį iš
gelbėti I“

Ji pasitaisė skepetaitę, kadan
gi saulė kįlo vis augštyn ir jos 
spinduliai žaidė žydinčiąme pa
viršiuje opalinio ir ametisto ki
birkštėlėmis.

Zuikelis prabėgo pro jos ko
jas; praskridb putpelė; kur tai 
sučiulbėjo dagilėlis. Painiai 
verksnias lipo į gerklę ir akįs 
prisipildė ašaromis. Kur gi

Pranešimas Bridgeportiečiams
VuSi, kurie esate pirkę Lietuvos laisvės Paskolos Bonus 

ir užsimokėję pilnai, malonėsite atsiimti Bonus, ir kurie esa
te ne užsimokėję pilnai, malonėsite dabaigti mokėti ir gausi
te L. L. P. Bonus pas stoties Iždininką p. F. M. Šatkauską 
3423 So. Ilalsted St.

Stoties Valdyba žemiau pasirašius maloniai prašo visų 
savo pardavinėtojų pasistengti parduoti kuodaugiausiai L. 
L. P. Bonų per šj mėnesį, nes jau laikas baigiasi ir daugiau
siai pardavęs gaus didžiausią dovaną. Dovanas aukauja 
Bridgeporto biznieriai sekančiai:

1. The Bridgeport Clothing Co. 8246-48 So. Ilalsted St. Siutą $15.00
2. Jonas Kazlauskas 3255 S. Halsted St. Laikrodėlį už...........-25.00
3. V. P. Pierzynski 3324 S. Halstcd St. Čevcrykų porą už .....  10.00
4. W. J. Stankūnas 3315 S. Halsted St. Paveikslų tuziną už .... 10.00
5. F. M. Šatkauskas 3423 S. Halstcd St. Albumą už ....... 10.00
G. P. K. Bruchas 3321 S. Halstcd. Auksinę Špilką už ...........  10.00
7. Justinas Kulis 8259 S. Halsted St. Rėmus Paveikslui už .........  8.00
8. J. F. Budrik 3343 S. Halsted St. Rašomą Plunksną už ....... 5.00
0. A. R. Junievicz 3313 S. Halstcd St. Rašomą Plunksną už ... 5.00

Jeigu kas iš biznierių ką aukautų malonėsite priduoti Valdybai.

Kviečiame visus prie šio prakilnaus darbo pardavinė
tojus dėti visas pastangas, kad kuodaugiausiai parduoti, 
gauti dovaną didesnę ir surinkti paskirtą dalį musų stogiai. 
O visus, kurie dar nesate užsirašę L. L. P. Bonų, pasiskubin
kite. kad nepasiliktumėte neprisidėję prie išgavimo Lietu
vai laisvės, suteikdami jai paskolą, pirkdami L. L. P. Bo-

I nūs.
Bridgeporto Stoties Valdyba:
Pirmininkas J. A. Martinkus 3321 S. Halstcd St.
Paštininkas Iz. Pupauskas 903 W. 33-rd St.
Iždininkas F. M. Šatkauskas 3123 S. Ilalsted St.

Pirmas Didelis
PiknikaS
SU IŠLAIMĖJIMU auksinio laikrodėlio 

rengia
Sus. Liet. Am. 89 kuopa

E. Chicago, Ind.

Nedelioj, 20 d. Birželio-Jone, 1920
P. Goreckio Darže,

West Pullman, III.

Pradžia 10 vai. ryto Kviečia Komitetas

PIRMĄ SYKĮ CHICAGOJE
Svarbu norintiems grįžti Lietuvon, 

arba manantiems čia apsigyventi
Kalbės žymus Lietuvių veikėjas

Iš BOSTONO—KASTAS NORKUS
Šiose kolionijose:

Ketverge, Birželio (June) 17 dieną, M. Meldažio svet.
2242 W. 23-rd Place

Pėtnyčioje, Birželio (June) 18 dieną, Mildos svet.
3142 So. aHlsted St., trečios lubos

Subatoje, Birželio (June) 19 dieną, Liuosybės svet.
1822 Wabansia Avė.

Pradžia visose svetainėse 8:00 vai. vakaro
Rengia A. L. T. S. 25 k p.

Kas tik gyvas, kas tik jaučiatės esąs Lietuviu visi į prakalbas.

/ 'r-ę, žmogue kasosi galvą, į
kad palengvint niežėjimą, g 
Kasimasi pasidaro papro
čiu,(ir tuomet žmogus ka- I 
sost nejučioms. Bet jis j 
žin<f, kad jam niežti, ir g 
visi kiti tą žino. * '

Vyrai ir moterjs kenčia į 
niežėjimą nuo pleiskaną, j 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima į 
lengvai prašalinti. Nebus g

daugiau niežėjimo, kasjtnosi, plaikų slinkimo ir kitų nesmagumų,
I įvykstančių nou pleiskanų. I
I ...................................XJ U* ĮP Hy Ę0 ffl i
| panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas.
I Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleišką- ' 
j ny atsinaujinimo. f Į
j RUFFLES yra maistinga mAidynė galvos odai ir plaukams. j 

Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be !
i RUFFLES, jei turite pleiskanų. - i
| • Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi j 

galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto
I markėmis ar moncy order, kuriuos siųskite šiuo adresu: • |

F, AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New Vark
-........................................................................ 1 ■■■■m;. |IW ................... ..E E E K TR A I 

iviesa Ir pajiegą suvedame į senus Ir naujus namus, taipgi H 
I dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo. ,

Pirmutini Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoj* ;
THE BRIDGEPORTELECTRIC CO., Ine. I

A. BARTKUS, PrM. 1
1619 W. 47th St. T«I. Boulevard 1892. Ckkago, 01.

y

jis? Po žeme netoli jos? Už 
margų jurų kvietkų? Arti ur 
toli? Kur gi griuvėsiai pilies? 
Ar nepasakys jai kurmis, ku
riam žinomi visi keliai žemėje, 
ar sakalas, kuris skraidė taip 
augštai, kad tikrai viską mato ir 
žino?

Ji patėmijo pelėda, kuri sa
vo įpročiu, miegojo dieną, pasi
slėpusi po krūmeliu. Mergai
te ištiesė ranką, kad ją paglos
tyti.

— Kur kelias, miela pelėda? 
Tu trubut žinai, tu jug matai 
tamsoj?

Bet pelėda nepatenkinta ir iš
gąsdinta tuo, kad ją išbaidė die
ną, tingiai vartydamos, prany
ko ir nuėjo miegot po kitu krū
meliu. Nebuvo kas parodo jai 
kelią. Palikusi balandinę toli šo 
ne, ji besąiiioninga'i ėjo prie- 
kyn, puldinėdama ant tankiai 
susipinusių šilojaus šaknų. Kar
tą ji užminė gyvatę, kuri taipgi 
panaši buvo į šaknį; gyvatė su- 
šnipšte, bet ne įkando. Paima 
pajautė, kad kiek ji tuo brfdų 
nė eitų, ji vistiek neprisiartins 
prie siekio.

Bet jeigu ji nesuras tėvo, tai 
jis tą pačią naktį ateis į Galla- 
tarą ir paklius į policijos ran
kas.

Nuo baimes jos gražų susi
rūpinusį veidelį išpilė šaltas pra-. 
kaitas. Kad ne sušukus, ji iš vi
sų spėkų sukando dantis, Kaip 
nė maža buvo, o suprato, kad 
jeigu nesusivaidys, tai neteks 
sąmonės.

Iš saulės ji malė, kad jau pu
siaudienis praėjo. Ji jau senai 
išėjo iš namų, o nelaiminga mo 
tina ten tikrai verkia, meldžia
si ir skaito minules.

— O aš nebuvau gera su ja, 
nebuvau gera! Aš mąsčiau lik 
apie jį, — su gailesčiu širdyj 
kalbėjo Paima.

Ir ji prisiminė savo lovikę, 
kabėjusią virš jos pašvęstą pai
nios šakelę, seną iinksmėtą sod
ną tarp mūrinių sienų, rudą ka 
tę, dideles rožes ccntifolijas 
melsvose vazose, — žodžiu, vi
są priprastą apsiūtą, kurią jai 
galbūt jau nelemta daugiau pa- 
iiiatyti—------

“Jeigu aš tik galėčiau išgel
bėti jį,“ mąstė ji.

Kad išgelbėjus tėvą, ji buvo 
pasirengusi atiduot savo gyvas
tį*

Mintis apie lai, kad jis gali 
vakare pareiti namo, jeigu jį 
neperspes, labai kankino mer
gaitę. Ji buvo tiek paika many
ti, kad ras kelią Gradanaske! O 
kas gi butų ėjęs, jeigu ne ji? 
Žinoma, galėjo eiti Idaliččio, bet 
tas iš baimės ir egoizmo nuėjo 
pas Olnio upę, palikęs savo šei
mininką likimui.

Buvo jau apie trečią valandą 
dienos. Paima negalėjo tikrai 
nuspręsti laiko, bet maž-daug 
spėjo. Ji buvo kelyj jau dešimt 
valandų. Jausmas vienumo ir 
bejiegumo pradėjo spausti ją, 
tarsi švinine ranka lenktų prie 
žemes. Ji labai pavargo ir par
virtusi, kaip šlubas ėriukas, už
migo tarp šilojų. Nuovargis pri 
vertė ją užmiršti visą baimę ir Į 
dagi neramumą. Ji miegojo tvir 
tai, be sapnų, išsitiesusi ant šil
tų smilčių, o krūmai dengė ją 
nuo saules.

Palmių nusiėmė sunkias klnm 
peš ir vilnonę jakutę. Jos bo- 
velniniai drabužiai balavo, kaip 
šviesus taškas šešėlyje žydin
čių šilojų. Tas taškas ištolo pa
traukė atidą raito sargybinio, su 
vargu jojo per išsisakojusius- 
šilojus. Karlu su dviem drau
gais jis išjojo iš kazarmės jieš- 
koti pabėgusio Lėlio Dolabella.

Jis prijojo prie tos vielos, kur 
Paima, miegojo su veidu ant 
smilčių, išslaciusi kojas ant sau 
les. Pamatęs bonką vyno jis pa
mąstė:

“Ją pasiuntė nunešti valgį ir 
ką lai perduoti.“

Jis nulipo nuo arklio ir pri
ėjo prie jos. Kaipo gimęs Gaila 
taroj, jis tuoj pažino pabėgėlio 
dukterį. Jis pasilenkė ir papur
tė ją už pečio:

Kelkis, mergaite.
Ūmai išbudinta iš gilaus sun

kaus miego, Paima pirmą mi
nutę negalėjo suprasti kur ji ir

llllllllllllllllllllllllllllllilIlffllHIIIHilIlIlIlIlIlIffllIlIlN

Paskutine Proga |
Kas nori išgirski naudingų, sveikų prakalbų tegul ateina Scredoj, Birželio 16 d., 7:30 vai. va

kare į šv. Jurgio Parapijos Svetainę, 32-nd Place ir Auburn Avė.
Kalbės visiems žinomas Kun. H. Vaičiūnas ir dar du atstovu Liet. Valstybes bonų reika

lais iš New Yorko ir “Garso” redaktorius.
Jau kelios dienos likosi tiktai pardavimui L. V. Bonų. Kas tiktai jaučiatės Lietuviais atei

kite. Išgirsite daug naujo iš Liet. Steigiamojo Seimo pasveikinimų Chicagos Lietuviams.
Lai Gyvuoja Laisva ir Nep/ugulminga Lietuva!

Bridgeporto Stoties Bonų pardavimo Komisija. g
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Pasiustuosius pinigus 
Gavo Lietuvoje

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo iš Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko dauginus 
telegramų apie pinigų paėmimą. Sulyg gautų- 
jų telegramų pinigai yra išmokėti 
nėms Lietuvoje:

šiems žmo

Saugok akių regėjimą

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

Akių , Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma specialisto,

W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIU SPECIALISTAS

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

Kanibaris 14-15-16-17 
Viršui PLATTS aptiekos
Tėmykite mano parašą.

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

o.

Kaz. Dauniui, 
M. Rimkienei,
A. Šulcui,
J. Grigaičiui,
J. Mikulskiui,
J. Poškai,
J. Cvirkienei, 

Dargiu i, 
Mekniutei, 
Žiliui,

M. Barzduotienei, 
Magdalenai Okunis, 
E. Mickevičiai,
O. Bružienei, 
Ig. Jurevičiui, 
J. Virbalui, 
Kaz. Kala i nei, 
Paulinai Lapenas, 
Pr. šklenikui, 
J.' Mikolauskui,

Agnieškai Dubinskas, 
A. Andrušaitienei,

Kleiviui,
Kačinskienei, 
Pocaitei, 
švirmickiui, 
Rutkauskienei,

J. Skokovska, 
Onai Adamanis, 
A. Tunaitienei,

L.
K.

M.

E. Petruliutei, 
T. Kimdžiunui, 
D. Pociui, 
J. Janavičiai, 

Stančiui, 
Dubendriui, 
šušienei, 
Navickui, 
Juknevičiui, 
Mon tvidui, 
Andrijaitienei ,

J. Andrijaičiui, 
0,'Dijokienei, 
J. Samaškevičiui, 
M. Jusui, 
Kaz. Tranauskui, 
J. Indrelei, 
T. Vaitekūnui, 
J. Rutkauskui, 
M. Rutkauskaitei, 
St. Rutkauskui, 
A. Druktienienei, 
J. K lik n ai, 
Ant. Mikalauckiutei, 
J. Samulėnui, 
St. Meškauskui, 
Roz. Taraškevičienei, 
L. Vidauskienei, 
Fr. Bieliūnui, 
Al. Kleinui.

D.
M.
M.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

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

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

Mano specialia gydymas yra chroniš
kų, — nerviškų ligų.

Ofiso valandos nuo 2 vai. po piet iki 8
- 1553 W. 47th St
Kampas Ashland Avė.

Phone Drover 9660.

Siuntimo Skyrius PasiunčiaNaujienų Pinigų
Pinigus Lietuvon pigiausia, greičiausia, ir pilnai 
atsako už siunčiamuosius pinigus. Siųskite 
Piniguos Lietuvon per Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių ir Siųskite ypač dabar kol dar markės 
pigios.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 S. Halsted St

kas su ja kalba. Delei saulės ji 
nieko nematė; bičių dūzgimas 
gaude jos ausyse. Sargibinis ne-

ant kojų.
—• Tu duktė to nusidėjėlio, 

— tarė jis supurtydamas ją. — 
Tu eini pas jį.

Tada ji suprato ir tuo laiku, 
kaili jai sugrįžo sąmone, atsi
minė, kad ji neturi nieko kal
bėt.

—• Atsakyk! — p'klai sušu
ko žmogus, griebdamas už kar
do rankienos.

Paima tylėjo.
Sargibinis įiridejo raukas prie 

burnos ir pradėjo šaukti drau
gus, kurie atsiliko; jų unifor
mos ir galvos arklių malėsi

Chicago, III

IOURITAN
• • .

Pųrjtan Sulyklou Sunka ku 
Puritan šviežiai įkaltais apy
niais padaro geresnį gorimą, 
negu kitos kurios išdirbystčs. 
Reikalauk Puritan. Visos ge
resnes aptiekos jo turi arba 
gali įsigyti dėl jūsų.

— Žiūrėkite, — pasakė . pir
mas sargybinis. — Tai Dola
bella duktė. Ji tikrai žino kur

tolumoje virš šilojų. Jie atjojo .jls het nenon pąsa-
taip greit, kaip lik galėjo tan
kiose augmenyse.

kyli.
(Bus daugiau),

STEBUKLAS
Šerto vės žmonės tikėdavo ir daug 

pasakodavo apie įvairius stebuklus, 
ypatingai apie stebuklingus gydy
mus. Jeigu šiandien tie senovės žmo 
nes atgal čia pagrįžtų, jie be abejo
nės šį stebuklą pripažintų už didžiau- 
sį stebuklą pasaulyje, bet šis stebuk
las yra ne tas apie kurį senovės žmo 
nes taip daug pasakojo. Šis stebuk
las yra tikras šios gadynes moksla- 
galvių patirtas išmėgintas ir nuo visų 
pripažintus kaipo aiškus “Mokslo 
Darbas”. Magnus {Stomaoh Bitters, 
kuris gydo ir tikrai gydo visas pil
vo ii* vidurių ligas, yra sutaisytas pu 
gal gasrių Europos daktarų receptų, 
dėl išgydymo įvairių vidurinių ligų ir 
užlaikymo sveikatoje visos žmogaus 
systemos. Jeigu jauti kokį nesmagu
mą, siųsk $1 dcl patyrimo šio moksliš 
kų stebuklo teisybes. Ttik $1 už 
bonka. Rašyk:
MAGNUS DRUG CHEMICAL CO. 

663 W. 18-th Street, Chicago, III.
"■   1 1 1 —'l II IĮ~<

Telefonas Pylhnan 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dcntistas
10801 S. Michigan Av., Roseland 

Valandos: 9 iki 9 vakare.

Ofiso Tel. McKinley 76
DR. I. H. GINDICH 

UENTISTAS
Męs savo darbą gvarantuojame 

Kalbame visas Europiskas kalbas 
3804 S. Kedzie Avė. • Chicago, III. 

Arti 38-th Street

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS 

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

Tele Yarda 6492

AKUšERKA 
A. SHUSHO

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

Rcz. 1139 liKlcpcmlence Blvtl. < hieago
Telephone Van Buren 294

DR. A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
, Kainos kurios tinka bile vieno ki*e- 
niui. Gvarantuojame, kad sutaupysi
me Jums nuo 10% iki 50% kiekvie
name pirkime. Kai kurie dalykai pi
gesni negu olselio kaina. Vyrų ir 
jaunų-vyru gatavai pasiūti ir ant or
derio užsakyti siutai ir overkotai; su 
diržais, su liemeniu, formaliai pritin
kami, ir konserratjvio styliaus, $32.&Q iki $60.00. *

Pamatykit musą specialius siutus 
Ir overkotus po $15, $17.50, $20.00, 
$22.50, $25.00 ir $80.00. Juodi siu
tai po $45 ir $65. Mėlino serge siu
tai nuo $35 iki $60. Vaikiną ir vai
kų siutai ir overkotai $6.50 ir dau- 
Siau. Vyrų kelinės $4 įr daugiau,

[ėlino sergo kelinis $5.50 iki $17.50.
Specialia nupiginimas 5% kiekvie

nam pirkiniui, kuris turi būti siun
čiamas Europon.

Atidaryta kiekvieną dieną Iki H 
vai. vakare. Subatomis ikį 10 yni. 
vakar*. Nedaliomis iki 6 v. vakare, 

S. GORDON,
/ 14X5 80. MaUUd SU CMmik IR,
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DIDŽIAUSIAS KLAUSIMAS KIEKVIENAI 
MOTINAI >

Kuomet jos pačios pienas netinka kūdikiui, tai 
kokį maistą reikia duoti, kad palaikyti jį sveikų >, 
ir tvirtu.

EAGLE BRAND
(CONDENSED MILK)

į KORESPONDENCIJOS |
l—mi 13—-»—■ -.sJ

WATERBURY, CONN.

Išrišo šį klausimą tūkstančių tūkstančiams moti
nų bėgyje pereitų trijų gentkarčių, ir daugiau kū
dikių mito ant Eagle Brand, negu ant kitų visų 
pritaisytų maistų sudėjus į vieną.
Jeigu jūsų pienas neatsako—jeigu kūdikis neau
ga vogoj, verkia, arba neramus ir piktas, pasiųsk 
mums šiandien kuponą ir gausi dykai instrukcijas 
savo kalboje apie maitinimą kūdikių, taipgi pen- 
kesdešimts keturių puslapių knygą apie kūdikius.
Kam rūpintis apie užtektinumą cukraus ir pieno 
stalui ir virimo reikalams? Eagle Brand, delei 
savo genimo ir atsakantumo, paliuosuos jus nuo 
cukraus, dar gi jis yra pigesnis ir toliaus siekia. 
Naudok Eagle Brand visur kur reikalinga cukrus 
ir pienas. Mėgink jį su ryžių koše.

šis Labelis ir Vardas 
yra Jums Gvarantija

INSTEIGTA 1857 M.

Parsiduoda Gerose Aptieko 
se ir Groserių Krautuvėse.

The Borden Company
108 HUDSON STREET

NEW YO1U<

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

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

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

Darbininkai, nesiduokite 
suklaidinti!

Watcrburio streikininkai gau 
na žinių, kad įvairių miestų 
laikraščiuose spausdinama di
delių skelbimų, kur sakoma, 
jogui Waterburyj dabar lengva 
gauti gerai apmokamas darbas, 
kad čia labai stokoja darbinin
kų ir 11.

Draugai darbininkai — Nau
jienų skaitytojai, netikėkite tais 
skelbimais! Tai yra melas. Da
lykas yra toks. Čia kilo didelis 
streikas ir kompanijos dabar 
stengiasi jį sulaužyti. O kad tai 
atsiekus, jos siuntinėja savo 
agentus ir paperka laikraščius 
tose vietose, kur žmonės neži
no, kad Waterbury dabar yra 
streikas.

Mes tikime, kad Naujienų skai 
tytojai šitą žinią paskelbs kuo- 
plačiausiai tarp kilų savo drau
gų darbininkų; kad jie perser
gės juos — nevažiuoti į Water- 
burį. Draugai, padarykite tai 
ir padarykite kaip galima grei
čiau. Žinia, kad kompanijos ne
snaudžia. .Jos daro visa, kad tik 
sulaužius musų streiką už di
desnį kąsnį duonos. Jau ir da
bar į Waterburį yra atgabenta 
kelios dešini t js streiklaužių, bet 
jais kompanijos ne ką laimės. 
Jeigu jos nepajiegs susimedžio
ti daugiau, tai galų gale turiįs 
nusileisti.

Bet kad šito atsiekus, tai pri
valote pasidarbuoti ir jus, drau
gai. Todėl skleiskitc žinias apie 
musų streiką, ir netik tarp lie
tuvių, bet taipjau ir tarp sve
timtaučių. Sakykite visiems, 
kad kompanijų agentų pasakos 
ir spausdinamieji laikraščiuose 
skelbimai yni melagingi. Ra
ginkite visus, kad jie — vietoj 
vykus į Waterburį musų strei
ko sulaužytų — prisidėtų prie 
musų laimėjimo. Prisidėtų savo 
aukomis. Be to, pamatę tokį 
melagingą skelbimą, iškirpkite 
jį ir prisiųskite nuims. Prisių- 
skile sekamu adresu: 
Stieikininkų Presus Komisija,

670 N. Riverside,
Watcrbury, Conn.

Buk neprigulmingu! Ir ap
saugok savo sučedytus pi

nigus šiame tvirtame 
Valstijiniame Banke

Pinigai Siunčiama Lietuvon 
ir į Visas Pasaulio Dalis 

Laivakortes Parduo
dama ant Visų 

LINIJŲ

Central Manofacluring District Bank
1112 West 35th Street

Turtas Virš $6,000,000.00

Atidarą Panedėliais, Seredomis ir Subatomis—vakarais.

ShC--------.............................................................................................. ' -.. — ----------- --------- -—tr

DR. M. HERZMAN 
IS RUSIJOS

Starai lietuviam* Minom** par 33 
tą kaipo patyria rydytojM. aklnuvaa 
Ir akularls.

Gydo aitria* ir ehronUka* lirų, vy
rų, moterų ir vaikų, parai naajanatas 
matodiu X-Ray ir kitokio* *l«ktro* prfo- 
taiau*.

Ofiaaa ir Labaratorijat 10M W. IBIS 
St. Rateli Fisk St.

VALANDOS: Nu* 10—11 pietą, te 
nu® 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis i Ganai
B110 arba 857

Naktimis Drax«] 
950 - Drovar <186

ATVĖRIMAS: Uli S. HalateS BtraH 
VALANDOS: S—0 ryta, tiktai.

Talsphsnail

Dr. Charles Sega!
Persikėle | savo Maują ftfbų 
pa. 4729 SO. Asland Avė. Jia 
gydo ligas vyrų, moterų ir val
kų. Ofiso valandos nuo 10 iki 
12 rytmety j, 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.

Važiuokite į Lietuvą
PER

Depositors State Bank 
4633-4637 South Ashland Avenue 

CHICAGO, ILLINOIS

$6,000,000.00 dolerių banka

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

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

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

BINGHAMTON, N. Y.

šis—tas.

£ ..-............................ ...
FEDERAL LAND AGENCY & LOAN COMPANY

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

666 18th Street, Chicago, IR.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

12th STREET 
TeL Kedzie 8902.

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

CHICAGO, ILL.

Binghamtono lietuvių pro- 
gresyvis ir dailės srity veikimas 
pastaruoju laiku visai apsisto
jęs. Vyriausia priežastis yra: iši
rimas vienybės tarpe progresy- 
viškųjų elementų. LSS. 33-čioji 
kuopa neskaitlinga nariais ir 
daug nuveikti negali. O tie, ku
rie atsiskyrė nuo LSS. 33-čios 
kp. ir žadėjo daug nuveikti, 
šiandie nieko neveikia. Žinoma, 
kad ir norėtų, jie negali... Tū
li iš jų, kurie nėra galutini ig
noruotai, jau apgailestauja su
skaldymą socialistų organizaci
jų'. Dabar tiems darbininkų vie
nybės ardytojams galėtum duo
ti ir pinigą ir peilį, ---- jie negn-

lūtij padaryti tą kuopą tokia, 
kokia ji buvo pirmiau. Milžiniš
ka didžiuma buvusiųjų kuopos 
narių Šiandie niekur nepriklau
so, ir kuomet jiems užsimeni 
apie darbininkų politines orga
nizacijas, tai jie tik ranka nu
moja ir nenori nieko kalbėti. 
Tai žmonės , kurie da nebuvo 
tikrai persiėmę darbininkiško
mis įdėjomis; tai žmonės, kurie 
buvo neseniai įstoję į socialistų 
organizaciją, o vėliau įvairių 
rėksnių apvilti. Jeigu tie žmo
nės nebūtų buvę atitraukti nuo 
organizacijos garsiai skamban
čiomis frazėmis, su taiku, be- 
abejonės, jie butų persiėmę tik
rai darbininkiškomis idėjomis 
ir butų buvę geri kovotojai už 
darbininkų reikalus.

Ta suirutė, beabejonės, atsi
liepė ir į veikimą dailės srity. 
Seniau, būdavo, nutaria lošt ko
kį veikalą, tai už mėnesio ar 
dviejų ir sulošdavo. O dabar? 
Jau apie metai laiko kaip nu
tarta lošt veikalą “iš Meilės” ir 
dar nesulošta! ♦

r rel. Caual 6222.
DR. C. K. CHERRYS

LIETUVIS DENTISTAS 
2291 W. 22nd & So. Learitt Sta.

Nors aiškiai matosi pasekmės 
tų visų suiručių, o betgi tūli 
žmonės da ir dabar neišsižada 
fanatizmo. Štai aną dieną vie- 

nas draugas man pasakojo, kad 
“Aušros” choro susirinkime bu
vę įnešta surengti koncertą nau-» 
dai Jono Butėno. Vienas iš cho
ristų atsistojęs ir pradėjęs aiš
kinti, girdi, mes, moksleivius 
šelpti negalini, nes kuomet jie i 
išsimokina, tai tuomet jie eina 
prieš darbininkus. Kaip matote, 
tie žmonės kaip ir 'kapitalistai: 
norėtų nupirkti žmogaus sąžinę. 
Vyrai, vyrai, toli da iki to, ka
da galėsite vadintis suprantan
čiais darbininkiškas įdėjus!

Dabar į Bingluinitoną iš kitų 
miestų tiek privažiavo žmonių, 
kad net negali gauti gyvenimui 
namų. Su darbais taipjau ne
lengva. Mat, Binghamtono dar
bų labai maža, ir už tuos pačius 
menkai apmoka. Čionai gyve
nančių darbininkų didelė didžiu 
nia dirba Endicott—Jobnsono 
skurų ir čeverykų dirbtuvėse, 
kurios randasi Endicott, N. Y. 
ir Johnson City, N. Y. (tie mie
stukai netoli Binghamton). Mi
nėtose dirbtuvėse dabar beveik

CHICAGO. 
Valandos: >:30 ryto iki 13 dieną.

nuo 1 po pietų iki I vaUra.

DR. C. K. KLIAUGA
Dantistas

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

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

L .u. n... ..........—

Endieobt—Johnson dirbtuvėse 
I

daugiau apmokama darbinin
kams už darbą ir kompanija su 
darbininkais ^dalinasi” taip 

vadinamų “surplus” (perviršį). 
Už praeitus metus kiekvienas 
darbininkas, kuris buvo išdir
bęs be pertraukos bent vienus 
metus laiko, gavo po $237.90. 
Dabar kiekvienas darbininkas 
“sčyrai” dirba ir laikosi savo 
darbo: mat ateinančiais metais 
tikis da daugiau pinigų “pasi
dalint” su kompanija. Taigi ne
lik ką nemokantiems čeverykų 
amato, bet ir mokantiems — 
nepatartina važiuoti į Bingham- 
loną darbo j ieškoti.

visai negalima gauti darbo. Mat,

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

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, III.

Dr. F. 0. Carter
Duokit' Okulistui Pritaikinti..

Akinius Jūsų Akinis

Jūsų akis 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 tonsl- 
1US. . IflttlJI

Franklin O. Carter, t 
M. D.

120 So. State St.

— A. B. Vargšas.

Valandos nuo 9 iki 6. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.

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

8149 S. Morgan st., kerti 82 st.
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS!

Moteriškų ir Vyrišką, 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS!
Nuo 10 — 8 po pietų ir nuo 

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

Tslephone Yards 687.

Telephon* Y«rd» 5082

Dr. M. Stupnicki
>107 S. Morgan st. Chlcaga

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo | iki 8 vakare.

DR. S. BIEŽIS
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. M. T. STRIKOLIS 
L i e t u v ! a 

Gydytojas ir Chirurgu 
Ofisu: 1757 W. 47 St.

Tel. Boulevard 160.
Ofl.o ▼•landos: 1O ryto ilki S 

jpo pietų; 6:30 iki 6:30 vak.
Nedčliomls I iki 12 dieni 

Namai: 2914 W. 49 St.
Tel. McKinley 268

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgu 
Ręįęlande: 10900 S. Michigan Ava, 
l’elefonai, Pullman 342 ir 8186 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood SL 
Tik Ketvergų vakarais nuo 1:18 
—7. Tel, Yards 728.

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

Telephona Boulevard 2166 
DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

VALANDOS: 8—12 ryto 
2—9 vakaro 

8868 S. Marga* Bt Chicage, HL

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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True translation ftled wtth the post- 
<naster at Chicago, III. Juno 16, 1920 
as reųuired by ihe act of Oct. 6,1917

. ... . |na bjauriausių priemoniųAn(įll]OS (lOrbllTlTl- | šitam tikslui buvo begėdiški ko- 
kai apie Rusiją.

Lietuvos socialdemokratus, kad 
amerikiečiai neremtų jų. Vie-

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS, 

Telepheae Caaal 1599

Sabscriptloa lUtesl
16.00 per year in Chicazo.
95.00 per year outside oi Chicago.
•7.00 per year in Canada.

2c per copy.
Entered as Second Claia Matter 

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

Naujienos eina kasdien. išskiriant 
nedildienius. Leidtia Naujieną Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
lik — Telefonas: Ganai laOt.

Uisisakomoji Kainai
Chicagoje —• paštai

Metams ........ ...........
Pusei metą .........................
Trims mėnesiams ............ .
Dviem mėnesiams .......< 
Vienam mėnesiui • ...... .

Chicago Jo — per nešiotojui 
Viena kopija ...................
Savaitei ............................
Mėnesiui ........ .....................

Suvienytose Valstijose, m Chicagoj, 
paštai

Metams «•••*•••*-*. •••«..* 95.00Pusei me/ą................ ............  3.00
Trims mėnesiams .........  1.65
Dviem mėnesiams ........ 1.25 
Vienam mėnesiui ........ .65

Lietuvon ir kitur užsieniuoeel 
(Atpiginta).

Metams ................................  97.00
Pusei metą............................   4.00
Trims mėnesiams .............. 3.00

Pinigus reikia siąst Pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

10.00
3.50
1.85
1.45
.75

02
12
50

Ima atsipeikėt?
Telegrama iš Berlino pra 

neša, kad didžiumiečiai so
cialdemokratai laikė konfe
renciją ir nutarė nedaly
vauti koalicinėje valdžioje.

Šitoks nutarimas tapo pri 
imtas po to, kaip Eberto 
partijai nepavyko prikalbin
ti nepriklausomuosius soci
aldemokratus įstot į val
džią.

Vokietijos reichstage, 
kaip žinome, didžiumą vietų 
turi buržuazinės partijos. 
Grynai socialistinė valdžia 
todėl tenai yra kolkas nega
limas dalykas.

Bet dabar yra sunku su
daryt tenai ir koalicinę val
džią, panašią į tą, kuri bu
vo iki rinkimų; nes tos par
tijos, iš kurių pirma susi
dėjo koalicija (didžiumie
čiai socialdemokratai, kata
likų centras ir'demokratai), 
turi visos kartu tiktai 222 
atstovų, kuomet kitos parti
jos turi 238 atstovus.

Nepriklausomiesiems, so
cialdemokratams atsisakius 
dalyvauti valdžioje kartu 
su buržuazija, koaliciją da
bar butų galima sudaryti, 
tiktai pritraukus prie jos 
da vieną buržuazinę parti
ją. Bet partijos, dešines
nės už centrą ir demokra
tus, jau yra visai atžagarei- 
viškos, ir Eberto partija ga
lutinai susikompromituotų, 
susidėdama bent su viena 
iš jų.

Todėl gali išeiti taip, kad 
didžiumiečiai socialdemo
kratai visai pasitrauks nuo 
valdžios, ir ji bus sudaryta 
iš vienų tiktai buržuazinių 
partijų.

Tai butų labai sveika Vo
kietijos darbininkų judėji
mui. Jeigu nė viena socia
listų partija nedalyvautų 
valdžioje, tai jos visos, bū
damos opozicijoje, susiar
tintų ir pagalios surastų bū
dą veikti išvien. O jeigu 
Vokietijos socialistai susi
vienytų, tai jų spėka butų

Anglijos darbininkų uni
jų atstovai aplankė Rusiją 
ir dabar, pagrįžę namo, pa
skelbė kaikuriuos savo įspū
džius iš bolševikų viešpati
jos.

Ką-gi jie tenai rado?
Baisią suirutę ir dezor

ganizaciją, neapsakomą žmo 
nių skurdą ir didelį žmonių 
laisvės suvaržymą.

Darbininkų delegacija 
griežtaf smerkia blokadą, 
kuri neduoda Rusijai parsi
traukti iš užsienio reikalin
giausių daiktų, ypač muilo 
ir vaistų, dėl kurių stokos 
Rusija neįstengia kovot su 
nešvarumu ir epidemiško
mis ligomis.

Ji griežtai smerkia taip- 
pat lenkų karę prieš rusus, 
nes karė duoda bolševikiš
kai valdžiai “daugybes nau
jų priekabių varžyt asmeni
nę žmonių laisvę ir trukdyt 
apsikeitimą nuomonėmis dė
lei daugelio svarbių klausi
mų”.

Tai yra tik maža dalelė tų 
! faktų, kuriuos paskelbė sa
vo pranešime Anglijos dar
bininkų delegacija. Pilną 
raportą ji duos darbininkų 
kongresui, kuris turi neužil- 
gio įvykti. Bet jau ir šitie 
faktai pasako labai daug.

Pirmiausia jie aiškiai ro
do, kad Rusijoje yra ne ro
jus, kaip skelbia bolševikų 
propagandistai, o baisiau
sias skurdas.

Antra, jie rodo, kad bol
ševikų valdžia davė žmo
nėms ne laisvę, o priespau
dą. Ir ji naudojasi kiekvie
na nauja proga da labiaus 
padidinti tą priespaudą.

Mums šitie dalykai jau 
senai yra žinomi. Bet ka
da mes peikdavome Rusijos 
tvarką ir bolševikišką val
džią, tai kaikurie žmonės 
sakydavo, kad mes tikime 
kapitalistų melais, ir bjau
riausiai keikdavo mus už 
tai. O štai dabar pasirodo, 
kad musų nuomonė buvo vi
sai teisinga; ją pilnai pat
virtina . Anglijos darbinin
kų atstovai, mačiusieji Ru
sijos sąlygas savo akimis!

Nesenai, kada buvo pas
kelbta, kad Anglijos darbi- 1 
ninkai siunčia savo atstovus ' 
į Rusiją ištirt, kaip tenai < 
stovi dalykai, bolševikuojan 
čioji spauda Amerikoje sa- ( 
kė: “Gerai, kad jie taip da
ro; dabar pasaulis patirs 
tikrą tiesą apie Rusiją. , 
Laukkite visi, ką praneš An 
glijos darbininkų delegaci
ja !”

Anglijos delegacijos pra
nešimo jau sulaukėme. Ji
sai pasmerkia bolševikų 
tvarką ir valdžią. Kuo-gi 
dabar teisins bolševikuojan- 
tįs elementai savo pasakas 
apie “socializmą Rusijoje”?

munistų melai apie Lietuvos 
socialdemokratų nušistatynųi 
Steigiamojo Seimo klausimu.

Komunistai skelbė, kad Lie
tuvos socialdemokratai apgau
dinėja darbininkus, sakydami, 
jogei Seimas jiems viską duo
sies. Girdi, socialdemokratai aiš 
kino, kad darbininkams neturį 
niekas dauginus rūpėti, kaip 
tiktai dalyvauti rinkimuose į 
Seimų; kada Seimas busiųs iš
rinktas, tai Lietuvoje tuoj už
viešpatausianti laisve ir demo- 
kratybė, ir pasibaigsiąs darbo 
žmonių išnaudojimas.

Kad labinus įtikinus savo 
skaitytojūs, jogei Lietuvos so
cialdemokratai ištiesų šitaip} kai 
ba apie Seimų, komunistai išsi
juosę.“kritikuodavo” tokių ne
va jų pozicijų ir pavyzdžiais 
apie Lenkijos ir Vokietijos Stei
giamuosius Seimus prirodineda 
vo, kad Seimai neduoda darbi- 

| ninkams pasiliuosavimo.
“Naujienos” jau daug kartų 

nurodė, kad komunistų pasakos 
apie Lietuvos socialdemokratų 
pozicija Seimo klausimu yra vi
sai melagingos, kadangi musų 
draugai Lietuvoje anaiptol ne
įsivaizdina, jogei Seimas duosiąs 
laisvę darbo žmonėms. Seimas 
bus tiktai nauja kovos dirva už 
laisvę, ir jisai atneš darbo žmo
nėms tik tiek naudos, kiek jie 
sugebės išnaudot šitų dirvų sa
vo kovos reikalams. Kad Lie
tuvos socialdemokratai šitaip, 

o ne kitaip, žiurėjo į Seimų, mes 
parodėme, perspausdindami 
straipsnius iš jų laikraščių, iš
ėjusių da prieš Seimo rinkimus.

Tų pačių nuomonę tečiaus iš
reiškia musų draugai Lietuvoje 
ir dabar, kada Seimas jau yra 
išrinktas. ,Štai kų, pav. 
“Socialdemokratas” 4-am 
numeryje (gegužės 6 d.):

“Nežiūrint dabartinio 
mo sudėties socialdemokra
tams teks jame atlikti svarbų 
darbų. Ir gal ne tiek Seime, 
kiek pačiame gyvenime. Ar
timiausiu laiku draugams iš
rinktiems atstovais reiks su
važiavus nustatyti savo užda- 
viniai Seimo ir kelias, kuriuo 
teks dėl jų eiti. Pagrindi- 
niems klausimams spręsti 
reiks šaukti partinių ir pro-

raso
savo

Sci-

nepergalima.

Apžvalga
KĄ VEIKS LIETUVOS SEIME 

SOCIALDEMOKRATAI?

Vadinamieji komunistai (ku
rių vadovai yra provokatoriai), 
stengdamiesi suardyt lietuvių 
darbininkų judėjimų, mėgino
visokiais , budais diskredituot

suvažiavimai. Bet ir šian
dien jau aiškus musų pagrin
dinis darbas. Seime socialde
mokratai turės šokti klerika
lų ir kitų buržuazinių grupių 
žingsnius, kelti aikštėn prieš 
Lietuvos darbininkus kiekvie 
ną jų mėginimų liaudį apgau
ti ir spirti juos, kad išpildytų 
tuos savo pažadėjimus, ku
riais jie per rinkimus darbo 
žmones paviliojo.”
Matote, kad čia, lygiai kaip ir 

pirmesniuose Lietuvos social
demokratų paskelbimuose, nėra 
nė žodžio apie tai, kad Seimas 
“viską duos”; nė žodžio apie 
tai, kad darbininkai privalų su
dėti visas savo viltis ant Sci- 
mo ir sėdėt ramiai. .

Tolinus “Socialdemokratas” 
pabrėžia savo pozicijų da griež- 
čiaus, sakydamas:

“Bet svarbiausias darbas 
bus pačiame darbininkų tar
pe. Kiekvienam musų aišku, 
kad tikroji, sprendžiamoji ko 
va dėl musų krašto tvarkos 
ir ateities, dėl darbo žmonių 
laimėjimų eis ne Seime, bet 
pačiam gyvenime. Ta kova 
bus vedama me atstovų, bet 
pačių darbininkų su jų prie
šais. Tų kovų Lietuvos dar
bininkai tuo lengviau ir pil
niau laimės, juo geriau supras 
savo reikalus, juo plačiau ir 
kiečiau bus susirišę profesi
nėmis sąjungomis, susispietę

Apie tai mums reikia atsimin
ti keliantis ir gulant.”
Reiškia, Seimas ne tiktai ne

bus “viskas”, o net nebus svar
biausioji kovos vieta. Spren
džiamoji kova eis pačiame gy-
venime, ir ją ves ne kas kitas,

kaip tiktai patįs -darbininkai. 
Darbininkų atstovų darbas Sei
me bus tiktai tiek našus ir pa
sekmingas, kiek jisai mokės pa
siremti darbininkų judėjimu ir 
išreikšti jo tikslus. Todėl “So
cialdemokratas” sako:

“Darbininkų atstovai Sei
me tik tuomet tinkamai at
liks savo darbų, jei visomis 
savo išgalėmis padės Lietu
vos proletarams umu laiku 
virsti organizuota ir galinga 
armija. Ir todėl jie visų lai
kų ir visu veidu turi būt at
sigrįžę į darbo žmones. Turi 
lankyti miestus ir kaimus, 
kviesti darbininkų susirinki
mus, daryti jiems praneši
mus. Jie turi padėti kurtis 
ir plėstis darbininkų organi
zacijoms, klausytis minios 
balso ir dirbti jos nuolatinėj 
kontrolėj. Tik tuomet jų bal
sas Seime bus šimtų tuksian
čių balsas ir nors vienas ten 
kalbėtų, bus priešų klauso
mas atsidėjus.”
Tai taip Lietuvos socialdemo

kratai žiuri į savo atstovų už
davinius Seime.

Iš to mes da kartų matome, 
kiek besųžiniško melo buvo mū
siškių komunistų pasakose apie 
Lietuvos darbininkų partijos 
loziciją Seimo klausiniu. Tie 
gaivalai tyčia šmeižė musų (Irau 
gus Lietuvoje, kad Suklaidinus 
Amerikos lietuvius darbinin
kus.

Šiandie tečiaus nėra ko daug 
uo stebėties, kada žinome, kad 

komunistai yra šnipų-provoka- 
torių įrankis.

Fraina—Šnipas.
Komunistų vadas buvo apmoka
mas teisingumo departamento 

šnipas-provokatorius.

(Pabaiga)

Nuorteva užtariu Petersoną.
Pabaigoj savo išdėstymo 

Nuorteva vėl grįžta prie Peter
sono, kurio Palmcr esą norėjęs, 
tad stotų prieš senato komite
tą.

Nuorteva sako, kad jis ir-gi 
esąs “susidomėjęs tuo dalyku.”

“Aš sulaikiau Wasbingtone 
p. Petersoną kelias dienas, no
rėdamas, kad jis liudytų prieš 
komitetą,” suko Nuorteva. “Aš 
lilnai sutinku su p. Palmcriu, 
cad Peterson labai nerimavo. 
Vienok nerimauti jį vertė visai 
<itokios priežastįs negu tos, 
apie kurias kalba p. Palmei’.

“Faktas yra tas, kad kuomet 
?eterson liko pašalintas iš tei
singumo departamento, jis la- 
>o pasodintas sąvaitei kalėji
mui. Tatai padaryta todėl, kad 
juvo susekta, jog Peterson 
įaudė išgauti dokumentų, kurie 
larodytų Frainos ryšius su 
?almerio departamentu. Po to 
eisingumo departamento agen- 
ai pradėjo persekioti kaip Pe

tersono, taip lygiai ir jo šeimy
ną.

“Keliais atvejais jis buvo nu
gabentas į New Yorko Park 
tew’o namų. Ten jam grųsinta 

visokiais budais, kad jis tik 
užgintų visa tai, kų papasakojo 
man apie Frainų.
“Kuomet jis gyveno Washing- 

tonc ir lauke, kada jį pašauks 
senato komitetas, jis gavo iš šei
mynos žinių, jog ji yra perse- 
dojama policijos agentų. Gavęs 
tų žinių, jis tuoj išvažiavo 
Ncw Yorkan.

“Tūlam laikui prabėgus jis 
pašaukė mane iš New Ybrko 
telefonu ir susijudinusiu ir 
baimės pilnu balsu pareiškė, 
jog visa tai, kų jis sakęs apie 
Frainų esanti netiesa. Tas bal
sas aiškiai rodė, jog kas nors 
stovi užpakalyj ir grųsinimais 
verčia jį kalbėti lai.

Grąsinama liudininkui.
“Aš pasakiau, kad apie tokius 

dalykus nepridera kalbėli tele
fonu ir prašiau jo atvykti į Wa- 
shingtoną. Sekamų dienų žmo
na man pranešė, kad Peterson 
buvęs atvykęs pas jų ir labai 
nerimaudamas pasakęs, kad 
agentai persekioją jį ant kiek
vieno žingsnio.

“Jis pranešė mano žmonai, 
kad nepaisant nieko, jis vyksiąs 
į Washingtoną ir, — joj senato 
komitetas pašauksiąs — išpa
sakosiąs viską. Washingtonan 
jis žadėjo važiuoti tų patį va
karų.

“Tai buvo vasario pabaigoj. 
Nuo to laiko iš jo negauta jokių 
žinių. Jis dingo, kai akmuo van
denyj. Kame jis randasi, aš ne
žinau; ir kaip matyt, to nežino 
nei jo giminės.”

Pareikšdamas, kad nei vienas 
iš sovietų Biuro nedavęs Peter
sonui jokių pinigų, Nuorteva 
sako, kad jis šiek-tiek suteikęs 
Petersono šeimynai paspirties, 
kuomet Peterson buvo pašalin
tas iš darbo., Nuorteva sako:

“Baigdamas, aš da kartų no
riu pabrėžti, kad mes susidomė
jome tuo dalyku vien tik todėl, 
kad norėjome apgynti Rusijos 
sovietų valdžios biurų ir jo ve
damąjį darbų, kurio tikslas yra 
užmegsti draugiškus ryšius su 
Jungtinėmis Valstijomis.

Prašyta pagalbos “streikie- 
riams.”

“Naturalis dalykas, kad mes 
elgėmės labai atsargiai, idant 
nepapuolus į šnipų-provokato
rių pinkles.

“Gal bendruomenei bus įdo
mu sužinoti tų faktų, kad laike 
plieno darbininkų streiko, vie
nas šnipas po ‘streikininko’ 
skraiste norėjo gauti iš musų 
aukų streiko vedimui.

“Kitu atveju šnipas vėl ban
dė įtraukti mus į Amerikos dar
bininkų judėjimų, vartodamas 
tolygias įmones. Visi tie jų ban
dymai nenusisekė. Bet dėlei to 
mes nematėme jokio reikalo su
mažinti musų budrumų.”

VOKIETIJA.
[Federuotoji Presą].

Bėdinas. — (Paštu). — Vo
kietijos kurpių unija savo na
cionalinėj konvencijoj priėmė 
rezoliucijų, kurioj ji išsireiškia 
už būtinų reikalų sujungti vi
sas odos pramonės darbininkų 
organizacijas į vieną didelę pra
moninę sąjungą.

visuomenes labo žvilgsniu” bu
tų nenaudinga didinti algas dar
bininkėms moterims. Jis betgi 
baisiai susigėdo, kada darbinin
kių atstovė Edith Levi tiesiai 
paklausė jį, ant kiek jis nupi
ginęs savo prekių, biskoitų, kai
nas. ištiesų, kainos netik ne- 
pinga, bet įmanomai eina bran- 
gyn.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.
AUSTRALIJA.

[Federuotoji Presą].
Sidney. — Naujai išrinktoji 

Naujosios Pietų Valijos darbi- 
ninkišškoji valdžia žada tuojau 
paskelbti naujų tardymų bylos 
12 žmonių, pasaulio industrinių 
darbininkų organizacijos ariu, 
kurie buvo pasmerkti uo 5 iki 
15 metų katorgos. Tardymui 
jus paskirta nauja komisija, 
kuri iššnaujo peržiuręs visų 
pirmesnės bylos procedūrų ir 
dymas ir pasmerkimas ir yra 
aplinkybes, kuriose įvyko tar- 
viltics, kad pasmerktieji bus 
jaliuosuoli.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111. Jane 16, 1920 
as rcquired D y Ine act of Oct. 6,1917

AUSTRIJA.
[Federuotoji Presą].

Vienna, geg. 12. — (Paštu). 
Vakar Vienos miestas regėjo di 
džiausiu demonstracijų. Dau
giau kai pusė milijono darbi
ninkų paplūdo gatvėmis, reikš
dami savo pasiryžimų kovoti 
su reakcijos ir kontr-revoliuci- 
jos bangomis. Socialistai ir 
komunistai buvo susirinkę at
skirai, bet ir vienų ir antrųjų 
obalsis buvo: “Šalin kontr- 
revoliuciją!” Demonstracijos 
buvo taikomos prieš monarebi- 
slinę policijų. Demonstrantai 
skelbė, kad jeigu policijos jie- 
gos nebusiančios perorganizuo
tos ir reformuotos, darbinin
kams neliksią nieko kita, kaip 
tik stvertis visuotino streiko.

Visi bulvarai buvo paplukę 
miniomis išbadėjusių darbi
ninkų nešančių augšlai iškel
tus raudonus vėjukus. Galvių 
susikryžiavimuose ir nuo namų 
balkonų 'kalbėtojai sakė pra
kalbas. Kadangi policijai bu
vo įsakyta laikytis nuošaliai ir 
netrukdyti demonstracijų, lai 
viskas apsiėjo ramiai, be jokių 
riaušių.

Tokios jau demonstracijos įvy 
ko ir miešti Linz, augšlulinėj 
Austrijoj, čia betgi neapsiėjo 
be kraujo liejimo, nes ant de
monstruojančių darbininkų bu
vo užsiundyta kariuomenė, kuri 
ėmė šaudyti, ir du darbininkai 
buvo nušauti, o keliolika sužei
stų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Juno 1G, 1920 
as regai r cd by the act of Oct. 6,1917

Del derybų su sovietų 
Rusija.

Specialine Fedcruotosios Prcsos 
kablegrama.

Londonas, birž. 12. — Del de
rybų tarp Rusijos sovietų pa
siuntinio Gregoro Krasino ir 
premjero Lloyd Georgco leid
žiama visokių nebūtų gandų. 
Spauda, tam tikrų sferų inspi
ruojama, skelbia, kad buk tarp 
pačių konferencijos delegatų esą 
didelių nesutikimų. Ret žmones, 
kurie turi artimiausių ryšių su 
konferencijoj dalyvaujančiais, 
griežtai pareiškia, kad visi tie 
gandai yra tušti ir nieku nepa
matuoti, kaip nepamatuotas ir 
tas tvirtinimas, kad buk derybų 
pairimą nulemiųs jau tas fak
tas, kad augščiausioji ekonomi
nė taryba atsisakius priimti Kra 
siną.

Tikroji situacija, pasak arti 
tuos dalykus žinančių žmonių, 
esanti tokia: praeitą panedėlį 
laikytame posėdy Anglijos mi- 
nisteriai pastatė tam tikrų sąly
gų ir reikalavimų, į kuriuos Ru
sų delegacija negalėjo atsakyt 
nesusižinojus -pirma su Maskva. 
Ir kuomet eina susižinojimas su. 
Maskva, antantes jiegos, ku
rioms rupi būtinai tęsti karą su 
Rusija, stropiai veikia, pasigau- 
damos naujos, aplinkybėms ata
tinkamos taktikos. Tosios jie
gos stengiasi kaip nors padaryti 
įtakos į Lloyd Georgeą, kad jis 
statytų tokias sąlygas, kurių Ru 
sija jokiu budu negalėtų priim
ti. Tuo budu mat jos turėtų ge
ro preteksto su pagalba Lenki
jos toliau vesti karų prieš Ru
siją. Viena tokių sąlygų turėtų 
būt ta, kad sovietų Rusija už
mokėtų visas caro valdžios ir 
Rusijos privačių kapitalistų sko
las Eūropos kreditoriams. An
tra, reikalauti, kad okupuotasai 
Krimas pasiliktų generolo 
Wrangclio rankose, tuo budu ta 
pusiausalį padarant atskira' “bal 
laja” valstija, kurių Anglija kon 
troliuotų, ir kuri butų patogus 
kontr-rcvoliucijos i ir intrygų 
lizdūs prieš sovietų respublikų.

Londoniškis Daily Herald 
perspėdamas graudena Angli
jos kapitalistinius interesus, kad 
jeigu jie nepaliausią kartu su 
kitais antantes sėbrais žaidę ka
ro žaislų, jie galėsią niekais pa
versti laikos viltis, o laimėt nie
ko nelaimėsią. Tęsiant karų to
liau, sako Herald, Rusija vis ma
žiau ir mažiau beturėsianti noro 
mokėti) caro padarytąsias sko
las, o pagalios ir visai negalė
siant jų mokėti. Antra gi ver-
lūs, Rusija turinti lygios teisės 
eksproprijuoti savo kapitalistus, 
kaip Jungtines Valstijos kad 
eksproprijavo 1866 metais sa
vuosius vergų laikytojus — už 
atimtus iš jų ir paliuosuolus 
vergus nieko jiems nepamokė
jusios. —

fDarbo Laukas.
■.........  t

Derybos dėl algų darbininkėms 
moterims.

[Federuotoji Presą].
Seattle, Wash. — Valstijos 

viešosios tarnybos komisija bu
vo sušaukus konferenciją, kurioj 
dalyvavo 200 samdytojų ir dar
bininkų atstovų. Derėtasi dėl 
propnuojamo nustatymo mini- 
muni 18 dolerių algos savaitėj 
fabrikuose dirbančioms mote
rims. Samdytojų atstovai pa
reiškė, kad kadangi dabar kai
noj pradedančios “atpigti”, toks 
reikalavimas pakelti moterims 
algas nuo dabartinio niinimum 
$13.20 ant $18 samdytojams 

esąs nepriimtinas. Pacific Coast 
Biscuit kompanijos prezidentas 
Thompson tvirtino, kad kainos 
gyvenimo reikmenims ištiktųjų 
jau puolančios, o todėl, girdi,

Aberdeen, Wash. — Aberdce- 
ne, Cosmopolyj, Bay Cilyj ir 
apielinkėj darbai eina dabar 
neblogai. Darbininkai gauna 
nuo 50 iki 85 centų valandai. 
Dirbama 8 valandos dienoj. Dar 
bininkai daugiausia susiorgani
zavę į I. W. W. unijų. Bet dagi 
ir ten, kur nėra unijos, dirba
ma 8 valandos. Darbai daugiau 
šia medžio pramonėj. Iš pami
nėtų trijų miestų Abcrdecn yra 
didžiausias, turi apie 19,400 gy
ventojų. — A. F. W.

Bostonas. — American Woo- 
len kompanija paskelbė, kad 
nuo šios valandos visuose jai 
priklausamuose fabrikuose te
bus dirbama keturios dienos 
savaitėj. Ji esanti priversta 
tatai padaryti dėl “neaiškios vi
soj šalyj padėties”. New Yor
ko, Pensylvanijos ir Naujosios 
Anglijos valstijose ta kompani
ja turi daugiau kaip 50 fabrikų, 
kuriuose dirba apie 35 tukstan- 
Čia idarbininkų.

Manchester, N. H.—The Am- 
jskeag Mfg. kompanija savo vii 
>nų verpykloj, kur dirba apie 
3500 darbininkų, leidžia dirbti 
\\os keturias dienas savaitėj.

Persergėjimas.

Butte, Mont. — Valstijos Dar
bo Federacija perspėja kitur gy 
veliančius darbininkus šiuo tar
pu nevažiuoti į Montanos vals
tiją darbų j ieškoti, o tai dėlto, 
kad daugelyj darbo centrų čia 
eina ginčai tarp darbininkų ir 
samdytojų.
Samdytojų organizacija daro 
visų pastangų, kad sunaikinus 
darbininkų unijas.

\ DR. A. MONTVTD
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. Washingtou 8L 
Marshall Field Aansz 

18th fl. Ruimas 1837 
Phoaa Caatrai 9993 

Valandos: nuo 19 iU 12 ryta

2121 North Western Avė.
Valandos: 6 iki 9 vakare.

X-Spinduliai. Phone Armitage 2919
Rezidencijos telef. Albany 8710

Tel. Yard* 8654

Mrs. A. Michniewich
AKUŠERKA

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

moterims ir 
merginoms.

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

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 ild vilai v. .
K______________________________ id
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Lietuviu Rateliuose
BRIDGEPORT

Pasivėlavau, nebežinau.”

Praeitą subatą, apie 8:30 vai. 
kare, skubinuosi į Mildos

Taip

lį X. Klausiu jo:
Tai jau iš prakalbų? Ką, ar 

Mockus nepatiko?
—Kur tau!
—Tai kur taip skubi?
—Kt, tegul juos vilkai! 

sufuiino... **
—Nugi?

Nugi, nieko nesuradau.
—Tai prakalbos neįvyko?

Kvaraba jas žino! Aš— pa
sivėlinau ir dabar nežinau kaip 
ten buvo. Badau tuščią svetai
nę...

Ir aš pasivėlavau, o lodei ne
žinau kaip ten buvo. Tris kar- 
tur čia buvo surengtos prakal
bos, ir žmonių buvo pilna. Ko-

nė vieno nerado — ir aš neži
nau. Gal tatai pasakys koks ge
ras laisvamanis. Jie tai, tur būt 
žino. —Tu-tu-tu.

JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS 
89 SO. LA SALE STREĖT 

CHICAGO, ILL. 
Talephone Central 8684 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
Sulietomis t 9 iki 1 po pietį 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoju Abstraktu 

perkant.
arba parduodant narną, lotą ar
ba farmą ir padirbu visokiu* 
lAgalitkus Dokumentus. Sutei

kiu patarimu* ir skolinu pinigu* 
ant Pirmų Mortgocią ant lengvų 
ftlygų 
West Side ofisas atdara* vaka

rais nuo 7 iki 8 valando*.
Virtum Metropolitan State Ban
ko*, 2201 W. 22nd Street.
Cor. Leavitt. Tel. Canal 2552.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBE
Tai Visų Lietuvių Siekis. 

Piniginė Nepriklausoiųybė 
Tai kiekvieno Protingo Ašmens.

PRADĖKI taupinti savo pinigus didžiame Valstijiniamc 
Banke prie Stock Yardų.

JUST KIDS— Summer Needs.

PEŪPLES s BANK 
Kampas 47-tos ir Ashland Avė.

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

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

Pinigus siųskite Į Lietuvą.

čia jums patarnaus Lietu 
viai ir jausitės kaip namieje

BANKAS ANT KAMPO
47-tos ir Ashland Avė.

Pranešimai 1.

2.
III REIKIA DARBININKŲ
m

MOTERŲ
III

LITTtE JULIUS SNEEZER BY BAKER

NOT EKAČTLVj]
DICKENS DID 
YA 6ET YOllR 
LE<? OFF?

I FELL OVERTHE S'lDE OP 
Ą SH1P AND ASHARK CAME 
ALON6- AND GRĄBBED/ME 
B V THE L EGI

LET HIM HAVE THE LEG, 
OF COURSV.» T NEVtR. 
ARGUE WITH SHARKS'I

REIKIA—-indų plpvėjų Lietuviško
je valgykloje. Darbas dienomis nuo 
8 iki 6 vai. vak.

WM. SIBILEGDE 
3212 So. Halsted St.

m ° " 
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■----- 1 I GuESS SHE
TOO Eli G OLE HAN!-
FELLER5 AINY SO 

PAKTIC* L AR DUT GlRkS 
AN V/ieilN lS FUS5Y 
’BOVT bathhT suirs- I 
SEEH CEAuTlFUL NEW ONĖS 
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“Bėda.”

Andai einu trįsdešimls trečią
ja. Girdžiu, vienas sako: “Bė
da.” Paeinu toliau, ir vėl girdžiu 
“bėda.”

Galvoju, bet nieko negaliu 
išgalvoti. Bodos, su manim — 
jokios bėdos. Apsižiurinėju, ap- 
sičiupinčju — visa pas mane 
tvarkoje. Einu, ir vėl girdžiu: 
“bėda”...

Bala juos trauktų! Iškeliu 
galvą ir skubiu pro švento Jur
gio bažnyčią. Nė nepamačiau 
kaip užkrapenau ant bestypsan- 
čios senulės.

Sei, misler, — prabilo ji, — 
Juka dat: bože fui don...*

Susimojau ir nejučia burbte
lėjau: bėda... Stoginė ties did- 
žiomsiomis durimis visai supu
vusi. Vėjas ją siūbavo ir, rodos, 
ji tuoj-tuoj nukris. Po stoginės 
matosi sena slovyla, ir, rodos, 
taip-pat susirūpinusi kaipir bes- 
typsanli senute — lenkė. Tik ji 
nesako: “Misler, luka dat”.. Už 
ją, turbūt, kalba prabaštėlis. 
Kalba ir ragina “mylimus ’ 
pijonus” duoti aukų.

Bet tie “mylimi parapijonai,” 
matyt, netaipjau duosnųs. Bėda.

—Gvaizdikas.
Post Scriptum: Vis dėlto, sto

ginė ir visas bokštas jau taiso
mas. —G.

Užpuolė lietuvio saliuną 

andais užpuolė lietuvio, Domi- 
niko Dalio, saliuną 3658 Union 
gatvėj. Saliunc buvo apie pen
kiolika žmonių. Visi apkrau- 
styti. Pats saliunininkas nete
kęs 50 dolerių.

Miesto valdžia ir vėl turi 
galvosūkio.

Miesto valdžia turi naujo gal
vosūkio. Darbininkai ir vėl rei- 

By M Cyto

Del piknikų ir šiaip šeimyniškų iš
važiavimų. Saliunas ir restoranas: 
visokie gardus gėrimai ir užkandžiai.

WM. R1MEK
Hase and Oakwood Lyons, III.

nigų nėsą!
Tariasi atstatyti keliatą 

tų darbininkų.
šim-

Policistą konvencija.

Auroroj užvakar prasidėjo 
Illinois valstijos policistų aso
ciacijos konvencija. Delegatai 
esą griežtai nusistatę prieš po
licistų streiką.

Kad patenkinus savo pačiutę 
— miegojo kartu su arkliu.

Petro Guleivos amatas labai 
nepatikęs jo pačiutei. Jis, ma
tai, vertėsi senais skudurais ir 
gelžgaliais. Penkiatą metų atgal 
jo pačiute Įteikusi ultimatumą: 
išpildyk mano reikalavimą, ar
ba aš su vaikais pasišalinsiu.

Petras susidomėjęs. Jisai tu
rėjo arklį. Jam Petras buvo pa

savo triobos 4505 So. Ilertnit- 
uge gt.

Kartą savo pačiutei jis taręs:
— Tu nereikalinga bėgti. Tu 

ir vaikai galite gyventi čia. Aš 
užlaikysiu jus visus. Pats gi — 
aš galėsiu gyventi su savo ark
liu. Tuo budu, tikiuosi, aš tave 
neįžeisi u.

Penkis metus Petras Gulciva 
gyvenęs su savo arkliu. Dieno-' 
mis jis važinėdavęs gatvėmis ir 
rinkdavęs skudurus, o naktimis 
— abudu pasitiesdavę tą pačią 
lovą: sandų migį.

Tik Petro gimimo dienomis, 
Kalėdose ir kaip kada ncdėldie- 
nių popiečiais jis būdavęs pa
kviečiamas į' butą.

Moterį, vaikus, arklį ir save

Aną naktį Petrą Guleivą už
gavo gatvekaris, ir užmušo jį. 
Apie lai pranešta jo pačiutei.

Pačiutė ilgai negalvojusi at-
sakė

Iš koteliu darbininkų streiko.

Naujienų skaitytojai jau ži
no, kad jau šešta savaitė kaip 
tęsiasi hotelių patarnautojų ir 
virėjų streikas. Streikininkai 

laikosi kuogeriausia. Vis dėlto, 
atsirado ir tokių gaivalų, kurie 
ryžasi sulaužyti streiką. Vienas 
tų gaivalų yra Alex M. Jis ne
tik streiklaužiauja bet ir kilus 
kalbina, kad jie darytų tą pat. 
O jis save vadina dagi komu
nistu ir šmeižia Naujienas bei 
jų rėmėjus.

— A. Kairunas.

Nuteisė du žudeikas.

Teisėjas Barrelt vakar pa-

PUIKUS DARŽAS

TĖVAI TĖMYKITE

Jūsų vaikai ir mergaitės 14 
metų amžiaus ir senesni turėtų 
užsiregistruoti DABAR vakaci- 

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

SOUTH PARK 
EMPLOYMENT AGENCY 

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

nuo vienųsiuntė kalėjiman 
metų iki gyvos galvos — du žy.- 
deikas, tūlus Harry Seff ir Mi- 
cliacl Burkc.

žaibas užgavo mokyklą.

Žmonės, gyvenantis Dante 
School (810 So. Desplaines gt.) 
apiclinkėj užvakar turėjo dide
lio išgąsčio. Žaibas užgavo tą 
mokyklą ir nuplėšė dalį stogo 
Mokykloje buvo daugiau kaip 
tukstanti.4 vaikų. Kaž-kas pa
leido gandą, kad mokykla visai 
sugriauta. Už valandėlės dide- 
liausis būrys moterų, nesvietiš
kai klykdamos, bėgo linkui mo
kyklos. Atbėgusios, nors ir ina 
te, kad mokykla nesugriauta, 
bet urmu veržėsi į vidų. Buvo 
daug vargo, kol jas įtikinta, jo- 
gei kūdikiai yra sveiki ir link
smai žaidžia. ♦

Gatvekarių darbininkų 
streiko nebus.

Chicagos gatvekarių kompa
nijos darbininkai nestreikuos. 
Unijos nariai didele didžiuma 
balsų nutarė priimti savo at
stovų pasiūlymą — padidinti 
algas po 15 centų valandai.

Kompanija su šituo reikala
vimu sutinkanti. Bet neužilgio 
ji paves savo “keisą” Public 
Utilities komisijai — reikalau
dama padidinti kainas transfe- 
riui. Ir ji veikiausia laimes.

Nepažįstamas kavalierius

Vakar naktį panelė Tillie 
i Kcdd (1410 Washington gt.) 
Grant parke pasiliko šaunų ka
valierių. Jo vardo ji nepame
na. Žino liek, kad šaunusai ka
valierius ten pasitikęs “kitą vy
rą”, ir jiedu panytę Tillie ap- 
mušę ir atėmę josios žiedą — 
350 dol. vertą.

Panytė tečiaus delei to visai 
nepykslanti. “Jeigu tik jis su
grįžtų — dovanočiau jam vis- 
kąy” “Jis toks vilkins,toks ma
lonus.”

Laiškai iš Lietuvos Naujienų 
ofise.

“Naujienų” ofise randasi vi
sas pundas laiškų> iš Lietuvos, 
adresuotų sekamiems asme
nims:

Domininkui Dpugėlaiv
Jonui Voniai
Juozapui Juknevičiui
Petrui Jumenui
Stenley Daubarui
Jonui Petreliui
Kostantinui Kclpšui
Jonui Budriui

Justinui Berecnevičiui
Gasparui Putrini
W. Nokšai
Vincui Adomaičiui
Jonui Linkui
Jonui Stralkauskui
Antanui Kavaliauskui
Aleksandrui Šepučiui 
Brunui Pužauskui 
Antanui Kovalskiui.
Adresantai prašomi atsiimti 

tuos laiškus.

L. S. S'. VIII Rajono Centralės val
dybos, Apšvietos Komisijos, Presos 
Pikniko Rengimo Komisijos ir visų 
narių paėmusių Press Pikniko ti- 
kietus susirinkimas bus pėtnyčioj, 
18 d. birželio, 1920, Naujienų name, 
7:30 vai. vakare.

Malonėkit visi atsilankyti susirin- 
kiman, nes yra senų ir naujų dalykų 
apkalbėjimui. — Organizatorius.

PRANEŠIMAI DRAUGIJOS
Rubsiuvių unijos 269 skyriaus pus- 

mėnesinis susirinkimas bus pėtnyčioj, 
birželio 18, Unijos salėj 1564. N. Ro- 
bey St. Pradžia 7:30 v. v. Kiekvienas 
narys turi būti šiame susirinkime. 
Bus balsavimas generoliško preziden
to ii* sekretoriaus. Tūli rugojat, kad 
negaunat darbo. Ateikit, tai žinosit 
delko negaunat. Beto bus rinkimas 
delegatų į pildomųjų tarybų.

—Frank Juozapavičia, sekr.

Liet. Am. Kubų Išdirbinio B-vės šė- 
rininkų extra susirinkimas įvyks ket
verge, birž, 17, 7:30 v .v. Shoenhoffen 
svet. kampas Ashland ir Mihvaukce 
Avė.

Turime svarbų tarimų, kuris turi bu 
ti aptartas visų bendrovės šėrininkų.

—Valdyba.

Visų LSS. kuopų, kurios yra nuta
rusios prisidėti prie LSS. 22 kp. su
manytojo pikniko, atstovų susirinki
mas įvyks scrcdoj, birželio 16, kaip 
7:30 v. v. Naujienų name. Draugai, 
visi privalote susirinkti, nes turėsime 
pasitarti dėl labai svarbaus reikalo.

LSS. 22 kp. Komisija.

Cicerd.—L.M.P.S. 43 kp. mėnesinis 
susirinkimas įvyks ketverge, birže
lio '17 d., 8 v. v., Onos Tamuliunie- 
nės syet., 1447 S. 50 A ve. Visos na
rės malonėkite atsilankyti.

—A. Dučkiene, rašt.

Cicero. — Lietuvių Liuosybės Namo 
Bendroves susirinkimas įvyks Šiandie, 
birželio 16 d., 7:30 v. v., J. Neffo sve
tainėj, 1500 S. 49-th Avė. Visi nariai 
prašomi atsilankyti laiku. Sekretorius.

L. M. P. S. 29 kp. mėnesinis susirin
kimas bus seredoj, birželio 16, kaip 
8 v. v. svetainėje 2150 W. North Avc. 
Visos narės prašomos susirinkti laiku 
ir naujų atsivesti. — Sekretorė.

DRAUGIJOS IR ORGA 
NIZACIJOS

TAUTIŠKA DR-STĖ MYLĖTOJŲ 
LIETUVOS BROLIŲ IR SESE

RŲ, KENS1NGTON, ILL. 
Valdyba 1920 m.

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

Pirmininko padėjėjas, S. Shimkus, 
10707 S. Wabash Avė., Roseland, III. 
Iždininkas, .1. Ivanauskis,
122 E.Kensington Av, KensinglonJH. 
Prot. Raštininkas, P. Grigula,
10449 S. Wcntworth Av., Roseland. 
Finansų Raštininkas, V. Dalgis, 

10520 So. State St., Roseland, III.

CIMCAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SaV> PaŠ Valdyba 1920 metama 

Pirmininkas, S. Danilavičia,
.. 1617 Wlnchester Avė.
Protokolų rašt., X. Shaikis, 1557 Gi- 

rard St.
Vice-Pirm., F. Juozapavičia,

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

St. ...................
Fin. rašt., V. Briedis, 

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

1713 Juliau St.
Iždo globėjai:

K. Kalainiutė, 1965 Evcrgreen Avc.
J. černauskas, 1719 W. North Avc.

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 

Valdyba 1920 metams.
Napoleonas Vilemaitis, pirmininkas, 

3154 Douglas Blvd.
Steponas Balčiūnas, padėjėjas, 

3833 W. Van Buren St.
Jonas Barčikas, nutarimų rašt.,

1331 So. Avers Av.
Ambraziejus Pivariunas, fin. rašt., 

20 N. Ashland Blvd.
Mykolas Kaziunas, kasierius,

3950 W. 16th St.
Susirinkimai laikomi antrą nedel- 

dienį kiekvieno mėnesio, John Engei 
svetainėje, 3720 W. Harrison St., 
kaip Ima vai. po pietų.

Avė.

Avė.

St.

st.
St.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DĖ STĖS 
VALDYBA 1920 METAMS.

Pirmininkas Juozapas Rūta, 
3131 So. Emerald 

Pagelbininkas, Petras Pauzolis, 
3131 So. Emerald 

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

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

Kontrolės rašt. Antanas Strolis.
2018 So. Peoria

1 Kasos globėjas, Fr. Kiaunė,
2713 So. Emerald Avė.

2 Kasos glob. Povilas Chuplinskas,
3117 So. Emerald Avc.

Kasierius, Antanas Antanaitis, 
819 W. 35th SI.

Maršalka, Kaz. Vaitkus,
833 W. 33rd Place.

Draugystė laiko .savo susirinkimus 
kas antrą subatą kiekvieno mėnesio, 
7:30 vai. vakare Jono Norvaišo sve
tainėje, 3338 So. Auburn Avė. No

rintieji prisirašyti prie draugys
tės kreipkitės virš minėtu antrašu.

Ave.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO 
Valdyba 1920 m. 

Pirmininkas, A. Kvedaras, 
3122 So. Union 

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

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

Finansų Rašlin., A. Pužas, 
3537 So. Union 

Kasierius, J. Mazelauskas,
3259 So. Union

Avė.

Avė.
WE8T PULLMAN, S. L. A. 55 KP 

Valdyba 1920 metams.

K. Lapie, pirm., 12143 Green St.
K. A Ivinskis, pad., 12020 Halsted St.
J. Andruška, tar. rašt., 

12248 Emerald
A. Statkus, fin. rašt., 

12039 Union
J. Gruzdis, ižd., 722 \V. 120 St.
J. Bicpšas, iždo glob., 

12048 Union
A. Mikalauskas, iždo gi.,

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

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

12143 Grecn

Avė.

Avė.

Avc.

St.
St.

St.

CICERO VYRŲ IR MOTERŲ 
APŠVIEO8 DRAUGYSTĖS 

Valdyba 1920 m.

Juozapas Takažauskas, Prezidentas
1404 So. 481 h Ct., Cicero, III. 

Ant. Klninis, Vice-prezidentas
1526 So 491h Ct., Cicero, 111. 

A. B. Liutkus, Protokolų Raštin.
763 So. Kolmar Avei, Chicago, III. 

Telefonas Van Buren 3005 
Stcp. J. Tverijonas, Finansų Raštin.

835 N. Taylor Avc., Oak Park, 111. 
Marijona Bartkienė, Iždininkė

2001 So. Cicero Avė., Cicero, 111. 
> Susirinkimai laikomi paskutinį 
nedėklienį kiekvieną mėnesi, kaip 2 
vai. po pietų, J. Neffo svetainėj, 
1500 So. 49th Avenue.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS GOJAUS 
Valdyba 1920 metams:

Pirmininkas, Antanas Booben, 
3ŽI31 So. Emerald Avė. 

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

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

Finansų rašt., Benediktas Rusgis, 
8612 So. Emerald Avė. 

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

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

Kontrolės rašt.
Aleksandras Garbašauskas 

Susirinkimai laikomi trecių pelny
čių, kiekvieno mėnesio, 8 vai. vakare, 
D. šėmaiėio svetainėj, prie 18-tos ir 
Union gatvių.

DDRAUGYSTĖS PALAIMINTOS 
LIETUVOS 

Valdyba 1920 m.

Edvardas Čepulis, pirmininkas, 
4028 Artesian Avė.

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

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

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

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

Susirinkimai laikomi antrų nedėl- 
dienį kiekvieno mėnesio, Malinaus
ko salėj, 1843 So. Halsted St., kaip 
1 vai. po pietų.

DR-STĖ LIETUVOS VĖLIAVA 
AMERIKOJE NO. 1.

Valdyba 1920 nu

Pirmininkas, J. Grakauskis,
4508 So. Paulina 

Vice-pinnininkas, J. Ragauskis,
4435 So AVood

Nutarimų Rašt., A. Tarvidas,
3259 So. Union Avc.

Finansų Rašt., S. Slankus,
6418 So. Jusliu St. 

Kasierius, A. česna,
4509 So. Paulina St.

St.
St.

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

Pinnin. Simonas Bružas,
Box 344, Melrosc Paik, III. 

Padėjėjas Bomašius Maziliauskas, 
Box 1079, Mclrose Park, 111. 

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

Box 681, Mchose Park, 111. 
Kasierius Franciškus Lapinskas,

Box 1109, Mclrose Park, III. 
Kasos globėjas Myk. ZankeviČia, 

Box 842, Mclrose Park, 111. 
Kasos globėjas Petras AperaviČia, 

Box 514, Mclrose Park, 
Maršalka Stanislovas Poška , 

Box 403, Mclrose Park, 
Teisėjas Julijonas Rindžius, 

Box 1116, Mclrose Park, 
Savo susirinkimus Kn. Algirde 

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

d.
DRAUGUOS

KENOSHA WIS. DRAUGYSTĖS 
BALSAS. 

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

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

728 Park Ct. 
Iždo Globėjai:

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

Teisėjas, Ant. Bubelis, 313 Quince St.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
No. 1. TOWN OF LAKE, VALDYBA 

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

kas trečią seredą 8 vai, vak., A. čo- 
snos svetainėje, 4501 So. Paulina st. 
— St. Skališius, nut. rašt., 4504 So. 
Wood st., Chicago, III.
---------4-------------------------------------------—
LIET. DARBININKŲ DRAUGIJOS 

AMERIKOJE VALDYBA 
1920 metams.

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

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

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

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

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

D. Shcinaitis, Kasierius,
1750 So. Union Avc.

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

Paj ieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

PASKELBIMŲ KAINA.
, • /

l
Nuo kovo 10 dienos visų, be skir

tumo klasifikuotų, bizųiorių paskelbi
mų kaina (pasiųlymų. ar pajieškoji- 
mų darbo, paskelbimų bargenų ir kitų 
biznio paskelbimų} būs 98 centai už 
sykį patalpintą colį.

PajieŠkojimai giminių—po 70 centų 
4iž Colį. Naujienų Administracija.

PajieŠkau merginos arba našlės ap
sivedė mui ne senesnės kaip aš pats. 
Aš esu 27 metų, 5 pėdų 3 colių aukš
čio. Merginos gali būti tik iš Chi
cagos. Su pirmu laišku malonėsit j- 
dėti savo paveikslą. Kiekvienai at
sakysiu.

A. J. D.
4441 So. Wood St., Chicago, III.

Aš Antanas Vaičiūnas pajieŠkau 
Antaną Eidukaičio, paeina iš Pasnit- 
girių kaimo; ir pajieŠkau daugiau sa
vo kaimynų. Aš iš kaimo Klevinių, 
Suvalkų gub.
9326 University Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo brolio Antano 
Vaičikausko, Juozapo sunaus, paeina 
iš Kauno rėd., Raseinių apskr., Sar
tininkų valsčiaus, Žvingių parapijos, 
PaloliČių sodos. Amerikoje gyvena 
apie 20 metų. Paskutiniu sykiu gy
veno Spriengfield, 111. Taipgi Pran
ciškaus J. Pėžo, savo pusbrolio, jis 
paeina iš Starklaukio sodos, Žvingių 
parapijos. Jie patįs ar kas kitas 
malonės man pranešti.

V. VAlčIKAUSKAS, 
3430 Emerald Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Anelės VasilaiČios- 
Vaškevičiutės, Kauno gub., Panemu
nio apskr., čadasų vol., Konstantina- 
vo vai., Janavo sodžiaus. Meldžiu 
atsišaukti ant sekančio adreso:

Jugase Šafranauskaitė-Gegžnienė, 
10630 107th St., Chicago, Roseland, 

t Illinois.

IšRENDAVOJIMUI
RENDAI—flatai nuo $8 iki 

$12 mėnesiui.
3557-59 Wallace St.

Pasimatykit su Mr. O’Donnel 
ant vietos.

J IEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU darbo, esu 

žmogus;' pridaboti namus ir 
sius vaikus. Antras namas 
kalio, 2 lubos,

1527 Augusta St.

senyvas 
paaugu- 
iš užpa-
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REIKIA DARBININKŲ R E IKI A DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ MOTERŲ VYRŲ IR MOTERŲ VYRŲ VYRŲ

52
RAKANDAI.

UŽLAIKYMO KAINA
NAMAI-ŽEME

DIDELI BARGENAI
REIKIA
Merginų darbui dirbtuvėj.

32V^c. valandai ir premijos
Atsišaukite prie:

CHICAGO NUT CO., 
2513 W. 20-th St.

PEIKIA
Mašinų operatorkų. Merginos ir mo
ters, virš 16 metų amžiaus gali pasi
naudoti gera proga. Mašinos pilnai 
saugios ir iengva jas valdyti. Dalbas 
yra pinti šniūrus ir apdengti vielas 
šilkiniais ir bovelniniais siūlais. Maši
nos eina pačios. Operdtoriai tiktai 
užstato jau ir pataiso dalis jų. Dar
bai lieną ir naktį. Gera mo<es*is 
pradėjai i» puikiausia mokestis pramo
kus.

Turi ki/bėti ir suprasti angliškai.
BEIDEN MFG. CO.

2300 So. Westem Avė.

REIKIA
Merginų, 16 metų ir senesnių leng 

vam priimniam darbui musų tualeti
nio muilo departamente ir skrynių 
šapoj. Mokėsiu 30c į valandą ir bonus 
mokinanties. Merginos gali uždirbti 
nuo $20 iki $30 į sąvaitę. Valandos 
nuo 8 ryto iki 4:30 po piet. Subatoj 
pusė dienos, 
darbo.

ALLEN 
925

Ateikit pasirengę

B. WRISLEY CO.
S. Well8 St.

prie

REIKIA
Merginų lengvam dirbtuvės 

darbui. 48 valandos savaitėj. 
Ateikit prisirengę dirbti.

Gera mokestis.
Kreipkitės:
C. H. IIANSON CO., 

305 W. Erie St.
REIKIA

10 merginų darbui dienomis 
vaisiu ruime. Patyrimo nerei
kia. Kreipkitės:

MOODY & VVATERS
1107 W. Congress St.

KEIKIA

REIKIA (
VYRŲ ir MOTERŲ ’

Lengvam ir čystam dirbtuvės dar
bui.

Patyrimo nereikia.
Gera proga pasigerinimams.
Kreipkitės:

JOSEPH KLICKA CO.
20-th & Califomia Av.

REIKALAUJU senos moteries 
arba vyro, kuris neina į darbą pri
daboti 4Va metų vaiką ir namą. Dau
giau nieko nereikia dirbti. Atsi
šaukite bile kada.

JOE BALKIS, 
3447 So. Morgan St., Chicago, III.

REIKIA
Vyrų lengvam dirbtuvės darbui;

kaip tai: nitavoti (soldering) ir t.t.
Geriausia mokestis.
46% valandų sąvaitėj.
Dešimts procentų bonusų.
Kreipkitės nuo 9 iki 11 ryto

Nuo 1 iki 3 po piet. 
CURTAIN SUPPLY CO.

350 West Ontario St.

REIKIA
Vyrų ir moterų wholesale 

skudurų biznyje. Gera mokestis.
HARRY DRAY

1447 Blue Island Avė.

REIKIA DARBININKŲ 
VYRŲ

REIKIA
Patyrusių darbininkų serap iron kie

me. Gera mokestis. Pastovus dar
bas. Kreipties prie

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

į REIKIA
Į Vyrų įvairiems darbams. Tur 
skaityti ir rašyti angliškai. Dar
bas dienomis arba naktimis. 
Darbas ant visada geriems vy
rams. Puiki proga. Geros darbo 
sanlygos.

Kreipkitės prie;
JOSEPH T. RYERSON

& SONS
16-th ir Rockwell Strs.

Durįs 3.
Samdymo ofisas atdaras nedė- 

liomis nuo 10:30 ryto iki 1 po 
piet, taipgi atdaras Panedelio, 
Utaminko, Ketvergo ir Pėtny- 
čios vakarais iki 8 vai. Kitomis 
dienomis iki 5 po piet.

Visai nauji rakandai. Puiki proga 
porai pradedant gyvenimą. Mes tu
rime savo stake 12 puikiausių naujos 
mados parloro setų, iš 3 šmotų, kar- 
petus ir lovas. Mes taipgi turime 35 
fonografus, naujos mados, groja visus 
rekordus. Kaina yra $250 už $65 ir 
$150. Dideli kabinet fonografai už 
$39 su rekordais ir deimantine špilka. 
Tas 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.

Naujas dviejų augštų muro namas 
su beismantu, 2 pag. 5 ir 6 kambariai, 
elektro šviesa, maudynė ir kiti geri į- 
taisymai. šis namas parsiduoda pi
giai. Randasi 3609 S. Ix>we Avė.

PUIKI PROGA

REIKIA
DARBININKŲ

Į faundrės darbą 
Nuolat darbas.

LINK BELT CO.
39-th & Stewart

REIKIA
Moterų ir Merginų
Lengvam darbui dirbtuvėj. 

Patyrimas butų gerai, bet nerei
kia.

Šios vietos yra pastovios ir 
' bus mokama pagal jūsų patyri

mą.
Paimkite Douglas Park L. ar

ba 22-os karus.
ALBAUGH DOVER CO..

2100 Marshall Blvd.

Moteriškų siuvėjų (seamtsresses) 
pertaisytojų (alteration). Mašina 
Hcmsticherkų. 
vimo įstaigoje, 
čiausią mokestį 
stovų darbą, 

šviesos ir prie
Kreipkitės prie:

MR. ROSENBERG, 
Room 508, 624 S. Michigan Avė.

(alteration).
Patyrusių dresių siu- 
Męs mokame augš- 
gavarantuojame pa- 

Darbas prie dienos 
gerų darbo sanlygų.

REIKIA

Moteriškų pardavėjų patyru
sių klouksų ir siutų departamen 
te. Darbas ant visada. Geriau
sia mokestis.

Kreipkitės prie:
J. OPPENHEIMER & CO. 

47th ir Ashland Avė.

REIKIA
Stiprių vyrų ledaunėj (cold 

storage).
U. S. COLD STORAGE CO.

2101 West 39-th St.

REIKIA VVRŲ
Mes turime liuosų vietų ke

liems vyrams musų ware- 
housėj. Patyrimas nereikalin
gas.

Pastovus darbas
Gera mokestis.

Kreipkitės prie
STEEL SALES CORPO

RATION
2419 W. 19-tr St.

REIKIA
Vyrų dirbtuvės darbui
Geros darbo sąlygos.
Pradinė mokestis 47^ ir 55c. valan
dai, su proga gauti darbą nuo štu
kų už gerą mokestį.

Kreipties į Samdymo ofisą:
UNITED STATES RUBBER CO. 

Rockvvell St. & Grand Avė.

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, ka< 
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 du namai, vienas muro 
su beismentu, 4 pag. po 4 kambarius, 
toiletai, gesas ir kiti įtaisymai. — An
tras medžio, 2 pag. po 7 kambarius, 
neša $85.00 į mėnesį. Lotas 50x125. 
Prekė tik $8200. Įmokėti vieną tūks
tantį, likusius kaip rendą.

Parsiduoda 9 kam. cottage. Augš- 
tas beismentas maudynės, gesas. Ran
dasi 3433 S. Wallace St. Prekė tik 
$2400. Įmokėti $400, likusius kaip ren
dą:

Parsiduoda dviejų lubų augščio mu
ro namas, 2 pag. 6 ir 7 kam. Garu 
šildomas, maudynės, elektros šviesa ir 
kiti geri įtaisymai. Namas randasi 
tarpe 65-tos ir 66-tos Peoria gat. Pre
kė tik $9400.

REIKIA
Patyrusių pakuotojų (packers) $25 

sąvaltėi. 
tės prie

Pastovus darbas. Kreipk i-

W.
Mr. McNaughton

D. ALLEN MFG. CO.
566 W. Lake St.

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

di 5 kambarių rakandus krūvoje ar
ba paskyriūje. Puikus seklyčios, 
valgomojo ir miegamųjų rakandai, 
kaurai, lempos, davenport ir kitkas; 
visa kaip nauji. Persiduos už bi
le priimtiną pasiūlymą. Taip-gi 
3200.00 vertės dvi-sprendžinis Pho- 
nografas su rekordais persiduos už 
$65.00 su rekordais ir deimanto ada
ta. Laisvės bondai priimama. Ne
praleiskite šios progos.

1922 So. Kedzie Avė.

Parsiduoda dviejų lubų augščio mu
ro namas, 1 Storas ir 3 pag., 2 po 4 
kambarius 1-5-kių kambarių. Elektros 
šviesa ir kitais gerais įtaisymais. Na
mas randasi 3247 S. Morgan Str. Pre
kė tik $6300.

Parsiduoda 6 kambarių medinis na
mas. Priešais Universal State Ban
ką. Lotas vienas vertas $5000. Gera 
vieta dėl visokio biznio. Prekė tik 
$4600.

REIKIA vyro prie elektrinio pre
so. Gera mokestis.

P. STEINBERG AND SON
2639 W. 12 St. (Roosevelt Rd.)

REIKIA beikerio, mokančio atsakan 
čiai visą darbą prie juodos ir baltos 
duonos ir keksų. Pastovus darbas. Mo 
kestis geriausia.

JOS. WICZU$ 
1721 So. Union Avė.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė ir 

catessen krautuvė.
J. G. SEREIKAS,
3246 Emerald Avė.

Chicago, III.

deli-

REIKTA
PIRŠTINIŲ SIUVĖJŲ
Ant Jersey audeklinių pirštinių. Pa

stovus darbai. Gera mokestis. Taipgi 
mokintis to amato. Pusė dienos Suba
toj.

REIKIA
Moteriškų pardavėjų. Pastovių 

Pastovių darbininkių, visą laiką, ar
ba dalį laiko, klouksų ir siutų krau
tuvėj ant Ashland Avė. Pastovus 
darbas visą metą. Alga ir komisas. 
$25.00 į sąvaitę garantuojama, gabios 
darbininkės gali uždirbti ir daugiau.

Telefonuokit: Boulevard 7720

LUXOR MILLS, INC.
1716 So. Michigan Avė.

2-nd floor arti 18-th St. L. Station .

REIKIA

REIKIA
Kelių stiprių vyrų darbui mui

lo dirbtuvėj. Patyrimo nereikia. 
44 %c valandai ir bonusai. 9 val
andų diena. Iki pirmai valandai 
Su bato j. . // i1

ALEN B. WRISLEY CO.
925 S. VVells St.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė lietuvių apgyventoj vietoj, 
nis išdirbtas per daug metų, 
žastis pardavimo — važiuoju 
von:

4828 W. 15th St., Cicero,

PARSIDUODA — Pirmos 
čeverykų taisymo šapa.

1215 W. 18th St.

Biz- 
Prie- 

Lietu-

III.

klesos

STEBUKLAI!
žmonys perka rakandus ir stebisi 

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

K. BALTAS,
714 W. 80 St., Chicago, III.

Kampas Union Avė., 2-ros lubos

Naujas dviejų augštų muro namas, 
4 metų senumo. Stymu šildomas, 
maudynės, elektros šviesa ir t.t. Ran
dasi gražioj vietoj—101 W. 74-th St., 
Rendos neša $100 į mėnesį. Parsi
duoda pigiai.

Del platesnių paaiškinimų kreipki
tės pas:

Michael J. Kiras
3331 S. Halsted St., Chicago, UI.

PARSIDUODA RAKANDAI.
Seklyčios setas, gramafonas, lovos, 

karpetos, valgomojo kambario setas, 
pečius, gardynai ir daug kitokių stu- 
bos daigtų. Visus ar po vieną; pi
giai.

714 W. 30th St. 2-ros lubos

PARDAVIMUI namas (bungalow) 
8kambarių, basementas cementinis, 
elektros šviesa; dveji metai statytas. 
Kaina $7.000. $2.500 mortgage, o ki
tus pinigais.

WM. RIMEK
Hase and Oakwood, Lyons, III.

REIKIA
Merginų ir jaunų moterų nuo 

16 iki 30 metų amžiaus lengvam 
dirbtuvės darbui. Patyrimo ne
reikia. Trumpos valandos—$16 
į savaitę pradžiai —$1.00 bonus 
už pilnos savaitės lankymąsi.

J. S. GILES & SONS 
2428 W. 16-th St.

Draperkų ir finišerkų. Puiki proga 
patyrusioms moterims, kurios yra ga
bios uždirbti didelę mokestį. Pasto
vus darbas ir proga pagerinimui.

Keripkitės prie:
M R. ROSENBERG

Room 508, 624 S. Michigan Avė.

REIKIA

PARSIDUODA barbemė visai pi
giai, gera vietą, Jįptpvių ir kitų tau
tų apgyventu. Geras biznis. Turiu 
parduoti šią nedėlią. Yra labai svar
bi priežastis.

CHAS STONIS,
4723 So. Halsted St.

NAMAI-žEMfe

RENGKIS PAVASARIUI

REIKIA

Trukerių ir prastų darbininkų serap 
rubber dirbtuvėj. Geros valandos 
gera mokestis pradžiai.

B. SKOORATOW 
711 W. 15-th Place.

REIKIA

ir
REIKIA dešrų- kimščjų. Gera 

mokestis.
J. R. BEIERSDORF AND BROS.

932 W. 38 PI.
Yards 6011

PARSIDUODA delicatessen ir gal 
anterijos krautuvė. Daro gerą biz
nį. Parduoda iš priežasties prastos 
sveikatos. Galima matyti visada.

3801 Emerald Avė.
Tel: Drover 6395

Pirk lotą arba mažą ūkę

VIŠTŲ FARMA.
Parsiduoda su gerais intaisymais, 

nauja stuba, 5 ruimais, du štebeliai, 
užsodinta visokioms daržovėms. Tik 
3 blokhi tiuo 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.

AUTOMOBILIAI

REIKIA
Merginų dešrų dirbtuvėj. Ge 

ra mokestis.
J. R. BEIERSDORF & BROS.

932 W. 38 PI.

Merginų mokintis formų dary 
mo (core making) misingio 
fonudrėje. $19.20 į sąvaitę pra
džiai. 48 valandos.

Gera proga seniems vyrams, ku
rie nepajiegia sunkų darbą dirbti. 
Męs siūlom lengvą priimną darbą su 
gera mokestimi.
NATIONAL STAMPING ELECTRIC 

WORKS
2 So. Clinton St.

LABAI DIDELIS BARGENAS.
Parsiduoda 2 automobiliai. Vienas 

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

3159 Emerald Avė.
Tel. Yards 975

MOKYKLOS

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

KELIŲ PRASTŲ
DARBININKŲ

Kreipkitės prie
JOS. B. CLOW & SONS
534 South Franklin Street.

REIKIA
Vyrų visokiam darbui waste popie- 

ros šapoj, taipgi pagelbininko ant ve
žimo. Labai gera mokestis.

Kreipkitės prie:
REPUBLIC WASTE PAPER CO.

626 West Taylor St.
Cor. Desplains St.

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.

$275
$425
$550

REIKIA
MERGINŲ IR JAUNŲ 

MOTERŲ

lengvam assembling ir inspec- 
tion darbui.

Gera mokestis pradžiai.
Kreipkitės prie:

EDISON ELECTRIC 
APPLIANCE CO.

5660 Taylor Streeet.

PARSIDUODA Fordas Roadster. 
Galima permainyti į treką. Geram 
stovy j ir pigus. Atsišaukit:

1721 W. 47 St., Chicago, III.
Tel. Drover 3473

GRAŽIAUSIAME DESPLAINES 
arti Dės Plaines upčs iiKDidžiojo 
Cook County Auginamojo hiiškyno. 
Tik 35 minutčs nuo pat vidurmies- 
čio, 54 traukiniai kas-dien. 
Vi akro ................ ’..............
Vi akro .......................
1 akras ...............................

Atpigintos kainos. Labai lengvos 
Šlygos. Arti mokyklos, bažnyčios, 

sąkrovos. Nusipirk! vieną šių ūkių 
uojau ir kraustykis į ją pavasaryj. 

Galčsi pats sau daržovių pasiaugin- 
i, ančių, žąsų, vištų ir karvę laiky

ti. Suinažisi pragyvenimo lėšas, o 
savo šeimyną auginsi tyrame ore ir 
maloniose aplinkybėse. Daugybė 
Bohemų jau apsipirko čia ukes ir 
greitu laiku pradės būdavot! sau na- 
nus. Ateikite ir pamatysi jų žemes, 
lies turime taip-gi labai gerų lotų, 
turi išeina i upę arba i ištaisytas jau 
(atves, kurtus mes parduodame la
jai pigiai. Platesnių žinių delei ra
šykite, telefqnuqkit_e _ arba ateikite.

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

Phone Canal 6206
111.

REIKIA

REIKIA 15 merginų prie sortavi- 
mo regsų, gera mokestis.

P. STEINBERG AND SON
2639 W. 12 St. (Roosevelt Rd.)

REIKALINGA mergaitė arba na
šlę. Namų darbas virtuvėje. Ga
minimui pietų darbininkams saliune.

2552 Blue Island Avė. 
Chicago, III.

REIKIA moterų sortavimui sku
durų, naujas bovelnos tavoras. At
sišaukite į beizmentą
WESTERN LEATHER DRAPERY 

COMPANY
618 So. Canal St.

REIKIA

Merginų ir moterų lengvam dirb
tuvės darbui.

$17 sąvaitei iš pradžių ir bonai už 
lankymąsi. Patyrimo nereikia. Kreip 
ties tuojaus prie:

OLSON RUG CO.
1508 West Monroe St.

REIKALINGA mergina arba mo
teris dirbti į krautuvę vakarais. At
sišaukite greitai. Pastovus darbas. 
Gera mokestis.

3238 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
L- -ĮĮ.-L-J-J-l .1 '.y  J

VYRŲ IR MOTERŲ

Dieninis ir naktinis darbas vy
rams ir moterims, taipgi vai
kams ir mergaitėms virš 16 me
tų. Šitas darbas yra pastovus 
modemiškoje dirbtuvėje Pietva
kariniame krašte (South West 
Side). Męs mokame augŠtą mo
kestį ir padidiname pastoviems 
darbininkams. Atsišaukit 
jaus. Ofisas atdaras iki 
vai. vakaro.

tuo- 
7-tai

CONTINENTAL CAN CO.
5411 West 65-th St.

MA5TER 
5Y5TEM

REIKIA 
VYRŲ PLIENO DIRBTUVĖJ. 

PASTOVUS DARBAS 
GERA MOKESTIS 

JOSEPH T. RYERSON & 
SONS.

16-th & Rockwell St., Durys 3 
Samdymo ofisas atdaras Pane 

dėlio, Utaminko ir Ketvergo 
vakarais iki 8 vai. Kitom dienom 
iki 5 vai. išskiriant subatą.

Prastų darbininkų ledo dirbtuvėj. 
Patyrimas butų gerai, bet nereikia.

U. S. COLD STORAGE CO.
2101 West 39-th St.

REIKIA

RAKANDAI
PALIKTA STORAGE’Y 

DYKAI

REIKIA
Jaunų vyrų mokintis misingio lieji

mo (moulder) amato misingio found- 
rėj. 50 c. valandai iš pradžių. 48 va
landos j sąvaitę. Pastovus darbas. 
Atsišaukite prie

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

Vyrų dirbtuvės darbui. Geros dar- 
>ui sanlygos. Pradinė mokestis 47 % 
c. iki 50 c. valandai su proga gauti 
nuo štukų, su gera mokestimi.

Kreipkitės į Samdymo ofisą
UNITED STATES RUBBER CO. 

Rockwell St. & Grand Avė.

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

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

WESTERN FURNITURE 

STORAGE,
2810 W. Harrison St., Chicago.

REIKIA darbininko 
STANDARD GALVANIZING 

CO.
2619 W. Van Buren St.

Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare.

REIKALINGAS geras barbe
ns. Geros sanlygos. Atsišaukil 
te tuoj aus.

X 1823 W. North Avė.

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

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

900 W. 18th St.
NATIONAL LEAD CO.

i I -p ■$>' C-H

Nedaliomis nuo 10 iki 4 po piet.

PARSIDUODA— barbernės rakan
dai 3 balti krėslai— prie veidrodžio 
murmuriniai fixčeriai ir visi kiti ge
ri daiktai. Turiu kitą biznį, todėl 
parduosiu pigiai. Atsišaukite bile 

laiku
J. KUJZENAS 

153 East 107 St., Roseland.

RETAS PASITAIKYMAS.,
Turiu parduoti savo namą: mūrinis 

su akmeniniu frontu, 3 šeimynoms po 
6 kambarius, štymu žildomi; rendos 
vienas fletas $58, o du po $60 į mė
nesį. Barnė užpakalyj. Puiki vieta— 
netoli parko. Savininkas išvažiuoja į 
Californią. Klauskite pas

JONAS SIMON, 
2648 Evergreen Avė.

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

4201 Archer Avė.

PARSIDUODA mūrinis namas dvie 
jų pagyvenimų 2 ir 4 kambarių, pui
kiai įtaisyti kambariai su toiletais ir 
vanoms, parsiduoda už prienamą kai
ną. Kreipkitės prie savininko.

3219 Ix>we Avė.
Phone Yards 6789

PASIRANDAVOJA arba parsiduo; 
da 2-jų flatų po 5 kambarius, 3 akrai 
žemės ir 8 bamės, Lyons, III. Kreip
kitės prie savininko šiuo adresu:

J. JONIKIS, 
1580 So. 49th Court, Cicero, III.

Pirmos lubos — frontas

PARSIDUODA 4 lotai su dviem 
budinkais: namas ir saliunas. Tiktai 
du blokai nuo steelvvorkio. Kreipkitės 
prie:

ADAM GLOS
Cor. 23-rd Av. &Main Str.

Melrose Park, III.

Vyrų ir Moterų Rūbų 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 
p?;iktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

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

skyriuose maši-

’ VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jnngt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
atmokėjimais. Garantija už 310 
išmokinti siūti moteriškus rubus. 
Telef. Seeley 1643.

SARA PATEK, Pirmininkė.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš- 

cos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
ės, stenografijos, typewriting, pir- 
dybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
ikinės ekonomijos pilietystės, dai- 

liarašystės ir tt.
Mokinimo valandos: nuo t ryta 

ki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6 
ki 10 valandai.

3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.

Vyrai mokinkitės barbeno amato 
dvi sąvaites dienomis arba vakarais. 
Po dviejų sąvaičių mokame 50% 

\pusę). Stebėtinas reikalavimas ir už
mokestis. Daug yra vietų. Uždirbsite 
mokinanties. Atsišaukite prie 

INTERNATIONAL 
BARBER SCHOOL

653 W. Madison St., Chicago, III.




