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Reikalauja nacionalizuoti 
geležinkelius

Gompersas nugalėtas A. D. F. konvencijoje
GELEŽINKELIŲ nacionali

zavimas PRIIMTAS.

Gompersas ir atgaleiviai visai 
sumušti* nacionalizacijos klau

sime.

MONTREAL, birž. 17. — Dar 
niekad Gompersas ir jo šalin li
kai nebuvo taip sumušti Ameri
kos Darbo Federacijoje, kaip 
šioje konvencijoje šiandie, ka
da buvo balsuojamas paėmimo 
geležinkelių valdi os nuosavy
bėn klausimas.

Gompersas ir visi jo šalinin
kai dėjo visas pastangas, kad 
atmetus reikalavimų naciona
lizuoti geležinkelius. Smarkus 
ginčai tęsėsi veik dvi dienas. 
Rezoliucijų komitetas 6 valsais 
priefl 3 atmetė nacionalizavimų 
ir tik mažuma komiteto stojo 
už “valdžios nuosavybę su de
mokratiniu opera vinui Ameri
kos geležinkelių.” Gompersas 
prisispiręs klausinėjo mažumų, 
ar jie stoja už Plum geležinke
lių pienų (kuriam Gompersas 
labiausiai priešinosi), bet vienas 
to komiteto narys taip jam at
kirto: “Toks klausimas yra aiš
kiai neteisingas. Raportas nėra 
taikomas, kaipo ypatingas užgi- 
rimas Plum pieno, bet aš pri
dursiu, kad visos gelež nkelie- 
čių unijos pritaria Plum pienui. 
Mes noriai priimsime geresnį 
pienų apie geležnkelius, jei to
kį pienų Federacija turi pasiū
lymui.”

Pats Gompersas irgi kalbėjo 
prieš geležinkelių nacionalizavi
mų. Jis tvirtino, kad valdžios 
nuosavybė esanti pavergimu 
darbininkų. Esu paėmus gele
žinkelius valdžios nuosavybėn, 
reikės paimti ir kitas surištas 
su geležinkeliais įstaigas ir tuo
syk visi darbininkai paviršių 
valdžios darbininkais. O valdžia 
praeityje draudusi savo darbi
ninkams naudoties savo teisė
mis ir dalyvauti politiniame vei
kime.

“Paduodamas savo balsų 
šiame klausime, aš nenoriu pa
vergti savo brolių-darbininkų 
po valdžios autoritetu jų kovoje 
tik industrinę laisvę. Tegul atei
tis pasakys kurie mus sako tie
sį ir kurie klysta: ar tie, kurie 
stovi už laisvę, ar tie, kurie sto
vi už atidavimų laisvės vald
žiai.”

Bet Gomperso iškalbumas čia 
negelbėjo. Vienas delegatų tuoj 
atkirto, kad geležinkeliečiai prie 
valdžios kontrolės daug daugiau 
laimėjo per tris metus, negu 
per visų laikų privatinės nuosa
vybės.

Visi Federacijos viršininkai 
stojo prieš geležinkelių naciona
lizavimų, išėmus sekretorių 
Morrisonų.

Dar toli iki balsavimo buvo 
matyties, kad Gompersas pra
laimės. Kuomet priešininkai 
nacionalizavimo nerasdavo pri
tarimo, tai kiekvienų kalbėtojų 
už nacionalizacijų palydėdavo 
ilgi aplodismentai. Ypač smar
kus aplodismentai kįlo, kada 
angliakasių delegatas Green pa
reiškė, kad padėtis darbininkų 
negali būti blogesnė ir prie 
valdžios kontrolės, už tų kokia 
yra dabar, kad darbininkai v:s- 
tiek bus persekiojami prie pri
vatinės ar valdžios nuosavybės 
tol, kol darbininkai pilnai ne
supras savo politinės spėkos, ir 
paskelbė, kad angliakasių dele
gacija balsuos už valdžios nuo
savybę. Boilemeikeerių 

cija stačiai pareiškė: “Mes būtu
mėm išdavikais patikėjimo 
mums, jei mes nestovėlumem 
už valdžios nuosavybę. Mes 
esame įsakyti musų skaitlingos 
narystės.”

Prasidėjo balsavimas. Gom- 
persas naudojo visus triksus, 
kad sumažinus balsus už vald
žios nuosavybę. Taip kada kar- 
penterių unijos pirmininkas 
padavė visos delegacijos 3,315 
balsų prieš nacionalizacijų, 
tuoj pašoko kitas karpenterių 
delegatas ir pareikalavo, kad jo 
414 balsų butų atskaityti iš tos 
sumos, nes jis balsuoja už na
cionalizacijų. Gompersas nesu
tiko su tuo ir jo balsai liko pris- 
kaityti prie priešininkų naciona 
lizacijai, nors daugelis delegatų 
protestavo prieš tai. Tada visa 
inolderių delegacija padavė bal
sų už nacionalizacijų, nors tam 
priešinosi vienas delegacijos 
narys — mat Gomperso lazda 
irgi pasirodė turinti du galu. 
Spaustuvių darbininkų balsavi
me Gomperso nuosprendis irgi 
tapo atmestas. Spaustuvių uni
jos delegacijos pirmininkas 
mat bandė net lesiotai padaugin
ti visu 117 balsų nacionalizavi
mo priešininkų balsus ir nors 
Gompersas jį rėmė, bet vistiek 
prisiėjo tuos balsus išskaityti.

Kada pasibaigė balsavimas, 
tai pasirodė, kad už paėmimų ge 
ležiūkelių valdžios nuosavybėn 
paduota 29,059 bakų, kuomet 
prieš paduota tik 8,349 bakai.

Už nacionalizacijų stojo ge- 
ležniketfbčiai, angliakasiai, ma
šinistų unijos, audėjai, siuvėjai, 
visi metalo darbininkai ir ak
menų tašytojai.

Priešinosi nacionalizacijai 
namų statytojai (lai atgaleiviš- 
kiausia unija, pilna visokių 
grafterių visoje Federacijoje) 
ir išdalies spaustuvių darbinin
kai.

Priimtoji paėmimo valdžios 
nuosavybėn geležinkelių rezo
liucija nėra užgirimu Plum ar 
kito išdirbto pieno, bet vien lik 
priėmimas to principo, kad val
džia turi paimti savo nuosavy
bėn visus geležinkelius ir juos 
demokratiniai (dalyvaujant pa
tiems darbininkams kontrolėje 
ant geležinkelių) operuoti.

(Pažymėtina yra tas, kad ka
pitalistiniai laikraščiai abelnai 
labai mažai rašo apie Fedėraci- 
jos konvencijų ir tai tik tada, 
kada būna padarytas koks nors 
jiems malonus nutarimas, pav. 
atmetimas reikalavimo pripa
žinti Busijų ir nuimti blokadų. 
Bet apie šį posėdį visi laikraš
čiai davė smulkmeniškų apra
šymų ir apgailavo Gomperso 
pralaimėjimų. Matyt kapitalis
tai yra susirūpinę tokiu kon
vencijos nutarimif).

Daina bevieliniu telefonu.

LONDONAS, birž. 16. —Gar
si operos dainininkė Nellie 
Melba vakar dainavo publikai, 
išsiblaškiusiai po visų Angliju ir 
didelę dalį Europos. Ji dainavo 
mažame kambarelyj Chelms- 
forde į bevielinio telefono mik
rofonų ir jos dainavimas buvo 
girdimas Paryžiuje, Ryme, 
Berline, Stockholme, Madride, 
Varšuvoje ir k. — radiuse už 
1,000 mylių nuo Londono. Ir 
visur jos balsas buvo aiškiai 
girdimas.

Gal ir išsipildys Belami pra
našavimas, kad mes galėsime 
klausyties operų ir muzikos sė-

delega-Įdėdami namie.
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Pranas Juozeliunas (Žolėn) iš So. Omaha, Neb., 
kuris geg. 27 d. tapo užmuštas prie jo namo 5213 S. 
33-rd St, nežinomo piktadario padėtos bombos. Vir
šuje — Juozeliuno namai, kurį bomba pavertė į krū
vų laužo. Kryželiu (x) pažymėta vieta, kur rasta Juo
zeliuno lavonas.
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S. L. R. K. A. SEIMAS PRA
SIDĖJO.

■■■—-H
Laikomas jis šv. Jurgių svet., 

Chicago je.
1 11 4

CHICAGO. — Vakar ryte Šv. Į 
Jurgio svetainėje prasidėjo tri-, 
jų dienų seimas Susivienijimo j 
Lietuvių Rymo Katalikų Ame- | 
rikoj. Viso dalyvauja 69 delega- į 
tai. Pirmininku išrinktas Anta
nas Sutkus iš Waukegano,
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Nušovė saliunininką.

CHICAGO. —. Vakar dienų 
prie 14 ir Racine gatvių tapei 
nušautas Patrick Ryan, vadina- ’ 
nias “Paddy the Bear,” 1057. W« 
14-th PI. Ryan per daugelį me
tų laikė saluinų prie 14 ir Hal
sted gatvių, kurį dar tik nese
nai pardavė. Jo saliunas buvęs 
prieglauda visiems apielinkės 
mušeikoms, vagiliams ir ki
tiems kriminalistams. Sprend
žiama, kad jis tapo* užmuštas 
savitarpinėj kovoj tarp krimi
nalistų saikų. Jį nušauta einant 
į teismų. Nors žmogžudystę 
matė daugelis žmonių ir poli- 
cistas, bet žmogžudys įstengė 
pabėgti.

.BAIGIASI MARTENSO TAR
DYMAI.

WASHINGTON, birž. 17.
Tardymas apie deportavimų 
Rusijos pirklybinio atstovo 
Ludwig C. A. K. Martelis atsi
naujino šiandie prieš im migra
cijos instektorių Tikimųsi, kad 
liudijimai užsibaigs šiandie ir 
tada visas dalykas bus atiduo
tas darbo pasekretoriui Post. 
Darbo departamento viršininkai 
paskelbė, kad galutinų nuos
prendį išneš pats prezidentas 
Witšonas.

KATALONIJA GAUNA AUTO
NOMIJĄ.

MADRIDAS, Ispanijoj, birž. 
17. — Katalonija jau nuo dau
gelio metų reikalauja autono
mijos, bet be pasekmių. 'Pečiaus 
šiandie ministerių taryba svar
stė Katalonijos autonomijos 
klausinių ir nutarė suteikti ap
ribotų galę Katalonijos apskri
čio seimui.

Italijos kabinetas sudarytas.
RYMAS, birž. 16. — Premje

ras Giovanni Giolitti jau suda
rė kabinetą, kuris jau priėmė 
ir prisaiką. Užrubežinių reikalų 
ministerių yra grafas Carlo 
Sfoza.

Tveriasi trečioji 
partija.

Komitetas 48-nių tariasi su 
Nonpartisan Lyga. Darbiečiai 
irgi linksta prie jų Republi- 

konai irgi neužganėdinti.
Hardingu.

CHICAGO. — “Trečiosios 
partijos” judėjimas eina šuo
liais. Nuo pat republikonų no- 
minavimo kandidatų į prezi
dentus k raštu tbiio atgaleivio 
Harding, prasidėjo rody ties ne- 
užsiganedinimas tarp pažanges
nių republikonų ir pradėjo vis 
aiškiau kilti kalbos, kad reikia 
sutverti trečių partijų, kuri bu
tų pažangi ir galėtų sumušti 
republikonus ir demokratus, iš 
kurių vistiek pažangieji nieko 
negali tikėties.
Pagalios nuo tūlo laiko veikius 

“Komitetas keturios dešimts as
tuonių,” turintis šimtus tūk
stančių narių, paskelbė, kad jis 
šaukia nacionalinę konvencijų 
Chieagoje liepos 10 d. (t. y. ta
da, kada bus Darbo partijos 
konvencija), kad nominavus 
kandidatus į prezidentus ir vice 
prezidentus. Tų komitetų remia 
tokie pažangus žmonės, kaip 
senatorius La Follette, Alnos
Pinchot, Ingersoll ir k. Išprad- 
žių į jį nedėta didelės svarbos, 
bet dabar jis pradėjo tarybas su 
ūkininkų organizacija Nonpar
tisan League, kuri valdo šiaur
vakarius. Tarybos einačios sek
lu i nga i.Nonpart isa na i reikalau
ja tik įdėti jų reikalavimus 
platformon ir duoti vietų “tikė
lė” jų North Dakotos guberna
toriui Lynu J. Frazier. Tos ta
rybos yra tuo svarbesnės, kad 
su lyga veikia ir Darbo partija. 
Darbiečiai iš Illinois dabar irgi 
veda kampanijų North Dakoto
je už išrinkimų Frazier. Jei 
Nonpartisanai prisidėtų prie 
Komiteto 8-nių, tai juos gal pa
sektų ir Darbo partija.
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PINIGŲ KURSAS.
VAKAR, birž. 17 d., užsienio pinigų 

kaina, perkant Ji mažiau kaip už 
25,000 dolerių, bankų buvo įkaitoma 
Amerikos pinigai! Kaip:

Anglijos 1 svaras ............... $3.98
Austrijos 100 kronų ............... 0.80
Belgijos, už $1 —- frankų 12.15 
Danijos 100 kronų .........  $16.90
Finų 100 markių ................... $4.65
Franci jos, už $1 ....... frankų 12.52
Italijos, už $1 ............... lyrų 16.98
Lietuvos 100 auksinų ........... $2.70

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

Lenkų 100 markių ..........  $0.75
Norvegų 100 kronų ........... $17.50
Olondų 100 guldenų ........... $86.20
švedų 100 kronų ............... $21.90
Vokiečkl loo’maikių metM ne#ali Ė«uli Pensijos.

Pažangieji pimentai republi
konų partijoje irgi labai neuž
ganėdinti ir gali atsimesti nuo 
republikonų. Dabar einantįs 

Į smarkus ginčai tarp Butlerio ir 
I gen. Wood esu stačiai stumia 
, pažangiuosius iš republikonų ei
lių. Chicagos mayoro Thompso- 
noslipri frakcija irgi turbūt at
simos nuo republikonų. Pats 
Thompsonas su Et tekšenu dar 
republikonų konvencijoje sudė
jo savo mandatų ir apleido kon
venciją, kad nereikėtų jam rem
ti Loi\vdeno.

Taigi, jei kaip ateinančiuose 
rinkimuose gali atsistoti stipri 
trečioji partija. Agitacija už jų 
prasidėsianti tuoj po demokra
tų konvencijos.

NUŠOVĖ STUDENTĄ.

MANOVER, N. H., birž. 16.
Robert T. Meads iš La Grangc, 
III., studentas Dartmouth kole
gijos, barnyje už degtinę, šian
die nušovė kitų studentų H. E. 
Maroney iš Merord, Mass. Mead 
kuris užsibūdavęs pardavinėji
mu degtinės, tapo suimtas ir 
laikomas kalėjime. Jo tėvas, 
garsus Chicagos advokatas, iš
važiavo jį ginti.

Nori apkaltinti anglių pelna- 
gaudas.

WASHINGTON, birž. 17.
Generalis prokuroras Palmeris 
paliepė distriktų prokurorams 
bandyti gauti apkaltinimus 
prieš visu® anglių pelnagaudas. 
Jis gavo nusiskundimų, kad 
minkštieji anglįs kasyklose par
siduoda nuo $7 iki $11 už tonų.

Angliakasiail badauja.

COLUMBUS, Ohio, birž. 17. 
Ohio angliakasių unijos sekre
torius Savage sako, kad nors 
dabar angliakasiai gauna aug- 
Štesnę algą, negu pirma ir nors 
anglių reikalavimas yra labai 
didelis, tečiaus daug angliaka- 
šių tiesiog badauja. Jis jau gavo 
prašymų pagelbos nuo Byesvi- 
lle angliakasių. Daugelis anglia-
kasių delei stokos vagonų dirba 
tik vieną dienų sąvaitėj, o su 
dienos uždarbiu nepragyvensi 
sąvaitės laiko.

Prašalins senius iš darbo.
WASHINGTON, birž. 17. - 

Generalis prokuroras Pahner 
pranešė vidaus reikalų sekreto
riui Payne, kad valdžios darbi
ninkai, pasiekę 70 m. amžiaus, 
turi pasitraukti iš darbo ir jei
gu jie nėra išdirbę toje vietoje

MEKSIKA GRĄŽINA GELE
ŽINKELI SAVININKAMS.

Londono korporacija atgauna 
savo geležinkelį.

MEXICO CITY, birž. 17. — 
Laikinis Meksikos prezidentas 
de ta Huerta šiandie paliepė ge
neraliniam geležinkelių direkto
riui sugrąžinti Meksikos gele
žinkelį jų savininkams Lon-1 
dono korporacijai. Sugrųžinlas 
jos bus ryto.

Atstovai daugiau 20 užrube
žinių aliejaus kompanijų vakar 
tarėsi su pramonės, pirklybos 
r darbo ministerių gen. Trevi- 

no apie keblumus, kurie pasida
rė delei 27 skirsnio konstituci
jos, kuriuo nacionalizuojama 
aliejaus teritorija.

Trevino užtikrinęs, kad val
džia nesielgs su aliejaus kom
panijomis neteisingai ir darys 
dėl visų vienodai.

IŠVEŽĖ DEPORTUOJAMUO
SIUS CHICAGIECIUS.

Du vagonai su deportuojamai 
siais atvyko į New Yorką.

NEW YORK, birž. 17. — Du 
speciali vagonai šiandie atvyko 
su 85 “negeistinais svetimša
liais,” kad juos deportavus Eu
ropon. Vienas vagonas yra iš 
Portland, Ore., o kitas — iš 
Chicago.

I'ria1 lransu»nnn filed wnii the 
master at Chicago, III. June 18 1920 
4S reųuired l»y the nei of Oct. 6.1917

TALKININKAI IŠNAUJO 
SVARSTYSIĄ TURKIJOS 

SUTARTI.

LONDONAS, birž. 17. — Dai
ly Mail rašo, kad talkininkai 
svarsto apie atsiėmimą Turki
jos sutarties, iš priežasties pro
testų didžiojo viziro Damad Pa
ša. Tik viena Turkijos sutartis 
tebėra nepasirašyta.

True trnnslntton ftlert w<th the pnst- 
master at Chicago, III. June 18 1920 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917

ALBANAI KERŠIJA ITALAMS.

354 italai užmušti atgiežai už 
nužudymą Essad Paša.

LONDONAS, birž. 17. — Iš 
Bielgrado pranešama, kad Ita
lijoj ir Albanijoj prasidėjo dide
lis judėjimas, .kad atkeršijus 
užmušimų Paryžiuje buvusio 
Albanijos prezidento Essad Pa- Y sa.

Tūkstančiai sudarė organi
zuotų govedų Tiranoje, išskerdė 
330 italus belaisvius, o 24 ki
tus Kračeryj ištraukė iš trauki
nio ir taipgi nugalabijo.

Kol Markės Dar
Pigios
Siųskit Pinigus Lietuvon

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius pasiunčia 
pigiausiu budu pinigus Lietuvon į vietines paš
tas ir pilnai atsako už siunčiamus pinigus.
Pinigai taipgi siunčiami į lenkų užimtas vie
tas lenkiškomis markėmis.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius išduoda 
savo draftus arba čekius, kurie yra išmaino
mi bankuose Kaune, Panevėžyj, Šiauliuose, 
Raseiniuose, Virbalyje, Vilniuje, Liepojuj, o 
taipgi Berline, Vokietijoj.
Kol markės yra pigios, dabar apsimoka ne 
tik siųsti pinigų Lietuvon savo giminėms, bet 
ir pasidėti pinigų Lietuvos bankuose. Nau
jienų Pinigų Siuntimo Skyrius padeda taupy
mui pinigus Lietuvos, o taipgi ir Vokietijos 
bankuose.—
Visuose pinigų reikaluose kreipkitės j

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIŲ
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
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Tnie translation filed wlth the post- 
master at Chicago, III. June 18 1920 
as rcųuired ny Ine act of Oct. 6,1917

Bolševikai stumia 
lenkus

Bolševikai pradėjo veržimąsi 
šiaurini/ame fronte.

LONDONAS, birž. 17. — Bol
ševikų spėkos vėl paėjo priekyn 
šiauriniame lenkų fronte, sako 
oficialis pranešimas iš Mask
vos. Taipjau pranešama apie 
sovietų psisekimus kitose fron
to dalyse. Pranešimas sako:

“Augštutinėj dalyj Berezinos 
upės, musų kareiviai energiš
ku besiveržimu užėmė keletą 
miestelių j šiaurę ir pietus nuo 
Berezinos miestelio.

“Koroslen kriptyj, arti Kije
vo, mes vejamės priešą ir stu
miame jo reargardą.

“Žmerinka distrikte musų 
kareiviai sėkmingai vejasi be
sitraukiantį priešą ir užėmė li
niją, bėgančią per Braclav, Vap- 
niarka ir TomasfoL”

Denikiniečiai veržiasi pietuose.

WASHINGTON, birž. 17. — 
Amerikos komisionierius pieti
nėje Rusijoje, adm. McCully 
praneša valstybės departamen
tui, kad žmonės dabar užimtuo
se gen. Vrangel spėkų distrik- 
tuose Kryme ir pietinėje Rusi
joje, parodo, jog jie daug ken
tėjo prie bolševikų valdžios. Jie 
labai menkai pasirėdę ir trūks
ta vaisių ir kitų reikmenų.

Adm. McCully sako, kad gen. 
Vrangel pradėjo ofensyvą bir
želio 6 d., kada 10,000 kareivių, 
vadovaujamų gen. Slaščev per
kirto geležinkelį arti Kirilovka, 
apie 30 myl. į pietus nuo Mcl:- 
topol ir prisiartino prie miesto. 
Gen. Kutepov spėkos eidamos 
šiauryČių kryptimi užėmė Char- 
kovka ant Dniepro upės, kuo
met gen. Pisarev vadovaujami 
kareiviai užėmė Geničisk, j pie
tus nuo Melitopol.

Departamentui pranešama, 
kad bolševikai nedarė smarkaus 
priešinimosi ir kad gen. Vran
gel spėkos, nors aplaikė mažus 
nuostolius, suėmė apie 3,000 be
laisvių, 14 kanuolių ir 3 gink
luotus traukinius.

Gyventojai mūšių apygardoje 
nesu “ne draugiški.”

SANTJAGO, čili, birž. 17. — 
Pūga Barne, buvęs čili ambasa
dorius Francijoj, vakar tapo 
paskirtas premieru ir viduri
nių reikalų ministerių ir suda
rė naujų kabinetų.

PENSACOLA, Flar., birž. 17. 
— Du hydroplanai susidūrė ore. 
Vienas aviatorius užmuštas, ki
tas sužeistas.



z.
UIDA. Verte K. Baronas

Jaunoji kankins.
(Tąsa)

— Mes tave priversime kal
bėti, — pasakė kiek užpykęs 
ofieicrius, nors mergaite ji ste
bino ir įkvėpė užuojautų. Ji 
buvo taip maža, nukankinta, 
nuvargusi! Išrodė ji taip nelai
minga, kaip mažas zuikelis, su
kruvintas motinos krauju. Jis 
patėmijo, kad ji negali stovėti 
ir liepė jai sėsties. Ji atsisėdo 
ant palei sieną buvusio akme
nio suolo ir visa susitraukė, tar
si krūvelę slapių, padengtų smil 
t imis, lapų.

— Jeigu ti> priešinsies, man 
priseis tave nubausti, — pasakė 
oficierius. Jis stengėsi visais 
budais, prirodymais, tikrini
mais, grųsinimais išgauti jos 
kalbų, bet veltui.

“Ji numirs ar išeis iš proto, 
bet ne kalbės”, mąstė jis.

Sargibinis, stovėjęs išsitem
pęs šalę jos, linksmai nusišip- 
sojo: jis perspėjo oficierių, kad 
mergaitė ne kalbės. 

— Išveskite! jų, — paliepė ko
mendantas, galutinai netekęs

Puritan Salyklos Sunka su 
Puritan šviežiai maltais apy
niais padaro geresni gėrimą, 
negu kitos kurios išdirbystės. 
Reikalauk Puritan. Visos ge
resnės aptiekos jo turi arba 
gali įsigyti dėl jūsų.

Į PIKNIKAS
rengia 

Jaun. Liet. Amer. Taut. Kliubas
NEDĖLIOJĘ, BIRŽELIO-JUNE 20, 1920 

LEAFY GROVE — A. BLINSTRUPO DARŽE 
Willow Springs, III. 

!.
Pradžia 10 vai. rytmetyje Jžanga 35c ypatai

Šiuomi užkviečiame atsilankyti publiką ant 
šio puikaus Pikniko ir pakvėpuoti tyru oru Leafy 

IGrove giriose.
Kviečia visus, KOMITETAS

DIDELIS IŠVAŽIAVIMAS J JEFEROSNGIRIĄ f
Nedėlioj, Birželio 20 d., P. P. D. Unija rengia išleis

tuves savo draugams į Lietuva Jeferson girioje. Bus di
delis programas. Kalbės tie draVgai, kurie važiuoja į Lie
tuvą, ir ko jie ten važiuoja.

Užkviečia visus Komitetas.
r-------------------------------------------------------------------------------------- '

Piknikas su Dovanomis
— Rengia —

CICERO LIETUVIŲ LIUOSYBĖS NAMO BENDROVĖ

Nedelioje, Birželio 20 d., 1920
STICKNEY PARK

Pradžia 9 vai. iš ryto. Serijų tikietai bus geri įeiti daržan

VAŽIUOTI reikia Lyons Bervvyn karais iki Ogden ir 
Harlem Avės. Potam eikite porą blokų į pietus iki daržui.

Kviečia KOMITETAS.'

PIRMĄ SYKI CHICAGOJE 
Svarbu norintiems grįžti Lietuvon, 

arba manantiems čia apsigyvęnti 
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 Avi.

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

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

kantrybės. — Pasodinkit jų į at
skirą kamerą. Tegul kokia nors 
moteris iškratys ją: galbūt pas 
ją yra laiškas ar suokalbio pie
nas. Paskui nuimkit virves ir 
palikit ją vieną! Alkis ir tam
sa paleis jos liežuvį.

Jo paliepimas tuojaus buvo 
išpildytas. Moteris nuvilko Pai
ma, bet nieko nerado ir vėl kaip 
nors užvilko jos drabužius. Bau 
kas jai atrišė ir j>aliko vienų 
kambaryje, kuri ji galėjo, jei 
norėjo, sėdėt ar gulėt ant drėg
nų plytų grindų. Paskui duris 
uždarė ir iš lauko užstūmė vel
kę.

Kamarėlėj buvo tamsu, bet 
Paima nesibijojo tamsos: ji pri
prato miegot be šviesos. Vienok 
tame akmeniniame karceryje 
tamsa nebuvo vyliojanti ir ma
loni, kaip kad jos jaukiame 
kambaryje namie, greta tėvų 
miegstubės.

Riksmas veržėsi iš jos lupų, 
bet ji stengėsi jį užgniaužt, įdė
dama pirštus į burną ir prilai
kydama liežuvį. Nors riksmais 
ji nieko nebūtų išdavusi, bet 
jautė, kad jie pažemins jos tė
vų ir padrąsins jo priešus.

Mikas bėgo, bet ji negirdėjo 
nė mažiausio garso, kadangi 
karceris buvo atskiroj dalyj na
mo, arti arklydės. Niekas ne
atsiminė apie jų. Akyse savo 
kalintojų ji buvo visišku nieku, 
blogesniu kokio-nors driežo ar 
žiogo. Kam svarbu, kad duktė 
maištininko išeis iš proto ar nu
mirs ba<lti kalėjimo! Tuos ku
kulius geriausia išrauti, sunai
kinti, sumindžioti! Užsiintere
savęs jos stovumu komendan
tas dabar lošė kortomis ir už
miršo apie ją. Tegul ji dreba 
iš baimės, gelia skarpionai ar 
kandžioja žiurkės — už savo 
atkaklumų ji nieko geresnio ir 
neužsitarnauja.

Paima išsitiesė ant grindų, 
pasidėjusi rankas po galva. Ji 
stengėsi nemąstyti apie gyvius, 

kurie šliaužiojo ir bėgiojo apie 
jų; tėvas tikrai pasakytų jai, 
kad jie tokie pat “gamtos val
kai**, kaip ir ji pati. Vienok 
žmogui sunku atsikratyti klai
kaus įspūdžio nuo pilnos tam
sos ir uždarymo nežinomoj vie
toj, o dėl mažos mergaitės tai 
dagi negalima. Ji jautė, kad 
jos galva sukasi ir jai gręsia 
jei ne mirtis, tai kas-nors blo
gesnio.

Kaktas sužvangėjo užrūdiju
sioje spirtoje ir ant jos puoiė 
biskis Šviesos. Tai vėl moteris 
atėjo jos gundyt.

— Pasakyk tik viską, ką ži
nai, — prikalbinėjo ji mergai
tę — ir tu gausi skanius pie
tus, vyno ir vandens, kiek no
rėsi, o ryto ryte sugrįši pas mo
tinų. Nebūk tokia atkakliu 
paikšė. Tu turi klausyti vald
žios. Visi mes turime klausyti.

Motcrei buvo paliepta padėt 
visas pastangas, kad išgųsdint, 
ar gerumu nuveik t mergaitę, 
bet jai tas nepasisekė. Mergai
tė atkakliai tylėjo. Ji jautė sa
ve sudaužyta, galva sukėsi, gerk 
lė išdžiuvo, bet ji visgi neužsi- 
miršdavo, kad jai reikia išpil
dyti didelę pareigų — tylėti.

— Tu perdaug maža, kad 
taip priėšinties, — kalbėjo mo
teris. — Tavd reikia gerai iš
perti.

Paima dagi ne klausė. Jos 
ausyse ūžė, kaip dūzgė bites 
šlepe, lik tūkstantį kartų gar
siau.

Moteris piktai nusitverė savo 
lemputę ir vėl išėjo, uždariusi 
duris iš lauko. Vėl pasidarė ne
permatoma tamsa.

Alkis ir troškulys kankino 
mergaitę. Niekad ikišiol ji ne
jautė kų tas reiškia; dabar nuo 
baisių kančių kimo ir dvasios 
spėkos atsisakė jai tarnaut.

Moteris dar keletu sykių at
ėjo, atsinešdama duonos, sriu
bos, vaisių, grafinų vandens ir 
statė valgį taip, kad Paima ga
lėtų jį matyt, bet negalėtų jm- 
siekt.

— Tu viskų gausi, jei kalbė
si! M

Paima užmerkė akis, kad 
nieko nematyt ir prieštaraujan
čiai papurtė galva.

Moteris ant valandos paliko 
ją ramume, o paskui vėl sugrį
žo su valgiu rankose.

Ar dabar kalbėsi?
Paima vėl papurtė galvų.
Sunku buvo kentėt alkį ir 

troškulį, bet ji nepavargo.
— Tai begėdiška priešių ties 

valdžiai, — kalbėjo moteris, pa
ti vieno sargibinių. — Tavo tė
vas — blogas žmogus; jis kelia 
luomą prieš luomų ir priešina
si įstatymams.

Paltuos akjs sublizgėjo pik
tumu ir atsikreipė į dangų, bet 
žodžiais ji neatsakė.

— Klausyk: tu, beabėjones, 
nori gerti, — kalbėjo gundyto
ja. Tai pasakius, ji pripilė stik
lų šalto tyro vandenio iš grafi
no, kurį atsinešė su savim.

Mergaitė visa suvirpėjo, ka
dangi jų jau senai kankino troš
kulys, ir vėl uždengė veidų ran
komis, kad nieko nematyt.

— Ak tu nedorėlė! — sušu
ko įtūžusi moteris., — Tave rei- 
k:a įmesti į šulinį, ten tu atsi
gersi užtektinai. Aš eisiu ir pa
sakysiu lai komendantui, šuli
nis kieme bedugnis. Kalba, kad 
jis eina iki put žemės vidurio.

Iš baimės Paima nukratė šiur
puliai, bet ji tylėjo.

(Bus daugiau)

JOHN KUCHINSKAS 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
TeJephone Central 8684 

Valandas: 9 ryto iki 6 vakare, 
Subatomisi 9 iki 1 po pieta 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminai) j u Abstraktas 

perkant.
arba parduodant namą, lotą ar
ba tarmą ir padirbu visokius 
Legaliikus Dokumentus. Sutei

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

rais nuo 7 iki 8 valandos.
VIrium Metropolitan State Baa- f 
kos, 2201 W. 22nd Street.
Cor, Leavitt. Tel. Canal 25M.

Iražus Iškilmingas

PIKNIKAS
Baltų Dobilų Klb. Brighton Park Branch

Rengia

VAKARINI PIKNIKĄ
Subatoj, Birželio 19, 1920 I Bažnytiniame Darže 

, Brighton Park, 44th and Parfield Avė.
Pradžia 7 vai Įžanga vyramas 35c moterims 25c | Kviečia visus KOMITETAS.

Parengtas
LIETUVIŠKOS TAUTIŠKOS DR-TĖS VIENYBE,

Nedlioj, Birželio 20,1920
Oeo. M. Chernausko

Didžiajam Darže No. 1, 
Lyons, III.

Pradžia 9 vai. iš ryto.

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti ant ši
to musų iškilmingo Pikniko. Muzika bus užganė
dinanti visiems, šokiai už dyką. Galėsite šokti kas 
tik norėsite.

Kviečia KOMITETAS.

Naminė.
■ ■ e*M

Visas mažas Ctirtis Bay mies
čiukas dvokia degtinės raugu, 
čia beveik kiekviena moteris 
raugia, virina, o paskui ragauja 
ir geria.

—Kas jus išmokė daryti deg
tinę? — klauso andai Bunkis 
Gervio. — Juk jus pirma nemo
kėjote.

—Tuojau pasakysiu, — tarė 
Gervis. —• Kaip tik valdžia už
draudė degtinę, tai bravorų 
agentai atėjo, mokino ir rodė 
kaib daryti. Ir dabar mes daro
me, geriame ir kiliems parduo
dame.

—Galite užsinuodinti su tokiu 
raugu.

—Ne, — atrėžo Gervis. — 
Mes padarome tikrų degtinę. Pa 
pili ir uždegi — dega. Geri, pri- 
ugeri ir būni kvailas ir links
mas. Tikra degtinė.

—Ar neužtups valdžia?
—Saugojamos.
Kuomet uždraudė degtinę, 

Bunkis buvo labai nudžiugęs, 
nes jo žmona pusėtinai srėbda
vo tą skaistų skystimėlį. Gi mo
teris, kuomet ji geria — ji nebe- 
itsako pati už save...

Da vienas dalykas, tai tas, 
kad Bunkiene su Gervių turėjo 
labai švelnių santikių. Tas bai
siai pykino Bunkj, bet jis nieko 
negalėjo daryti. Dabar jis ker
šys.

—Turi gal parduot? — pa
klausė. — Ta mano žmona be 
degtinės tai kai žuvis be vande
nio.

— Gerai, — pasakė Gervis. — 
Kam ir gyventi, jei nepasilinks
minti.
- Turi parduot?
—Padarysime.
—Kada darysi ?

■M

—Žmona sakė darysianti ne
užilgo, —- tarė Gervis. — Mat 
vardines artinasi, tai reik paūž
ti! Tu' irgi turėsi ateiti.

— Labai ačiū.
Tos pat dienos vakare Bunkis 

mato, kad jo žmona šneka gat- I 
včj su Gervių. Ji staiposi, tarsi) 
mergužė, klegena ir šypsoda
mosi žiuri Gervini į akis. Ir ku
ris jau laikas nepabaigia kal
bos.

—Na- palauk tu! — tarė sau 
Bunkis. — Aš tau užtaisysiu.

Vakare pas Gervins atėjo 
svečias su mėlyna sermėga, su 
žvaigžde prie kaktos ir su ku- 
čium rankoje; ir tarė:

—Parodyk, kaip darai degti
nę.

—Eikim ant viršaus, — tarė 
Gcrviene. /

Mėlynsermėgis ir Gcrviene 
užlipo ant viršaus. Gervis pama
tė, kad lauke da vienas toks 
svečias stovi ir švytuoja kūčių 
laikydamas už šikšnos. Gervio 
ir blusos numirė. Jis girdi: ,

Žiūrėk! čia brogas, o čia 
gulyklas...

Policistas susigėdo ir užkei
kęs išėjo.

Matai! — nusistebėjo. — 
Jau ir svečių atsilanko. Reikia 
saugotis.

—Aš nebijau, — atsakė žmo
na.

—Gali užklupti!
Praslinko kelios dienos. Vis

kas nuščiuvo. Gcrviene ant ang* 
šio užraugė brogų. Mat žemai 
labai dvokia ir pro šalį einanlįs 
žmones užuodžia.

Tik tie policistai ir čia.
—Dabar pražuvome! — su

šuko Gervis. %
Jo žmona šoko ahU mJ.wSiis, 

nusivilko plika, nž|^E!uft®lu- 
ris, įsilipo į kubilų, 
užraugtas brogas, ir atsisėdusi

pradėjo saujomis gniaužydama 
tą raugą dėstyti sau ant . kruti
nės, ant nugaros, ant pečių.

Policistas už durų rėkia:
—Neikit! —- ji atsiliepė. — Aš 

maudausi.
-—Leisk!
Ir jie pradėjo laužt duris. Du

ris išvertė.
—Ko jus velnių norite?! — ji 

šaukė.
—Degtinės.
—Matot, kad aš degtinės ne

turiu !
1 —O kas čia ?
—Čia! — ji barėsi. — Aš tu

riu romalizmų, tai gydausi, o

PetnyČia, birželio 18, 1920
. .............."-J*-!! gJLLJgg.. L

TEISINGA, SAUGI, UŽTIKRINTA.

Seniausia Lietuvių
Banka Chicagoj

Suvirs 42 metai biznyje.
Mes siunčiame į Lietuvą pinigus paštu arba kabeliu 

žemiausia kaina. Musų gerai sutvarkyti Europoj skyriai 
greičiausiai pristato pinigus Lietuvos žmonėms.

Siųskite mums Money Orderius arba čekius, o mes 
persiusime Jūsų pinigus sulyg dienos kurso.

Mes parduodame laivakortes ir parūpiname pasportus 
norintiems važiuoti Lietuvon.

Rašykite mums, o gausite atsakymą.

H. KRULEVICH,
1122 So. Halsted St., Chicago, III.

/ ■ ■ ' ■ ■■■—- 
Tel. Canal 6222.

DR. C. K. CHERRYS
LIETUVIS DENTI8TAS 

2201 W. 22nd & So. Sta.
CHICAGO. 

Valandos! 9:30 ryto iki 12 dienų, 
nuo 1 po piety iki I vakare.

jus, kai kiaules, lendat! Eikit
laukan!

Ir ji paėmus brogo saują tėš
kė policistams į akis. Tie netu
rėdami kų daryli, atlipintomis 
akimis išėjo sau. Ji pasilikus', 
išlipo iš kubilo sukrėtė brogų 
indan dagi su mente nugraud- 
^ius nuo savęs, ir užtaisius vis
ką pakūrė ugnį ir padarė deg
tinės. —šliburis.
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į korespondencijos]
BALTIMORE, MD. ginsi pradėti prezidento rinki-

frue trnnslation filed with the post- 
inaster at Chicago, iii. June 18 1920 
ns reųuired by the act of 0ct. 6,1917

Rusijos inteligentų 
atsišaukimas.

t I

Rubsiuviams praėjo gerieji 
laikai-

Baltimorvs rnbsiuviai per pa
staruos1 us dvejus melus dirbo 
gerai. Bet dabar jau sumažėjo 
darbas. Pas kontraktorius vi
sai mažai darbo; daugelis šape
liu jau kelinta savaitė kaip už
darytos, o kitose dar šiek tiek *' • 
dirbama.

mų ragitaciją. L. S. S. 14-ta kp. 
irgi prisideda kaipo dalis So
čiai. Partijos. Lietuviams da
bar labai sunku veikti, o ypač 
baltimoriečiams socialistams. 

Apielinkėj nėra kalbėtojų, o iš 
tolinus parsikviesti taipgi nega
lina.

Tokiose aplinkybėse socialis
tams labai sunku veikti tarp 
lietuvių darbininkų. Bet vis tik 
šilk tiek vokiama. Birželio

Sonneborn’o didžiausia rūbų 
siuvimo dirbtuvė nuo birželio 
9-tos d. pradėjo dirbti tiktai tris 
dienas savaitėj, bet manoma, 
kad greitai vėl pinai dirbs. 
Mat, dabar, eina derybos dėl pa
kėlimo siuvėjams algų.

Socialistų darbuotė.
Vielos socialistai stropiai ren-

1 " — S

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas

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

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

—■— . ■■

12-tą d. L. S. S. 1 l-ta kuopa bu
vo parengus ant Popplelon ir 
Baltimore gatvės prakalbas. 
Kalbėjo vietinis socialistų loka
li) organizatorius d. W. Toole. 
Pavyko gerai. Klausytojų pri
sirinko didelis būrys ir atidžiai 
klausėsi. Parduota apsčiai eg
zempliorių socialistų laikraščio 
“Maryland \Vorker.” L. S. S. 
1 l-ta kp. žada ir (langiaus reng
ti tokių prakalbų gatvėse vaka
ri n* j miesto dalyj. d. W. Toole 
nereikalauja už savo darbų jo
kio atlyginimo: dirba kaipo pa
sišventęs darbininkų reikalams 
žmogus.
Persiorganizavo LDLD. kuopa.

Birželio 8 d. likos atgaivinta 
LDLI). 25 kuopa, tikriau sa
kant, perorganizuota. Komu
nistams užvaldžius LDLI). 25 
kp. manyta ir laukta, kas iš to 
išeis, bet pasirodžius, kad ko
munistai nukrypo visai j atža
gareivių pusę, tai tie nariai, ku
rie nenori sekti paskui komu
nistus ir yra ištikimi senąjai 
konstitucijai, dabar jau pilnai 
persiorganizavo. — Zigmas.

MARGERIO KNYGYNE
GALIMA GAUTI VISOS ĮDOMIAUSIOS $ 

KNYGOS IR DAILĖS PAVEIKSLAI. — Mei- S 
lė ir Dailė (su paveikslais), kaina $1.00. Portu- f 
įralų Minyškos Meiliškų Laiškų knyga (su pa- S 
veikslais), kaina $1.00. Baltoji Vergija, kaina S 
50c. Artistiškų Paveikslų knyga, kurioje telpa g 
852 paveikslai, aiškiausiai atvaizdiną gryną mer- £ 
gėlės figūrą Įvairiose pozose, kaina $4.00. Mote- *

riškos ir Vyriškos grynų Figūrų Studijos — tai knyga, kurioje lan- J 
dasi ne tik įvairiausiose pozose moters ir vyro-grynos figūros (mode-' £ • 
liai), bet ir paviršutinė anatomija (kūno subudavojimas), kaina $8.00. * 
Artistiški paveikslai, didumo 5x7 colius, kaina 25c. paveikslas (ne- J 

J siunčiame mažiau, kaip 12 paveikslų). Minyšku Išpažintis (dar J
I spaudoje), kaina $2.00. Hipnotizmas (dar spaudoje), kaina $1.00. *
t Siųsdami orderi, kartu siųskite ir pinigus. Aiškiai užrašykite savo £ 
J adresą: AL. MARGERIS, 2023 ST. PAUL AVĖ., CHICAGO, ILL. J

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausios 
mados iš petriny Ir deeainą 
kirpti ir siūti vyriškus aprėda- 
lus. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

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

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

ypatiškai. Valandos nuo I ryto 
iki 9 valandai vakare.
WHITE EAGLE GARMENTS

PRACTICAL DESIGN1NG 
8CHOOL

1103 8o. Halsted SU, Chfeage.

LIBERTY BONOS'
Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašyta- r* A O h ji 
ta verte, ir UaisvCs Bondus pilna pini*iue verte. r xk U U
Atneškite arba atsiųskite į 
\tdara kasdien nuo 9—< 
Utnrninkais, Ketvergais 
Ir Subatomis I—I

J. G. SACKHEIM & CO.
11U MJLWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Sta —'

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

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

t

Rusiškos ir Turkiškos Voros
» *w*.'..'uws

M

CAGO, ILL.

4 i .Vrt. ■

12th STREET 
Tel. Kedzie 8902.

3514-16 W. 12th ST

šviesą ir pajiegą suvedame | senus <r naujus na 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Ataerlkoja
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. I n e.

A. BARTKUS, Prea
1619 W. 47th St Tel. Boulevard 1892. Chicago, IR

Londoną laikraštis Nation ge
gužės 1 d., 1920 m., išspausdino 
Rusijos inteligentų atsišaukimų, 
po kuriuo pasirašo universitetų 
profesoribi, pirkliai, advokatai, 
inžinieriai, rašytojai, buvusia 
ministerio padėjėjas ir Petrog
rado societe de Credit direkto
rius. Nation išsiuntinėjo atsi
šaukimą žymiausiems Anglijos 
foninėms H. G. Wells*ui, 
Bishop Gore, Jom Galswoortby, 
G. M. Treveyan, lordui Haldane 
r G. Bernard Sbaw, kad suži
nojus jų nuomones sulig tuo 
itsišaukiinu. Visi suminėtieji 
'nionės vienu balsu pritarė at- 
lišaukimo pasiūlymam. Atsi
šaukimo turinys toks:

“Mes, žemiau pasirašiusieji, 
Rusijos Intelektualiu Darbo 
trupės darbininkai, kurių poli

tikos ir socialės nuomonės žy
miai skiriasi, ryžamėsi jungti 
laiktan savo žinojimų ir energi- 
ų, kad bendromis jiegomis at- 
tačius musų šalies produkty

vumą ir išlaikius tų kultūrą, 
eurios da nesunaikino karas bei 
evoliucija. Prie tokio susiburi- 
no mus privedė paskutinių me
tų Rusijos įvykiai, kuriuos mes 
budriai sekėme. Dabarties mes 
kreipiamės į Europos ir Ame
rikos bendruomenes, o lyginai 
r į esančius išeivijoj tautiečius, 
lorėdami nurodyti jiems tų ke- 

’ią, kuriuo reikalinga eiti, idant 
kuogreičiausia pagerinus šalies 
konominę padėtį ir užmezgus 
konomijos ryšių tarp Busi jos 
r Vakarų Europos. Revoliucija, 
kuri tęsėsi du metu su viršum, 
sunaikino senosios tvarkos pa
matus. Dabarties j ieškoma mul
ių formų kaip politikos, taip ir 
Iraugijos gyvenime. Vykinant 
permainas, žinoma, neapsieita 
ie kraštutinybtų. lasai judeji- 
nas padarė įtakos į visų pasau- 
į. Pasauliui, kurs pergyveno tų 
pasibaisėtiną karą,dabarties re i 
kalinga taika, idant galėjus dir
bti. Jam reikalinga, idant Rusi- 
■os padėtis kuogreičiausia susi
tvarkytų. Tos priežastys, nuims 
rodosi, turėtų skatinti kilų ša
lių vadovaujamas klesas pagel
bėti Rusijai atsteigti politikos ir 
ekonomijos tvarkų.

“Rusijai reikalinga svetimų 
salių pagalba ekonomijos ir pra 
nionės srityse. Tas klausimas 
apeina visų pasaulį. Vienok 
pavojus gludi tame, kad sveti
mos šalys neužsimanytų kišties, 
□ tuo labiau darytų ginkluotų 
intervencijų į 150 milionų žmo
nių vidaus politikų. Toj srityj 
patys žmonės, kurie kovoja ir 
kenčia, turi turėti naujų gyve
nimų. Jiegos naudojimas nie
kuomet neatneša pageidaujamų 
rezultatų, o tik padidina kentė
jimus revoliucijos apimtai tau
tai, kurios civilizacijos likučiai 
statoma pavojum

Nežiūrint viso to, musų tau
tiečiai, kurie buvo išguiti iš sa
vo šalies ir paskutinius dvejus 
metus praleido svetur, privalo 
l>erkratyti savo įsitikinimus ir 
nuomones, kurie jau nebeatsa
ko gimtosios šalies interesams, 
Rusijos masių protiniam stoviui 
bei įsitikinimams, o ypač nebe
atsako pasilikusiųjų inteligentų 
pažvalgoms, kurių nuomonės 
žymiai persimainė paskutiniais 
mėnesiais, kada dienos ir valan
dos atrodė metais. Žinoma, rei
kia smerkti kraštutinybes, ku
rios turėjo vietos Rusijoj, bet 
tai juk tik laikiniai reiškiniai ir 
todėl neprivalo atskirti Rusijos 
inteligentų nuo Rusijos žmonių, 
kurių kentėjimus reikia mažinti 
nusileidimu ir pasiaukavimu.

Politikos ir ekonomijos Ru
sijos padėtis yra labai sunki. 
Rusijai reikalinga įkurti naują 
tvarką, be kurios vesti civilizuo
tą gyvenimą negalima; jai rei
kalinga reformų ekonomijos 
srityj ir atatinkamų apystovų, 
idant galėjus sėkmingai plėtoti 
savo energiją.

“Sunku įžiūrėti, kur link nu* 
krips revoliucinis bėgis vėliaus; 
kurios idėjos galutinai įsivieš-

Pasiustuosius pinigus 
Gavo Lietuvoje

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

Kaz. Dauniui, E. Petruliutei,
M. Rimkienei, T. Rimdžiunui,
A. Šulcui, I). Pociui,
J. Grigaičiui, J. Janavičiai,
J. Mikulskiui, V. Stančiui,
J. Poškai, 1). Dubendriui,
J. Cvirkienei, M. šušienei,
J. Dargiui, M. Navickui,
O. Mekniutei, A. Juknevičiai,
J. žiliui, A. Montvidui,
M. Barzduotienei, A. Andrijaitienei ,
Magdalenai Okunis, J. Andrijaičiui,
E. Mickevičiai, O. Dijokienei,
0. Bružienei, J. Samaškevičiui,
Ig. Jurevičiui, M. Jusui,
J. Virbalui, Kaz. Tranauskui,
Kaz. Kalninei, J. Indrelei,
Paulinai Lapenas, T. Vaitekūnui,
Pr. šklenikui, J. Rutkauskui,
J. Mikolauskui, M. Rutkauskaitei,
J. Kringeliui, St. Rutkauskui,
Agnieškai Dubinskas, A. Druktienienei,
Ai Andrušaitienei, J. Kliknai,
L. Kleiviui, Ant. Mikalauckiutei,
K. Kačinskienei,
G. Pocaitei, J. Samulėnui,
A. švirmickiui, St. Meškauskui,
M. Rutkauskienei, Roz. Taraškevičienei,
J. Skokovska, L. Vidauskienei,
Onai Adamanis, Fr. Bieliūnui,
A. Tunaitienei, Al. Kleinui.

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

GREITA
Silpnybes, paeinančios nuo persidirbimo, pailsimo, sąnariu ir raumenų 

sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai pražalinamos, vartojant

PAIN-EXP£LL£RI
“Draugą Reikale”

Šeimynos, kurios kartą dažinojo jo veikiančią jiegą, daugiaus be jo neapsieina. 
Yra tik vienas Pain-Eipelleris ir dol jusu apsaugojimo, jis yra paženklintas 
musu vaizbaženkliu

ANCHOR (Ikaras)
Jeigu ant pokelio nčra vaizbaženklio ikaro, tai jis nėra tikras ir jus tokio 

neimkite. Visose aptiekose po 35o. ir 70». Taipgi galima gauti pas išdirbėjus :
F. AD. R1CHTBR & CO., 326-330 Broadway, New York

............... . .........

pa taus, ir kokios permainos įsi
gyvens žmonių psychologijoj. 
Del tos priežasties jiega stačiog 
negalima daryti jokios įtekmes 
į beįvykstančias permainas.

“Vienok vienas punktas Ru
sijos klausime privalo mesties 
kiekvienam į akis: ilgiau nebe
galima atskirti tą milžinišką 
šalį nuo viso pasaulio ir laukti, 
kol ji sutvarkys savo ekonomi
nę ir socialę padėtį. Rusijos ir 
kitų* šalių interesai negali toj 
daleisti, o susitvėrusi padėtis

A* ADOMAS A. KARALIAUSKAS. SEKANČIAI RAAAU
Ai labai sirgau per 3 metus, nuslabnejęs pilvelis buvo. Dispep 

tija,nevirininias pilvelio, nuslabnCjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur Jieškojau sau pągelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pageltos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
Išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau toki skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su to
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutar**:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnaa, Prof.

1797 8o. Halsted SU Telephone Canal <417. Chicago, H!.
»

reikalauja:
(1) Kad visos ginkluotos in

tervencijos į Rusijos vidaus rei
kalus butų sustabdytos;

(2) Kad pirklybiniai ir inte
lektualiai ryšiai butų atnaujin
ti su Rusija, nepaisant įsigyve
nusio ten rėžinio;

(3) Kad butų padaryta koope- 
ravinro pradžia su Rusijos žmo
nėmis tikslu atsteigti ir išplėtoti 
jų ekonominį medžiaginį ir in- 
telektualį gyvenimą.

Būdami giliai įsitikinę, kad

/

Rusija pergyvens visas sunke
nybes ir įstengs įkurti gyvenimą 
ant naujų civilizacijos pamatų, 
mes turime vilties, jog Europos 
opinijos vadai simpatingai pa
žiūrės į musų troškinius, atsi
lieps į musų atsišaukimą ir pa
rems Rusijos žmonių pastangas 
įsigyti taiką, idant gilėjus 
ramiai dirbti.

(Pasirašo)
Rusijos Intelektualių Darbi
ninkų Sąjungos Kūrėjai.

[Nation.]

DR. M. HERZMAN
I S RUSIJOS

•«r«l lietuviams linomaa per 33 
kaipo patyrus gydytoja*, aklnu-ga* 

ir akularl*.
Gydo aitria* Ir ebronilka* Ilga*, ry- 

nj, motenj Ir vaikų, pagal naoJatMla* 
metodą* X-Ray ir kitokiu* alaktro* grfo. 
talaua.

OfUa* ir Labaratorlja t IMI V. llt* 
Bt. a.toli Fi*k 8t.

VALANDOS: Nua 1#—II pM< kr 
nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis i Canal
8110 arba 857

Naktimis Draxal 
950 - Drovar 4185 

GYVKNIMAB: MIS 8. Halated Street
VALANDOS: S—• ryto, tiktai.

Talaphonatl

Dr. Charles Segal
Persikėlė | tavo naują Hflsą 
pn. 4729 So. Asland Avė. įlli 
gydo ligas vyrų, moterų Ir val
kų. Ofiso valandos nuo 10 Iki 
12 rytmetyj, nuo 2 Iki 5 va
kare ; 7 v. v. iki 8:80 v. v. Ne- 
dėliomis 10 v. r. iki 1 v. d.
Specialistas džiovos ir moterų 
ligų. Tel. Drexel 2880.

Tdephooa Tsrds 5033

Dr. M. Stupnicki
3107 S. Morgan st. Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 rytą
Ir nuo i iki 8 vakarą,

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
I^eaviUt 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. 
Valandom nūn 10 iki 12 diena

j DR. YUšKA \
; 1900 S. Halsted St. I
! Tel. Canal 114
133ZXXXZS3XS3XSBXXXXXSSS3

DR. M. T. STRIKOLIS 
L I e t ■ v I a 

Gydytojas ir Chirnrgaa 
Ofisas: 1757 W. 47 St

Tel. Boulevard 160.
Ofiso valandos: 10 ryto iki 8 

po pietų; 6:30 iki 8:30 vak. 
Nedėliomis 9 iki 13 dieną. 

Namai: 2914 W 43 St.
Tel. McKinley 263

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurraa 
Rosęlande: 10900 S. Mlchigan Avė, 
Telefonai, Pullman 342 ir S18< 
(Zhlcafos ofisas: 4515 S. Wood St 
Tik Ketvertų vakarais nuo 5:88 
-7. Tel„ Varde 728,

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

VALANDOS: 8—12 ryto 
2—I vakare 

88*8 8. Merga* St Chicage, DL

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
8325 So. Halsted SU Chicago? a
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Subecriptfea Kaltai
•6.00 per year ln Cbicaao.
•5.00 per year outside of Chicago.
•7.00 per year ia Canada.

2c per copy.
Entered ai Second ClaM Matter 

March 17th, 1914. at the Post Office 
of Chicago, III., and* the art of 
March Ird, 187K

Naujienos eina kasdien, Uaklriant 
nedSldieniu*. Leidlia Naujienų Ben
drove, 1719 S. Raisted St.. Chicago. 
111 —. Telefonas! Canal 1506.

UlriMkemeji Kalnai
Chlcagoje —• >a|tai

Metame ................. • •«...•>
Pusei meti .............  a
Trims mOneetams ........
Dviem mėnesiams ...*•••«
Vienam mėnesiui

•6.00
1.50

.75

02
12
50

Chlcagoje w per nešiotojui
Viena kopija .....................*••••
Savaitei ..........................
Mėnesiui ........ ..

Buvienytou Valstijeoet ne Chicago],

Metama e 95*00
Pusei metų............................  > 00
Trims mėnesiams ....................1.65
Dviem mėnesiams • •..<•••« 1*25
Vienam mėnesiui ••••>«•« *65

Lietuvon ir kitur niaieninooo!
(Atpiginta) ___

Metams .................................
Pusei metų.............................. 4.00
Trims mėnesiams ...«•••• 2-00 

Pinigus reikia siųst Pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymo.

• 67.00

“Generalis 
agentas9 9.

Dr. J. Šliupas, pagųžęs 
iš Lietuvos, išsiuntinėjo lai
kraščiams pranešimą, kad 
jisai esąs Lietuvos Garlai
vių Bendrovės generalis a- 
gentas. Ta Bendrovė įga
liojusi jį pardavinėti jos ak
cijas (šėrus) Amerikoje. 
Tad jisai dabar ir pradeda 
sava darbą, .atsiliepdamas į 
Amerikos lietuvius:

“Vyrai, čia nepartyvis 
darbas, bet Lietuvos dide
lė užduotis. Į darbą vi
si, petys į petį.”
Mes nesame priešingi ben 

drovėms; bet iš bizni&kų 
bendrovių kiekvienas gali 
reikalaut, kad jos neklaidin
tų žmonių.

Garlaivių Bendrovė, ku
rią atstovauja p. Šliupas, y- 
ra privatinė įstaiga. Ją 
kontroliuoja privatiniai as
mens, todėl ji bus taip veda
ma, kad tiems asmenims 
butų kuodaugiausia pelno. 
O darymas pelno ir tarnavi
mas visuomenei, kaip kiek
vienas gerai žino, yra du la
bai skirtingi dalykai.

Kam tad p. generalis a- 
gentas pasakoja, buk čia e- 
santi kokia tai “Lietuvos 
užduotis”?

Vokietijos komu
nistų bankrutas.

Oficialių skaitlinių apie 
rezultatus rinkimų į Vokie
tijos reichstagą da iki šiol 
nėra, bet telegramos jau pa
davė apie juos gana smul
kių žinių.

Iš jų matyt, kad socialis
tinės partijos tenai gavo ne
toli 11 milionų balsų, o bur
žuazinės partijos apie 14 
milionų.

Daugiausia balsų surinko 
socialdemokratai didžiumie 
čiai — 5,531,157. Po jų se
ka nepriklausomieji social
demokratai — 4,809,862 bal
su.

O kiek balsų gavo komu
nistai? Nugi 438,199!

Vietų reichstage komuni
stams teko 2. Kuomet di- 
džiumiečiai socialdemokra
tai turi 110 vietų, o- nepri
klausomieji socialdemokra
tai 80.

Kaip-gi išaiškint šitokį 
keistą apsireiškimą?

Mūsiškiai komunistai vi
suomet sakydavo, kad Vo
kietijoje tiktai komunistai 
esą “tikri darbininkų atsto
vai”, o socialdemokratai tai, 
girdi, esą buržuazijos arba 
smulkiosios buržuazijos at
stovai. Jeigu tai butų tiesa, 
tai reikštų, kad už “tikruo
sius” savo atstovus Vokieti
joje dabar balsavo tiktai 
438,199 darbininkai, ma
žiaus kaip pusė miliono!

Dalis Vokietijos komuni
stų, beje, boikotavo rinki
mus, — toji, būtent, komu
nistų frakcija, kuri atsime
tė nuo spartakiečių. Bet 
ta frakcija jau yra taip su
sikompromitavus, kad net 
Rusijos bolševikai kratosi 
nuo jos. Ji (kaip jau buvo 
rašyta “Naujienose”) susi
dėjo net su kontr-revoliuci- 
niais junkeriais! Taigi ši
ta komunistų rųšis vargiai 
gali skaityties “tikrais dar
bininkų atstovais”.

“Tikrais darbininkų at
stovais”, vadinasi, palieka 
tiktai komunistai sparta- 
kiečiai; o jie gavo viso tik
tai keturis šimtus ir trejetą 
dešimčių tūkstančių balsų, 
— kuomet visų balsų, pa
duotų rinkimuose, buvo dau 
giaus kaip 25 milionai.

Bet jeigu “tikrieji darbi
ninkų užtarėjai” turi tiktai 
šitokį menką skaičių pase
kėjų tarpe Vokietijos pilie
čių (mažiaus kaip vieną iš 
penkių dešimčių balsuoto
jų), tai kuo tuomet rėmė 
mūsiškiai komunistai savo 
tvirtinimą, kad Vokietijoje 
ryt-poryt busianti įsteigta 
proletariato diktatūra?

Aišku, ka tai buvo nes
veiko proto fantazija.

Kuo taip-pat rėme jie sa
vo pasaką, kad paskui ko
munistus einąs visas susi
pratęs Vokietijos proleta
riatas? %

Ta pasaka buvo tuščias 
“bluffas”.

Brooklyniškė “Laisvė” da 
visai nesenai rašė, kad spar
takiečių komunistų partija 
turinti 750,000 narių; o tuo 
tarpu rinkimų rezultatai ro
do, kad ta partija gavo tik 
apie pusę to skaičiaus bal
sų! Reiškia, tas “vieninte
lis darbininkiškas dienraš
tis” melavo.

Tai ve kaip skiriasi tikre
nybė nuo to, ką skelbia mū
siškių komunistų spauda. 
Ir tai dar butų pusė bėdos; 
bet komunistų spauda, kuri 
moka tiktai kvailus “bluf- 
f’us” ir melus pasakoti apie 
darbininkišką judėjimą, ku
ri sistematiškai apgaudinė
ja savo skaitytojus, — turi 
da nachališkumo šmeižti ki
tus laikraščius ir prikaišiot 
jiems neteisingumą!

Bet ką-gi ištiesų-reiškia 
tas faktas, kad Vokietijoje 
taip prastai pasisekė komu
nistams?

Jisai reiškia pirmiausia 
tą, kad Vokietijos darbinin
kai nepritaria komunis
tams. Darbininkai Vokie
tijoje sudaro daugiaus kaip 
pusę gyventojų. Jeigu už 

komunistus balsavo tiktai 
ketvertas šimtų tūkstančių 
žmonių, tai aišku, kad be
veik visa darbininkų klesa 
atidavė savo balsus kitoms 
partijoms, o ne komunis
tams.

Toliaus, iš to, kas dėjos 
Vokietijoje pereitaisiais me
tais, yra žinoma, kad komu
nistai tenai pirma lošė ga
na svarbią rolę; jie niekuo
met nebuvo taip galingi, 
kaip apie juos rašė mūsiš
kių “kairiasparnių” laikraš
čiai, bet vis dėlto jie kartais 
parodydavo nemažai gabu
mo daryt įtaką į darbininkų 
minias. O šiandie jiems var 
giai bepritaria vienas dar
bininkas iš dvidešimt pen
kių.

Reiškia, komunistų įtaka 
Vokietijos darbininkuose vi 
sai nupuolė. Tatai galėjo 
atsitikti tiktai dėlto, kad 
darbininkai įsitikino, jogei 
komunistę taktika yra neti
kus.

Kokia ta taktika, mes ži
nome. Vokietijos komuni
stai buvo atmetę parlamen
tinį veikimą; jie boikotavo 
rinkimus į Steigiamąjį Su
sirinkimą ir stojo už sovie
tų diktatūrą. Jie norėjo 
ginkluota spėka nuversti 
valdžią, ir stojo prieš socia
listų vienybę.

Šita komunistų taktika 
padarė baisiai daug žalos 
Vokietijos darbininkų judė
jimui. Ji daugiausia prisi
dėjo prie to, kad buržuazi
nės partijos da ir šiandie 
turi didžiumą piliečių savo 
pusėję. Vokietijos darbi
ninkai tečiaus, matyt, jau 
pradeda suprast komunistų 
vertę ir todėl atgręžė jiems 
nugarą.

Savo laiku “Naujienos” 
nurodė Vokietijos komunis
tų klaidas. Nežiūrint to, 
kad komunistų pryšakyje 
stovėjo tokie stambus revo
liucionieriai, kaip Liebk- 
nechtas ir Luxemburg, 
“Naujienos” nupeikė jų vei
kimą, ir dabar mes mato
me, kad jį atmetė ir Vokie
tijos darbininkų klesa.

Žmonių bankai.

Frederick C. Howe

[Federuotoji Presą], 
n.

Kaip operuojama bankai.
Diduma bankų neturi visai 

kapitalo. Kartais vienas žmo
gus arba susidėjęs su kuo nors 
kitu veda banką. Jungtinių 
Valstijų bankai didumoj atvejų 
yra įkurti korporacijų. Pirmas 
žingsnis atidaryme banko yra 
įkūrimas korporacijos ir išpar
davimas serų. Šerai sudaro ban
ko turtą. įplaukiamieji už šė
rus pinigai gali būti skolinami 
ir naudojami įvairios rųšies ver- 
teivystei. Tuo būdu uždirbti pi
nigai duodama dalininkams, 
kaipo dividentas. Kitas šaltinis, 
iš kurio susidaro banko pinigai, 
yra tai žmonių įdėliai (depozi
tai). 1919 m. pamatinis Jungti
nių Valstijų nacionalių bankų 
kapitalas siekę $1,137,995,000, 
gi įdėlių jie turėjo $12,672,567,- 
000. Prie to da reikia pridėti 
Jungtinių Valstijų * $1,136,884,- 
000. Viso įdėlių susidaro 
$13,809,451,000. ; 'J

Tuo budu žmonių įdėliai -yVa 
niaž-daug dvyliką karių dides
ni už pamatinį dalininkų kapi
talą.

Tuos $13,809,451,000 bankai 
gali skolinti įvairiais nuošim
čiais.
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Įdėliai yra, taip sakant, bankų 
skola. Bet bankai suimtuosius 
pinigus pas save nelaiko. Jie 
skolina juos. Skolina, turėdami 
tam tikrus užtikrinimus. Nuo 
paskolų imama palūkimai. Pa- 
lukanai labai dažnai yra ytin di
deli. Vakarinėse valstijose ima
ma palūkanų 15, 18 ir net 20 
nuošimčių.

Bankų biznis yra labai pel
ningas.

Skailtinės rodo, kad naciona- 
li bankai 1898 m. turėjo pelno 
$45,000,000, 1914 m. tas pelnas 
pašoko iki $149,000,000, o 1919 
melais pelno buvo $240,366,000.

Investuotas kapitalas į banką 
tuo budu neša, vidutiniškai 
imant, 24 nuoš. pelno.

Kurie-ne-kurie Ncvv Yorko 
bankai padaro 95 nuoš., 83 
nuoš. ir 75 nuoš. pelno. Fede- 
rali Rezervo bankai uždirbo 75 
nuoš.

Banko biznis didimuoj susi
deda iš knygvedystės. Priėmi
mas įdėlių, žinoma, yra labai 
paprastas dalykai. Visa kas da
roma, tai įtriaukiama į knygas, 
kad bankas turi išmokėti depo- 
zitoriui įdedamą sumą pinigų.

Bankai taipgi skolina pinigus. 
Paskolos daroma tankiausia su 
užtikrinimu. Sakysime, duoda
ma pinigai ant namų. Niekuo
met neskolinama tiek pinigų, 
kiek namai yra verti, bet tik 50 
ar 60 nuoš. tos sumos.

Tokios jau paskolos duodama 
ant prekių arba kitos rųšies tur
to. Visose tose banko operacijo
se didelio riziko nėra. Faktinai, 
beveik nėra jokio riziko.

Bankai taipgi turi įsikūrę už
sienių skyrių. Tiems skyriams 
tankiausia apeina užsienių pirk- 
lyba ir siuntimas pinigų į sveti
mas šalis. Ta procedūra yra ir
gi labai lengva ir paprasta.

Tai tokios maž-daug banko 
funkcijos. Jos visos beveik yra 
surištos su produkcija arba mai
nymu.

(Bus daugiau)

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

ČEKAI-SLAVOKAI. 
[Federuotoji Presą].

Praga, geg. 20. — (Paštu). — 
Čekų-Slavokų vokiečių socialde
mokratų partijos pildomasis ko 
mitetas nutarė nesiųsti partijos 
delegatų į Antrojo Internacio
nalo kongresą, kurs žada įvyk
ti Genevoj liepos 31 dieną. Par
tijos komitetas sako, kad toks 
kongresas esąs visai ne| laiku. 
Apie tai jis pranešė ir Interna
cionalo biurui Brussely.

Vokiečių socialdemokratų at
stovų buto ir senato nariams 
laikant savo organizacinį susi
rinkimą, gauta iš vokiečių bur
žuazinių partijų pakvietimas su 
daryli bendrą vokiečių 
grupę. Pakvietimas buvo grieš- 
tai atmestas. Kvietėjams so
cialdemokratai atsakė, kad jų, 
socialdemokratų, pozicija rasių 
ir tautybių klausimais taip 
griežtai skiriasi nuo buržuazi
nių partijų pozicijos, jogei koks 
nors bandymas veikti bendrai 
kaipo vienai parlamentinei gru
pei butų blogiau negu tuščia. 
Socialdemokratai vokiečiai esą 
įsitikinę, kad jie galėsią dau
giau laimėti laisvės savo vokiš
kai kalbantiems piliečiams, jei
gu veiksią sutardami su tikro
sios Čekų-Slavokų respublikos 
idėja ir padėdami vienyti vi
sas krašto darbininkų jiegas 
daiktan, be skirtumo jų rasės ar 
tautybės.

Pasibaigusioj gegužės 19 d. 
vokiečių socialdemokratų parti
jos konferencijoj nutarta ne
kreipti visai domesio į “kairia
sparnių” reikalavimus, kad par
tija tuojau prisidėtų prioį trečio
jo (maskviškio) internacionalo 
ir kad imtųsi organizuoti dar
bininkų tarybas rusų bolševikų 
pavyzdžiu.

VENGRIJA.
[Federuotoji Presą].

Vienna, geg. 15. — (Paštu). 
— Kokia biauri reakcija siau
čia Vengrijoj, parodo ką-tik at
ėjusios žinios iš Budapešto. Jos 
būtent praneša, kad Vengrijos 

valdžia pašalino iš Mokslų Aka
demijos keletą jos narių vien 
užtai, kad jie neapleido savo ka
tedrų kolegijose laiku, kada Be
lą Kun buvo paėmęs Vengrijos 
valdžią į savo rankas. Tarp iš
vytų Mokslo Akademijos narių 
yra toki pagarsėję mokslininką! 
kaip Oskar Asboth, slavų filolo
gas; Bernard Alexander, filoso
fijos profesorius; Emanuel Be- 
ke, matematikas; Ladieslas 
Ebcr, dailės istorikas, ir Adolf 
Lendi, zoologas.

Budapešto teismus, kur tar
domos komunistų bylos, vald
žia įsakė perkelti į provincijų 
miestus ir ten kai kurių komu
nistų bylas tardyti? turbūt tuo 
tikslu, kad nuošaliai nuo svieto 
butų patogiau juos mirčiai pa
smerkti ir nudaigoti.

AUSTRALIJA.
Kooperatyvų judėjimas. 

[Federuotoji Presą].
Sidney. — Balandžio pradžioj 

čia įvyko pirmas Australijos 
kooperatyvinių vartotojų drau
gijų kongresas, j kurį suvažia
vo delegatų iš visų Australijos 
dalių, kur tik yra kooperatyvų.

Nutarta daryti žingsnių, kad 
visas| kooperatyvines draugijas 
sujungus vienon kooperatyvų 
sąjungon Rochdale (Anglijos) 
kooperatyvų pamatais. Kongre
sas nutarė kreiptis legislaturon 
ir reikalautų įstatymų, kuriais 
butų uždrauslta kooperatyvų 
vardą savintis tokioms įstai
goms, kurios ištikrųjų nieko 
bendra su kooperacijų dalykais 
neturi. Nutarta taipjau vesti 
stiprią švietimo propagandą su
pažindinimui darbo žmonių su 
kooperacijų dalykais.

JUNGTINĖS VALSTIJOS. 
Įsakymas deportuoti. 

[Federuotoji Presą].
Milwaukee, Wis. — Vietos 

teisingumo departamento! sky
rius gavo iš Washingtono įsa
kymą deportuoti į Rusiją Mikę 
Vuričą, vieną iš tų 70 žmonių, 
kur šių metų sausio 1 dieną bu
vo suimti generalinio prokuro
ro Palmerio suruoštose “rau
donųjų” ablavose.

, Ir demokratai reikalauja 
paliuosavimo politinių 

kalinių.
[Federuotoji Presą].

Seattle, Wash. — Scattlės ir 
King apskričių Demokratų Kliu- 
bas 54 balsais prieš 16 nutarė 
siųsti prezidentui peticiją, ka< 
jis paskelbtų amnestiją politi
niams ir imVistriniams kali
niams. Tie 16 asmenų, kurie 
balsavo prieš, buvo didžiunio, 
Amerikiečių Legiono nariai. Jie 
savo įtūžime ant tų, kur balsa
vo už amnestiją, iškoliojo juos 
“parsidavėliais bolševikams.”

Prue translatlon rued with the post- 
master at Chicago, III. June 18 192< 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Spekuliavimai dėl derybų 
su Rusija.

[Federuotoji Presą].
Washingtonas. — Valdiškose 

Washingtono sferose šiuo tarpu 
apsireiškia didelis susidomėji
mas tarybomis, kurios dabar 
eina tarp Anglijos premjero 
Lloyd Georgeo ir Rusijos sovie
tų! vaizbos ir pirklybos komi
saro Krasino dėl užmezgimo 
pirklybinių santykių. Manoma 
visaip, spėliojama, spekuliuo
jama visaip. Bet visi pripažį
sta, kad Rusijos klausimas šian 
die yra vienas pamatiniausiųjų 
klausimų.

Washingtoniškis “Post”, uo
lus Kolčakų, Denikinų, etc. rė
mėjas ir atkaklus bolševikų 
priešas, deda betgi vilties į po
no Lloyd Georgeo “nepaprastą 
buklumą ir politinį nusimany
mą.” Sako:

“Ponas Lloyd George, regi
mai, nori numaldyti radikali- 
nius Anglijos darbininkų ele
mentus, parodydamas jiems, 
kad jis, nežiūrint kad bolševi
kai yra politiniai priešai, vis (Jei 
to norįs su jais derėtis ir už- 
niegsti pirklybinius santykius. 
Tečiaus, sako Post, “tokia savo 
taktika p. George užuot nurami
nęs darbininkus ir padaręs juos 
saią palankiais, palengvins tik

dar labiau plėtotis tarp jų bol
ševikinėms idėjoms, nes jie su
irus, kad jis ištikrųjų veda ta
rybas su raudonaisiais.”

Valdžios sferose pažymu ne
tikrumas, nesusigaudymas, ko- 
O& išeitis butų geresnė: ar tę
simas — atvirų ar kauke pri
dengto — karo prieš Rusiją, ar 
)adarymas taikos ir atnaujini
mas pirklybinių santykių? Tuo 
tarpu gi jauste jaučiama, kad 
lirklybines derybas su Krasinu 

Lloyd Georgeas pradėjo ne sa
vo geni noru, bet Anglijos 
žmonių opinijos verčiamas, ir 
kad tokias pat derybas su Ru
sija turės daryt ir kitų talkinin
kų valdžios.

Iš pranešimų iš Ijondono ma
tyt, kad sovietų atstovai geriau 
norėtų atnaujinji pirklybinius 
santykius sti Amerika, ne kaip 
su Europos šalimis. Manoma, 
kad kuomet įvyks talkininkų 
konferencijai su sovietų atsto
vais, Jungtinės Valstijos turės 
ten savo ncoficialį delegatą.

L.S. Sąjungoje

LSS-gos Pildomojo Komi
teto Protokolas.

Pild. Komiteto susirinkimas 
įvyko 25 d. gegužio, 1920 m., 
Brooklyne, N. Y. Susirinkime 
dalyvavo keturi LSS-gos Pild. 
Komiteto nariai ir (patariamuo 
j U baksu) drg. Ižd.-Administra- 
torius.

Įnešta (ir vienbalsiai nutarta 
išleisti K. Kairiškio brošurėlę 
“Kis yra Socializacija ?”.

Nutarta,: kad Ižd.-Adminis- 
tratorius parūpintų vertėją, ku
ris tą brošurėlę išverstų į lietu
vių kalbą. Taip-pat pavesta Ižd.- 
Adni., kad jisai pampintų pini
gų tai brošurėlei išleisti.

Nutarta, kad Ižd.-Adm. suras
tą spaustuvę, kuri tinkamai ir 
pigesne kaina atliktų tą darbą. 
Spaustuvė neturi būt priešingų 
Socialistams nuomonių.

Įnešta, kad butų spauzdina- 
ma 3000 egz. Pataisymas, kat 
1000. Už įnešimą balsavo 3; už 
pataisymą 1 balsas.

Nutarta pavesti drg. Ižd.- 
Adm. susižinoti su vertėjų, su 
spaustuve, spręsti apie tekninę 
brošurėlės pusę, apskaitoti iš
leidimo lėšas ir nustatyti bro
šurėlės kainą.

Nutarta, kad Pild. Komitetas 
išleistų atsišaukimą į Sąjungie- 
čius, ragindamas, kad kiekviena 
LSS. kuopa ir kiekvienas LSS. 
narys stengtųsi’ kuolabiausia 
stii>rinti I^SS-gą. Atsišaukimu 
nutarta skelbti per LSS-gos or
ganus.

Iškilus klausimui dėl leidimo 
LSS-gos nuosavo organo, nu
tarta pavesti drg. Ižd.-Adm. iš
dirbti pienus Pikio organo leidi
mui, susižinoti su literatinėmis 
spėkomis, galinčiomis užsiimti 
redagavimu, ir reportuoti apie 
tai Pild. Komitetui.

Nutarta pakviesti drgę Z. Pui- 
šiutę už keliaujantį organizato
rių, bent\kuriam laikui. Sutvar
kyti tai paverta drg. Ižd.-Adm.

Kazya Liutkus.
LSS. Pild. K-to sekretorius 

Marė Jurgelonis. 
Sekrclor.’ us-Vertėjas.

Socialistas neteko 
pilietybės.

[Socialistų Presos biuras]
Gary, Ind. Fedcralis teisėjas 

Albert H. Andcrson, kuris pa
skubo Išdavimu ^indžionkšeno 
prieš angliakasius, dabar vė 
nubaudė šio miesto socialistu 
advokatą. Nubaudė jį tuo, kad 
atėmė iš jo pilietybes popieras.

Paul Glaser, kuris užsiėmė 
advokatūrą Garyj dešimtį me
tų, ir kuris yra gerai žinomas to 
miesto piliečiams, buvo areš
tuotas federaliam distrikto pro
kurorui, Frederick Van Nuys, 
paliepus. To arešto padarinys 
buvo tas, kad teisėjas Anderson 
atėmė iš Glaserio pilietybes po- 
picinis tai, kad pastarasis pri
klausė Socialistų Partijai, Gla
ser, nors paeina iš žydų ir užsi
enin advokatūra, taipgi eina ku-

nigo pareigas presbiterionų baž
nyčioj ir per daugelį metų vei
kė Chicagos skerdyklų apygar
doj, kaipo misionierius. Jis tu
ri teologijos ir teisių daktaro 
laipsnius.

Glaserio įvykis iš daugelio at
žvilgių atatinka tam nuotikiui, 
turis atsitiko su Olc Olesonu iš 
Seattle, Wash., devyni metai at
gal. Fedcralis teisėjas Cornelius 
lanford atėmė iš Odesono pilie 

tybės popieras todėl, kad pasta
rasis priklausė Socialistų Dar- 
>o. Partijai.

Victor L. Berger, kurs tuo 
aiku buvo kongrese, tuoj ap
skundė teisėją už tą pasielgimą 
ir už kitus jo darbus. Tyrinė
jimas atidengė tiek daug Han- 
fordo prasikaltimų, kad pa«ta- 
rasai priverstas buvo tuoj re
zignuoti. Rezignuoti nežiūrint 
į tai, jog jam buvo Mikę tar
nauti da trįs mėnesiai ir po to 
jis butų gavęš pilną pensiją vi
sam gyvenimui.

Šiuo tarpu kongrese nėra nė 
vieno sočia] isto ir to<Icl nėra 
kam ištirti teisėjo Andersono 
darbelių. . ,
—. - Ai • —--------

! įvairumai.
C

Kur žydui neleistina vaikščioti.

Varšava. — Kartą kaimo žy
das atvyko lenkų sostinėn, Var- 
šavon. Visiškai neŽim damas, 
kad lenkų sostinėj žydam ne- 
visur leista vaikščiotiti jis nusi- 
bąstė ant Jika gatvės, ties mili- 
tariniu kalėjimu. Sargybos ka
reivis, pamatęs naująjį pribui- 
šą, tuoj padarė kas reikia: pa- 
«atj žydą prie kalėjimo sienos 
ir... Žydad iš baimės apalpo. 

, Kažin kaip butų išėję, jeigu 
tuč tuojau nebūtų pranešta žy
dų atstovui Varšuvos seime. Po 
ilgų tarybų su atatinkamų įstai
gų valdininkai, pagalios, žydas 
tapo paliuosuotas.

Kalbant apie Hardingą.

Tūli juokdariai sako, kad nau 
jasai republikonų partijos sta
tytinis, Ohio valstijos senato
riuj Hardingas busiąs “vienas 
geriausių prezidentų”, jeigu tik 
jam teksią atsisėsti prezidento 
kėdėn. O tai dėlto, kad jisai vi
suomet darąs taip, kaip-jam pa
taria kiti.

Suprantama, Wall gatvė pata
rėjų dar nestokoja!

\ _

Redakcijos Atsakymai
—

Tonini Greenes. — Atsiųstos 
eilės mums netinka.

Kazimieras Gugis
» ADVOKATAS
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Kas Dedasi Lietuvoj
DEL p. VASILCIKOVO 

LAIMĖJIMŲ.
čiau taip nepasielgta. Dvarai ir 
miškai grąžinti rusų atėjūnui 
reakcininkui visos šalies ir vie
tos žmonių nelaimei, grąžinti

davatkų galybes. Ir davatkos. 
davė jiems balsų daugumą.

Bet liaudis jau bunda. Kur 
buvo atatinkama agitacija, ten 1 
visur dauguma balsavo už “kai
riuosius” — už liaudininkus ir 
socialdemokratus. Klerikalų va
dai paklausti, kur jie pirma bu
vo, delko jie tik dabar pasidarė 
tokie geri, kuomet socialistai 
jau senai galvas guldo už tai, 
kad darbininkams butų atiduo
ta visa žemė, visa valdžia, visas

IMI

Kauno “Laisvė” Nr. 83 šitaip 
rašo: “Įvyko. P. Vasilčikas at
gavo) iš valdžios visus dvarus 
ir didžiuosius miškų plotus. Mu 
sų laikinoji valdžia, matyt, ne
siskaito su visos Šalies nusista
tymu ir kuo mažiausiai rūpina
si taikinti savo žingsnius, dar
bus su musų žmonių reikalais. I žingsniams uždės savo veto. Pui Į nyčias, tegalėjo plūsti socialis- 
Ryškiausiu pavyzdžiu to nesi
skaitymo gali būti kalbamas čia 
Jurbarko ir Tauragės dvarų p. 
Vasilčikovui grąžinimas. Rodos, 
po visų protestų pareiškimų tuo 
reikalu“ ir spaudoje, iri per žmo
nių delegacijas į p. p. meiste
rius musų vyriausybės liko vie
nas išėjimas: atidėti šį klausi
mą iki Steigiamojo Seimo. Te-

na n t, kad tas Seimas už žalin
gus šaliai darbus ne tik bars, 
bet ir baus, žinant, kad Seimas| jų darbo vaisius, tegalėjo atsa- 
pirmuose savo posėdžiuose pa-|kyti, kad “cicilikai” “bedieviai” 
našiems laikinos vyriausybės Į naikina tikėjimą, griauna baž-

Specialis tauletinis 
tavoras

Knowlton’s Danderine $1 miera, 
73c.

Ligonbučio bovelna 1 sv. roll, 45c.
Dagget & Ramsdell’s cojd cream, 

50c miera, 37c.
Johnson’s kūdikių talcum milteliai, 

reguliariai 25 miera, 15c.
Karšto vandens krepšys, 2 kvortų, 

storo gyvo gurno, 89c.
Pluto vanduo, kvorta, 29c.
Resinol muilas, reg. 25c miera, 21c.
Java veidui ryžių milteliar, šiamo 

pardavime, 35c.
Witch Hazol, Disckinson’s kvortos 

bonka, po 53c.

Pasitrauk Nuo Numinto Tako Jeigu Nori Sutaupyti Dolerių

r"- Vaikų Siutai su 2 
porom kelinių

»B1>N
Halste

“Ateikite pramintu taku”

i

ertySta

DABAR yra laikas pirkimui vai
kams drapanų; kainos yra labai nu 
mažintos; didelis pasirinkimas la
biausiai geidžiamų madų, materijų 
ir spalvų; abejos kelinės yra rui
mingos ir lainytos perdėm; mieros 
nuo 7 iki 16; 12.50
specialiai ■

-.4;

kiai nujaučia tai ir p. Vasilčiko-j tų darbuotojus. Savo melais jie 
vas ir stengiasi per tų trumpą | žmonėms lai]) įgriso, kad Že- 
laiką pasinaudoti. Jau siūloma Į maičiuose ne vienoj vietoj 
parduoti namai, žemės; šiomis I (pav., Šilalėj ir kitur), kur jie 
dienomis vien lik miško parduoĮpcr daug įkyriai piršosi su savo 
ta už pusšešto miliono auksinų I “krūmeliu” ir nekulluringiau- 
(miškas parduotas Klaipėdos | siu budu kėsinosi trukdyti kai- 
pirkliui p. Natini) ir dar siu-l/iųjų partijų agitatoriams kai
toma parduoti, bet esą ir pirk-1 beli, žmones juos pašiepė, iš- 
lių skeptikų... Sakoma, 
miškai, ypač j užsienį, parduoti 
draudžiama. Praktika kitką pa
rodo. Matyt, p. Vasilčikovas nau 
dojasi pas mus ypatingomis pri 
vilegijomis bei malonėmis. Im
kime dar vieną pavyzdį. Visai 
nesenai N. komendantūra buvo 
įsakyta mobilizuoti p. Vasilči- 
kovą, kaip “pilietį” ir buvusį

silčikovas atėjęs komendantu* 
ron pasiprašęs trims dienoms 
laiko, kol pristatys “atatinka
mus” dokumentus. Ir ką gi: po 
kelių dienų į tą pačią komen
dantūrą ateina raštas, kuriame 
pažymėta, kad p. Vasilčikovas 
paliuosubjamas nuo mobilizaci
jos, kol pramoks lietuviš
kai. (I)”.

KRIKŠČIONIŲ-DEMOKRATŲ 
“LAIMĖJIMAS.”

kadjhilpė, varė į bažnyčią, apstum- 
I lė, o kai ką net pakulė.

Krikščfonys-demokratai ne
pasitiki ir savo darbininkais — 
larbo federacija. Jai ketvirtą 

1 lalį atstovų teduoda. Mat dar
bininkas vis darbininkas, 
kr.-dem. darbo federacijoj bu
kimas jis gali reikalauti, kad 
krikščionys-demokratai išpildy
tų visa tai, ką žadėjo, ir ko iš
dildyti, išteisėti krikščionys-de- 
mokratai nenorės, nemokės ir 
negalės. Jie patys gerai žino. 
Per maža jie tam tuN tikro no- 
’o ir dar mažiau gerų galvų.

Jie patys mato, kad visi susi
pratę darbininkai, net darbo 
ūkininkai valstiečiai, kariškių 
įaugama ne už juos balsavo.

Jie mato, kad tikrai ateina 
laisvės diena, ir darbininkai die
nos šviesoj išvys jų tamsius 
larbus, supras jų melus. Pama
tys, kad jie veržės į Seimą kilus

Ir

Kauno “Socialdemokrate
Raudonasis Dobilėlis rašo:

majame Seime. Ketvirtadalį tų 
atstovų galės gauti jų darbo fe-

/avus, meluodami ir žadėdami 
tai, ko išpildyti nemanė iH nesu
gebės.

Ir tada darbininkai \ pareika- 
'aus jų žodžių ir darbų apyskai
tos.

Mus Svarbiausi! Drapanų 
Išpardavimas per Daug Metu

Atsiminus kokiomis aplinky
bėmis turėjo praeiti rinkimai, 
aišku, kad krikščionys-demok- 
ratai vis tik nelaimėjo. Kaip bu
vo vedama rinkimų agitacija? 
Visi kairieji, ypač socialdemok
ratai, kuriems reikėjo agitacijos 
darbas varyti, menkai kiek tuo
jau buvo įtariami “bolševikai” 
esą ir areštuojami. Socialde
mokratai jau rinkimams prisi
artinus vis dar tebebuvo suvar
žyti, priversti tylėti. Darbinin
kams buvo trukdoma organi
zuotis, jų profesinės sąjungos 
nebuvo registruojamos; tik 
krikščionių-demokratų organi
zacijoms ir jų agitatoriams bu
vo duota pilniausia laisve.

Ir jie dirbo išsijuosę. Kuni
gai bažnyčios sakyklas pavertė 
politikos agitacijos tribūnomis. 
Kitur net klausyklas. Grąsino 
nepriimsiu išpažinties, neva
žiuosią prie ligonių, baidė pra
garu, jei kas išdrįs balsuoti ne 
už krikščionių-demokratų “nu
merius.” žodžiu sakant, pajudi
no dangaus, žemės, pragaro ir

TAUJĖNAI, Ukmergės apskr.
Pasibastęs kur Lenkuose visą 

žiemą, pavasarį kartu su star-

nųjų laikų, senų savo papročių 
ir suprasti dabartinio gyvenimo. 
Pradėjęs šeimininkauti, jis iš 
karto pamėgino atstatyti apie 
17 darbininkų šeimynų, kurių 
dauguma dirbo jo dvaruose 
dar prieš karą. Varomi buvo, 
žinoma, visi pasišiaušėliai. Dva
rininkas pažadėjo būti labai 
griežtas ir net baudaš mokėti, 
bet savotiškai pastatytų. Nieko 
iš to narsumo, rodos, nebus. 
Yra žinių, kad Ukmergės ap
skrities viršininkui ir darbo 
inspektoriui jau duotas įsaky
mas, kad nedaleistų neteisėto 
darbininkų iškraustymo, o patį 
Radvilą paduotų teisman už įs
tatymo peržengimą. Labai butų 
pravartu padėti kunigaikščiui 
susiprasti, kad ir teismo pagal
ba. Sveika butų ir daliai pačių

A. OIszewskio
PASKELBIMAS

šiuomi pranešu visiems, kad aš pa 
sitraukiau iš Rankos šalin ir daugiau 
nieko bendro su juom neturiu. O kodei 
pasitraukiau, tai čia ne vieta apie tai 
kalbėti, čia tiek noriu pasakyti, kad 
aš dabar atidariau Naujų Ofisų ant
roj gatvės pusėj, priešais bankų, 

po No. 3251 S. Ilalsted S't.
Ir čia siunčiu

PINIGUS IR ŠIPKORTES
In Lietuvą ir kitas dalis svieto 

Parūpinu Pašportus ir Taxų Raportus. 
Padarau visokius Notarijališkus Raš
tus, Kontraktus, Ingaliojimus (Dovier 
nastis\ pirkime ir pardavime ūkio ir 
dalių Lietuvoje ir Amerikoje. 
Parduodu namus, skolinu PinigUB, pa
darau ir prižiurau visa» popieras pir
kime ir pardavime Namų ir Biznių. 
Padarau “Insurance” ant Namų, For- 
ničių, Stiklų ir t.t.

Taigi šiuomi kviečiu visus savo se
nus kostumerius ir draugus, kuriems 
aš per 28 metus teisingai tarnavau 
siuntime Pinigų ir šipkorčių, atsilan
kyti j piano Naują Oiisą po No. 3251 
S. Halsted St., o aš ir dabai* teisingai 
ir ištikimai patarnausiu visuose Jū
sų reikaluose.

OFISO VALANDOS:
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio- 

inis nuo 9 ryto iki 6 vak.
. Utarninkais, Ketvergais ir Subato- 
mis nuo 9 ryto iki 9 vakaro.

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 pę pie
tų.

A. Olszewskis
3251 So. Halsted St., C’hicago, III.

čių dvarininko rankovę, atsipei
kėti ir suprasti, kad vienintelis 
būdas gintis prieš ponus, tai

sąjungas ir vienybėj remtis su 
savo priešais.

(“Socialdemokratas.”)

UTENA.

Paskutinį prieš rinkimus sek
madienį Utenos bažnyčia virto 
tikra ašarų pakalnė. “Krikščio
nys” ir ypač kunigai visą laiką 
varė uolią agitaciją prieš sočia- 
listines partijas, primesdami 
joms nebūtus daiktus, bet tik 
nubaidytų rinkikus nuo savo prie 
šų. Per mitingus, pamokslus 

ir net išpažintį prisimigus buvo 
kartojama, kad Socialistai, bet 
tik bus seime daguma, įves ko
muną, atims nuo ūkininkų že
mes, bažnyčias pavers teatrais, 
panaikins ar bent paniekins tikė
jimą ir vis panašiai. Iš viso 
imant, vyrai negreiti buvo bai
mintis to anglių pieštojo velnio 
ir dažnokai kunigams priminda-

Yia Dabar Fabrikantas vienas iš geriausių Chicagoj, svarstė ilgą laiką pirm priėmi

mo musų pasiūlymo. Nepasiant to, kad jis buvo pri

vertas išleisti perviršį, musų kainos išrodė lyg ant

juoko už tokius augštos vertės siutus. Vienok, neat

laidumas iš musų pusės laimėjo, ir šis išpardavimas

svarbiausia krautuvės istorijoj, yra dabar išsipildęs

faktas.
Sutapyti arti l/z pagal kainas nuo

Rinkinys Siutu karštam orui 
Sutaupymas apie pusę.

SIUTAI Kool 
Kloth, puikios 
m o h a i r ir 
Palm Beach 
materijos 1 a- 
biausiai geid
žiamose spal
vose. Mieros 
šiame rinkiny 
ne visos, bet 
jų yra nuo 33 
iki 44

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 šį 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. Halsted St. Siutą $45.00
2. Jonas Kazlauskas 3255 S. Halsted St. Laikrodėlį už...........-25.00
3. V. P. Pierzynski 3324 S. Halsted St. čeverykų porų už.......10.00
4. W. J. Stankūnas 3315 S. Halsted St. Paveikslų tuzinų už .... 10.00
5. F. M. Šatkauskas 3423 S. Halsted St. Albumą už .....  10.00
6. P. K. Bruchas 3321 S. Halsted. Auksinę Špilkų už ........... 10.00
7. \ Justinas Kulis 3259 S. Halsted St. Rėmus Paveikslui už.......8.00
8. J. F. Budrik 3343 S. Halsted St. Rašomų Plunksną už ....... 5.00
9. A. R. Junievicz 3313 S. Halsted St. Rašomą Plunksną už .... 5.00 

Jeigu kas iš biznierių kų aukautų malonėsite priduoti Valdybai.

Kviečiame visus prie šio prakilnaus darbo pardavinė
tojus dėti visąs pastangas, kad kuodaugiausiai parduoti, 
gauti dovaną didesnę ir surinkti paskirtą dalį musų stočiai. 
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
nus.

vertė iki $40
šios drapanos buvo pasiūtos ne dėl spe- 
citUiy išpardavimų, bet dėl pardavimo 

geriausiose Amerikos krautuvėse. Trįs 
grupės yra siūlomos—
Single breasted siutai, full lined siutai, 
double breasted siutai, tweed siutai, 
ųuarter lined siutai; mėlyno serge siu
tai, pilnai vilnų maišyti siutai, cassime- 
re siutai
Visi puikių spalvų ir dryžių; mieros vy
rams ir vaikinams

vertė iki $60 vertė iki $80

vo, kad vietoj politiką varę, ge
riau eitų bažnyčios reikalų žiū
rėti. Už tai moterims vis darėsi 
baisiau. Minimą sekmadienį pa
mokslą sakęs kunigėlis, verkda
mas atsiprašinėjo parapijonų do
vanoti kunigams jų kaltę, kad 
laiku nemokėję apsaugot savo 
avelių nuo pagundos ir leidę jų 
dalį suklaidinti socialistams. Pa
baigoje didžiu balsu šaukė visus 
atitaisyti bendrą klaidą ir — 
balsuoti vien už krikščionis. Su-« 
sigraudinęs kunigėlis sugriau
dino ir klausytojus ir bažnyčioj 
pakilo verksmas, tartum rinkimų 
dienos bus “sudnos” djenos.

čia tenka priminti ir parapijo
ninis ir kunigams, kad jie patys 
yra uoliausi tikėjimo griovikai. 
Daugely atsitikimų jie pavertė 
išpažintį politiniu tardymu, tar
tum tai butų žvalgybos skyriaus 
kancelerija, iš bažnyčių padarė 
mitingų sales, o iš tikėjimo— 
savo partijos kromelį, kur krikš
čionių demokratų partijos narys 
beveik viską gali gauti papigin
tomis kainomis. Tuo budu žmo
nes virkdindami, tegu kunigai ne 
užmiršta, kad tokios ašaros ne
ilgai laistys jų ariamą dirvą.

[“S-dem”.]

VADŽGIRIS. — Čia keletas 
žmonių sumanė surengti vaka
rą. Nors teko daug vargo išvar
gti, kol išmoko roles, bet visi 
uoliai darbavosi, norėdami savo 
pasiekti. Su troba buvo bloga, 
nes gerų trobų, be klebono dar
žinės, ir nėra visame miestely
je. Taigi ir nuėjo pas kleboną 
prašyti. Klebonas iš pradžios 
nei atsakė, nei prižadėjo, tik 
klausė kas per veikalas bus 
statomi, ir ar busią šio to pamo
koma tuose veikaluose.

Rengėjai, supratę, kad kle- _

bonus nori juos už nosies va
džioti, surado kitą trobą ir pa
skirtą dieną suvaidino. Klebo
nas įtūžo. Visos davatkos buvo 
įkinkytos darban tam vakarui 
išardyti, joms buvo prisakyta 
nieko vakarui neduoti, ir tą 
šventadienį iš sakyklos Dievo 
bausme grąsino neiti į vakarą.

Bet žmones nepaklausė, ir 
vakaras nusisekė kuogeriau- 
siai.

Musų klebonas, sakydamas 
prieš rinkimus pamokslą, taip 
grąsino žmones, jog kuo tik 
sakyklos nesudaužė bemosikuo
damas. Sakė, kad jei balsuosią 
ne už krikšč.-dem., tai ateisian
ti kažin kokia šalis, kuri plė
šiantį Lietuvą, mažus vaikus 
drausianti tėvams auginti, gra
žios moters bus verčiamos su 
svetimais vyrai gyventi. Nuo 
tokio pamokslo šiurpas krėtė 
visus klausytojus. — š. Vargšė.

[“Liet. Ukin.”] 
ŠVĖKŠNA, . Tauragės apskr. 
Rinkimai užbaigti. Na ir bu

vo sujudimas, kokio dar Švėk
šna nėra mačiusi. Kiekvienas, 
kas tik jautėsi turįs teises pa
duoti savo balsą, skubinos at
likti tą savo “švenčiausią” pa
reigą. O kurie patys tos parei
gos nesuprasdavo, ar dėl senat
vės, ar dėl kito nepajiegimo, 
tai buvo verčiami prie lo iš ša
lies: taip, vieni lokius gąsdino, 
kad busią už liejimą didelios 
“šlriuopos,” kiti varė savosios 
sakydami, kad nuo nėjusių į 
rinkimus busią atimta žemė, o 
bežemiams nebusią žemes duo- 
a. Ir dėl to visi ėjo.

Juoz. šnekutis.
[“Liet. Ukin.”]

DVARŲ DARBININKŲ 
ATSTATYMO ĮSTATYMAS.

šių metų balandžio 20 d. Lie-

Bridgeporto Stoties Valdyba:
Pirmininkas J. A. Martinkus 8324 S. Ilalsted St.
Paštininkas Iz. Pupauskas 903 W. 83-rd St.
Iždininkas F. M. Šatkauskas 3423 S. Ilalsted St.

tuvos valdžia paskelbė šitokį į- 
statymą:

1 § Dvarų darbininkai, ordi- 
narninkai, buvusieji dvaruose li
gi vokiečiam okupavus dvarą, 
turi teisės pasilikt darbininkais 
ordinarninkais lig 1921 m. kovo 
mėn. 1 dienos.

2 § Visi kiti dvarų darbinin
kai, priimti į dvarą okupacijos 
laiku ir vėliau, kol suras darbo 
kitur, gali pasilikti savo vietose 
ligi 1921 m. sausio mėn. 1 die
nos šiomis sąlygom:

a) naudojasi butu,
b) žemės plotu tokio pat dy

džio, kuris yra duodamas to d va 
ro darbininkam ordinarninkaih; 
pusę tos žemes darbininkas iš
dirba dvaro inventorium, antrą 
pusę savo lėšomis,

c) užlaikymu jo gyvuliam ke 
didesniam skaičiui, kurs yra duo 
damas to dvaro darbininkams br 
dinarninkam,

d) kuru, kiek skiriame taiįe

(Seka ant 6 pusi.)

V



(Tąsa nuo 5 pusi.).

dvare darbininkam, ordinarniu- 
kam,

e) darbininkas, jo žmona ir 
jų vaikai ligi 10 metų ir tie šei
mos nariai, kurie dėl ligos ar se
natvės sau pelnyti duonos patys 
negali, gauna kasdieną po vieną 
svarą rugių. Rugiai atiduodami 
kas mėnuo.

Paliktas šioms sąlygoms dar
bininkas privalo atidirbti kas 
mėnuo: už butą 1 dieną, už kurą 
2 dieni, už ganyklą ir pašarą gy
vuliam 2 dieni, už žemę 2 dieni. 
Už kiekvieną gaunamą grudų 
pūdą vasaros, rudens ir pava
sario metu 2 dieni, žiemos 3 die
nas. .

I Pastaba, šis § netaikinamas 
tiem darbininkam, kurie yra 
viengungiai arba našliai, be šei
mos, kaip antai, be brolių ir se
serų ligi 10 metų arba be senų 
negalinčių dirbti tėvų.

II pastaba. Metų dalys skai
tomos po 3 mėnesius, skaitant 
žiemą nuo gruodžio m. pirmos 
dienos.

§. Dvaro darbininKm viuinar- 
kaip 10 metų be pertraukos >r 
ninkai dirbę dvare ne mažiau 
praradę šiame dvare darbą dir
bant dėl nelaimingų atsitikimų 
ne iš savo kaltės sveikatą, arba 
dėl senatvės negali darbą dirbti 
naudojas § 2-nie nurodytomis są 
lygomis tame pačiame dvare li
gi 1921 m. kovo m. 1 dienos, bet 
nuo nurodytų tame pačiame pa
ragrafe darbo dienų atleidžiami.

4 §. Sutikus darbo inspekto
riui, darbdavys turi teisės darbi
ninką arba ordinaminką praša
linti arba pakeist kitu.

5 §. Dvaro valdytojas už ne
pildymą šio įstatymo baudžia
mas teismo keliu ligi 10,000 
auksinų.

6 §. Darbininkų atstatymas 
dėl nepildymo darbo sutarties 
kaip ir visi kiti nesusipratimai, 
kilusieji dėl šio įstatymo vykdy
mo, sprendžiami teismo keliu. 
Bylą be suinteresuotųjų šalių 
gali iškelti ir darbo inspektorius.

Pastaba. Nelaikantieji sutar
ties darbininkai gali būt praša
linti iš dvaro ankščiau šiuo įsta
tymu nustatyto laiko.

LIETUVOS DARBININKŲ 
JUDĖJIMAS.

ŠIAULIAI.—Kovo 10 d. Šiau
liuose įvyko dVSrų-darbininkų su 
važiavimas. Iš viso užsiregistra
vo 172 atstovu nuo 3292 darbi
ninkų. Suvažiavimas svarstė 
šiuos klausimus: 1) Steig. Seimo 
rinkimai, 2) profesinės žemės 
ūkio darbininkų sąjungos reika
lai ir 3) einamieji reikalai.

Suvažiavimas visų pirma iš
klausė K. Bielinio pranešimo apie 
žefeės ūkio darb. sąjungos rei-

Tel. Yards 8654 ‘

Mrs. A. Michniewich 
AKUŠERKLA

Baigusi Akuše-

«ai8i Pennsilva- 
oijoa hospitali. 
m, Pasekmin
gai patarnauja 
prie gimdymo. . 
Duoda rodą vi
sokiose ligose 

moterimi ir 
merginoms.

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

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilai v.

kaitis, kurios nei Kauno, nei vie- nebūtų pašalinami iš dvarų dur
tos valdžia, dar nebuvo įregis-j bininkai nuo šv. Jurgio, kac 
travus, nežiūrint į tai, kad są- jiems butų mokama tokia pat 
jungos įstatai buvo paduoti įre- ordinarija, kaip valdžios dvaruo- 
gistruoti 19 metų rugpjūčio mėn. se, kad nesusipratimai tarp dar- 
Iš ginčų po pranešimo paaiškė-‘bininkų ir dvarininkų butų spren 
jo, kad “darbo federacija”, ku
rią remia visos valdžios, savo j- 
status buvo įregistravusi.

Priėjus prie Steig. Seimo klau
simo, darbininkams paaiškėjo 
“krikščionių” veidas, kurių būre
lis su vietos gimnazijos moki
niu Janušoniu buvo atėjęs suva
žiavimo ardyti. “Gerieji krikš
čionys”, kurie net* ir kunigams 
buvo pradėję pilti kailin, kad įti
kus darbininkams, prasišalino. 
Prasišalino lydimi švilpukų ir 
pajuokus.

Suvažiavimas nustatė savo 
kandidatus St. Seiman.

Aptaręs eilę einamųjų klausi
mų, suvažiavimas apie 6 vai. po 
pietų buvo baigtas.

“Krikščionys”, suvažiavimu 
pasibaigus, gaudė darbininkus 
gatvėse ir sugautuosius kvietėsi 
juozapiečių salėn, kur laisvai te- 
rišo įvykusį suvažiavimą, ragino 
atsikrus asmenis ir su pyragais 
kvietė prie poniškos krikščioniš
kos federacijos.

Reikalas žemės ūkio darbinin
kų sąjungos labai gyvas visuose 
Šiaulių apskrities valsčiuose. Da
bar be abejojimo sąjunga įsi
steigs. įsisteigs be klebonijų ir 
įtakos.

džiami trečiųjų teisino ir, jei 
dvarininkas pats dvaro nenori 
dirbti, kad dvaras butų pirmoj 
eilėj išnuoinuojamas patiems 
darbininkams, parduodant jiems 
gyvąjį ir negyvąjį inventorį.

[“S-dem”.]

dininkas.
49. Makauskas Jon 

vaistininkas.
50. Masiulis Ig., 40 m., agro

nomus.
51. Milaška Vincas, 27 

nigas.
52. Milčius Antanas,

34 m

ni., kil

28 m.,

Steigiamojo Seimo 
delegatai.

Sulig “Darbininko” paduotu 
sąrasu, atstovais į Lietuvos Stei
giamąjį Seimą išrinkti šie žmo
nes:

1. Akroenskis Juozas, 36 me
tų koperatininkas.

2. Andziulis Jonas, 53 m., ūki
ninkas.

3. Ambrazaitis Kaz., 27 m., u- 
kininkas.

4. Bildušas Jon., 26 m., vai 
(liniukas.

5. Bičiūnas Vyt., 27 m., rašy
tojas.

6. Balčytis Stasys, 26 m., mo-

, TAe Houst į Crnoter Vtiiuc\ . $

f f 4?th <ird Ashland A^e. I

Krautuvė užsidaro Subatoj 9:15 vai. vakaro

Pėtnyčia, Birželio 18, 1920
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UKMERGE. — Kovo 21 d. Uk- 
mergyj įvyko visos apskrities 
darbininkų atstovų suvažiavi
mas. Sukvietė Valstiečių Są
junga. Suvažiavime dalyvavo 
su viršum 100 darbininkų .

Buvo kalbėta dviem klausi
mais: 1) Dvarų darbininkai ir 
rinkimai į Steigiamąjį Seimą ir 
2) Profesinės Darbininkų Sąjun 
gos įkūrimas.

Po K prakalbos mok. Kvieskos 
(liaudiniko), kurią susirinkusie
ji išklausė ramiai, antruoju kal
bėjo dr. Kairys socialdemokra
tų vardu. Trumpai apibudino, 
kam šaukiamas Seimas ir ko 
darbininkai gali tikėtis iš tų par
tijų ir grupių, kurios pastatė sa
vo kandidatų sąrašus Utenos 
apygardoje. Baigė nurodymu, 
kad vien socialdemokratai gali 
nuosaikiai ginti darbininkų, be
žemių ir mažažemių reikalus ir 
kvietė juos balsuoti už socialde
mokratų sąrašą (antras nume
ris.) Susirinkusieji gyvu delnų 
plojimu palydėjo kalbėtoją.

Kalbėjusieji iš pačių darbinin
kų tarpo pasakė, kad dvarų ir 
iš viso darbininkų reikalai skiria
si nuo ūkininkų, kad darbinin
kams negali atstovauti nei vals 
tiečių sąjunga, nei demokratai 
liaudininkai ir kad vienintelė 
partija, kuri nuosaikiai gina dar 
bininkų klasės reikalus, yra so
cialdemokratai; su jais išvien rei 
kia darbininkams eiti ir rinkimų 
metu.

Mėgino kalbėti ir krikščionių- 
demokratų atstovas, bet klausy
tojai visą laiką “pešiojo” naba
gą savo pastebėjimais,o kuomet 
baigė kalbėt, neiškentė jam ne
pašvilpę.

Nutarta kurti profesinė lauko 
darbininkų sąjunga Ukmergės 
apskričiai ir įstatymams paruoš
ti išrinkta 5 asmenų komisija.

Nutarta siųsti Kaunan delega
cija reikalauti iš valdžios, kad

7. Bizauskas Kazys, 27 m., vi
suomenės darbuotojas.

8. Gražėnas Konstantas, 26 m. 
studentas medikas.

9. Buzelis Juozas, 31 m., dak
taras.

10. Balčas Stasys, 34 m., ka
reivis ūkininkas.

11. Bielinis Kipras, 36 m., bu

12. Banionis Audi’., 33 m., var 
gonininkas.

13. Bulionis Antanas, 39 
darbininkas.

14. Beržinskas Vikt., 46 
darbininkas.

15. Girtautas Bronius, 39

m.,

m

m

16. Čapinskis Vincas, 29 
Aukštųjų Kursų lektoris.

17. černeckis Voldemaras, 29 
m., susisiekimo minist.

val-
(liniukas.

19. Dogelis Paulius,

ni

m.,

42 m

20. Deksnys Jurgis, 
darbininkas.

21. Daukšys Jurgis, 
darbininkas.

22. Draugelis Elizėjus, 32 m., 
vidaus reikalų ministeris.

23. Finkelsteinas Ozeras, 56 
m., prisiekusia advokatas.

24. Fridinanas Naftalis, 56 m. 
prisiekusia advokatas.

25. Galdikienė Magdalena, 28 
m., gimnazijos mokytoja.

26. GenceviČius Kazys, 32 m., 
amatninkas.

27. Giniunas Jon., 33 m., dar
bininkas.

28. Grinius Kazys, 
daktaras.

29. Galvidis-Bikauskas Jonas,
49 m., generolas.

30. Grikiškis Antanas, valstie
tis.

31. Gruodis Stasys, ūkininkas.
32. Grajauskas Adolfas, 43 m. 

prisiekusis advokatas.
33. Jurgutis Vladas, 34 m.,

m

Šifkortes ir Pinigus Lietuvon
Geriausia Siunčia
A. OLSZEWSKIS 

3251 S. Halsted St.
Įsitėmikite mano naują adresą, nes aš jau iš Banko 
pasitraukiau šalin ir su juom nieko bendro neturiu. 
O kodėl pasitraukiau, tai čia ne vieta kalbėti.

Mano naujas adresas:
3251 S. Halsted St. Priešais Banką.

kunigas.
34. Jočys Petras, 25 m., apskr. 

virš, padėjėjas.
35. Jokantas Kazys, 38 m., gy

dytojas.
36. Krupavičius Mykolas, 36 

m., kunigas.
37. Kriščiūnas Pijus* 39 m., 

ūkininkas.
38. Kupčiūnai K., 30 m., mo

kytojas.
39. Kinderis Rudolfas, 38 

valdininkas.
40. Kuzminskas Pov., 26 

ūkininkas.
41. Krikščiūnas Jonas, 32 

agronomas.
42. Katilius Vinc., 51 m., ūki

ninkas.
43. Kairys Step., 40 m., inži- 

nieris.
44. Kaupas Juk, 30 m., socio

logas.
45. Lašas Vladas, 28 m., dak

taras.
46. Laurinaitis Jonas, 28 m., 

karininkas.
47. Lukoševičius Juozas, 28 

m., valsčiaus viršaitis.
48. Lekeckas Kaž., 43 m., vai-

m.,

m.,

m

ENGLANDER 
COUCM-BKO

Sold everyvvhere by fumiiure dealers | 
ana aepartmeni etorea i

JvNLLAMJtk >
. ... _ M - - • ' ■ > < < » <

■ ' ! ; U ,.'ri Į

MewVbrfc -BrookJyn -J

VVaukegano
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Nuo 9 ryto iki 3 p.p.
ka53. Matulaitis Ant., 24 

rininkas.
54 Mikšys Feliksas, veterino- 

ris.
55. Meilus Vincas, 33 m., ap

skričio valdybos narys.
56. Muraškaitė Ona, 24 m., 

gimnazijos mokytoja.
57. Natkevičius VI., 30 m., ka

rininkas.
58. Purickis Juozas, kunigas.
59. Popel Abram, 50 m., ra

binas.
60. Purenąs Ant., 37 m., mo

kytojas.
61. Petkevičaite Gabriele, 

m., rašytoja.
62. Petrauskas Motiejus, 

m., apskr. vald. narys.
63. Pakalka Jonas, 28 m., val

dininkas.
64. Požėla Vladas, 39 m., 

ristas.
65. Plečkaitis Jeronimas, 

m., mokytojas.
00. Radzevičius Petras, 20 

visliom, darbuotojas.
67. Rozenbauni, 51 m., pris. 

advokatas.
68. Racbmilevičius Nacluna- 

nas, 42 m., daktaras.
69. Riauba Sikstus, 33 m., ko

peratininkas.
70. Ralys Kazys, 34 m., val

dininkas.
71. Rimka Albinas, 34 m., re

daktorius.
72. Račkauskas Vytautas, 

m., inž. matininkas.
73. Rivseckas Petras, 36 

Karininkas.
74. Ružanskis Myk., 35 

maž. uk.
75. Stulginskis Al., 35 m., 

ronomas.
76. Staugaitis Jilstinas, 53 

kunigas.
77. Staugaitis Ant., 44 m., val

dininkas. h:
78. Staugaitis Jonas, 51 m;, 

gydytojas.
79. Simanauskas Ant., 33 m., 

ordinarčikas.
80. Šleževičius Mykolas, 43 

pris. advokatas.
81. Starkus Zigmas, 27 m., 

suoinenčs darbuotojas.
82. Soloveičikas Maksas, 

m., daktaras.
83. Stiikausliaitė Sal., 28 

mokytoja.
84. Spudaite-Gvildiene Emili

ja, 32 m., mokytoja.
85.Sidabras Kazys, ūkininkas.
86. Sirutavičius VI., 42 m., in- 

žinieris.
87. Snelevskis Ant., 34 m., 

šaltkalvis.

lu.,

59

30

,JU-

32

m

39

m.,

m

ag

m.,

m.

vi

nį.,

89.

IK).

91.

gas.
Šilgalis Antanas, 34 m., 
ūkininkas.
šaulys Pranas, 32 m., ūki
ninkas.
Šemiotas Pranas, 26 m., 
kalvis.

92. Šalčius Pr., 35 m., darbi
ninkas.

93. Šmulkštys Ant., 34 m., 
kunigas.

94. Šmulkštys Vincas, 27 m., 
kariškis.

95. Šlekys Vinc., 35 m., ūki
ninkas.

96. Tumėnas Ant., 40 
sininkas.

97. Tamošaitis Ant., 
mokytojas.

98. Tijūnaitis Stasys, 
mokytojas.

99. Untulis Matas, 30 
ristas.

100. Valaitis Jonas, 27 
operatininkas.

101. Vailokaitis Jonas, 
banko direktoris.

102. Vaitiekūnas Klero., 31 
gydytojas.

103. Venclauskis Kazys, 39 i 
prisiek, advokatas.

104. Varnas Juozas, 50 m., u- 
kininkas. /

105. Vailokaitis Juoz., 41 m., 
kunig is.

06. Volodkevičius Juoz., 50 
m., ūkininkas.

107. Valickis Jonas, 28 m., mo-

ni

27

31

ro

iu

34

tei

m.,

m

ju

ko-

m.,

ro.,

m

Nepriimsim telefo ne C. O. D. ne pašto orderių

Maudykliniai Abrusai
48c Nubaltinti Turkiški 
liniai abrusai, didelės 
atsiulėti, Subatoj nuo 
9 ryto iki 3 po piet po

maudyk 
mieros,

39c

Vaikams čeverykai
Patentuotos skuros, su baltu 
Kid viršais, guzikų modelio, 
ranka prisiūti padai, mieros 
nuo 4 iki 8, 2.25 vertės, Suba
toj nuo 9 iki 3, 4 FQ
pora I

Crepe de Chine
3.50 Pilnai šilko Crepe de Chi
ne—40 colių pločio, visokių 
street ir evening spalvų, Su
batoj nuo 9 ryto iki O 70 
3 po piet L»l v

Georgette Bluzkos
Puikios vertės, pukios slipover 
mados, apsiuvinėta naujuose 
brangakmenų spalvų efektuose, 
rožių, peacock, bisųue, rausvų 
ir mėlynų ' £
7.50 vertės w« ■ W

Unionalls
Vyrų khaki unionalls, gerai 
pasiūti, pilno kirpimo, mieros 
nuo 36 iki 44, $5 vertės, Suba
toj nuo 9 ryto Q O E
iki 3 po piet

Vaikų Kepurės
Vasarinės mados, puikiai mai
šyt ų visokiose spalvose, 1.29 
vertės, Subatoj nuo 9 £Qm 
ryto iki 3 po piet wvw

Perliniai Karieliai
Grynai balti vašku pripildyti 
perlai, blizganti, laipsniškos 
mieros, opera ilgio, $1.00 ver
tės, Subatoj nuo 9 yrto ĘQa 
iki 3 po piet www

Balti Kaspinai
Tinkami graduacijai ir Konfir 
macijai, 5 colių pločio, sunkus 
taffeta su kvietkų paišiniais, 
$1.00 vertė,
y ardas Uvv

Cigarų Išpardavimas
-UB.itmg s/nunpi ‘aunųy sauref 
tee, arba Cubist, reguliariai 7c 
ir 8c cigarai, skrynutė 50 ci
garų, Subatoj 9 ryto 4 QH 
iki 3 po piet I «wU

Moteriškos Pančiakos
čystų siūlų šilkų, juodos, su 
lisle viršais, taipgi su drop 

stiteh, visokių spalvų, 4 OQ 
vartės iki $2.50 ■ rtiv

Vyriški Union Siutai
Perfection Mesh ir Poros knit, 
balti ir eeru mieros nuo 36 iki 
46, trumpos rankovės, ilgio iki 
riešų, vėsus, parinkti $1.75 ver
tės, Subatoj nuo 9 ryto 4 
iki 3 po piet ■

Nertiniai Bloomeriai
Moterims ir mergaitėms, pui
kiai nerti, rausvos spalvos, mo
terų mieros nuo 25 iki 29, mer 
gaicių mieros nuo 12 iki 18 69c 
vertės, Subatoj nuo 9 ddn 
ryto iki 3 po piet "t"tv

Sash Curtains
Gatavos, geros vertės scrim, 
kraštai gražiai apdirbti, Suba
toj nuo 9ryto iki 3 po COp 
piet pora UOU

Britvų Geležėlės
Gillette Safety britvų geležė
lės—6 pakelyj, Subatoj nuo 9 
ryto iki 3 po piet
6 už OwG

Groserių Skyrius
Cibuliai —
- 5 svarai

25c
švieži Pine- 

apples po

10c

Dantims Košelė
25c. Colgate’s Tooth Pašte, spe 
ciąliai Subatoj nuo 9 ryto iki 3 
pd piet
trpbelė IOU

*

Žvairas Akis Galima Išgydyti

>a<j.» .,

Pirma ir Paskui.
Valandos: 9 iki 6. Nedėtomis

Mano specialis žvairų akių gy
dymas kalba pats savim. 2,000 pa
sekmingi! atsitikimų; be skaudėji
mo, chloroformos arba ligonbučio. 
Visas darbas mano ofise yra išpil
domas per vieną atsilankymą. At- 
sišaukit į mano ofisą, arba pakal
bėkit su sekančiomis nesenai išgy
dytomis ypatomis.

Štai yra Lietuviški peciontai, su 
kuriais galite pasikalbėti savo kal
boje:

Sophie Masters—4522 So Pauli
na St.

Martha Guguts—4832 So. Cali- 
fomia Avė.

Chas Dukton—4356 So. Wood St.
Kainos prieinamos. Reikalaukite 

budintojų jūsų apielinkėj.
23 metai ant State Str.

Franklin O. Carter, M. D.
Akjs, Ausįs, Nosis ir Gerklė 
120 S’o. State Str. Chicago, III. 
Iškaba su sukančiaisia šviesa.

10 iki 12.

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

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, UI.

Tele Yards 6492

AKUšERKA 
A.SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligone ir kūdi
ki laike ligos.
3255 So. Halsted 
8t„ Chicago, III

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS 

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

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

DENTISTAS
Męs savo darbą gvarantuojame 

Kalbame visas Ėuropiškas kalbas 
3804 S. Kedzie Avė. Chicago, III.

Arti 38-th Street
b. . ■■■" .........

Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago 
Telephone Van Buren 294 

DR.A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

SALIN DEGTINfi
Visa Amerika tapo sau 
sa, bet neprivalai nusi- 
minti, todėl nusiramink 

■pA Mes gaminame tam tik 
rą extraktą, iš kurio 
gali pasidaryti sveiką 
gėrimą, kuris, mes už- 

M B tikriname, užganėdins 
kiekvieną. Jeigu nori 
išsigerti prieš pusry- 

■Mg čius, po darbui, -vestu- 
vėse, krikštynose arba 
šokiuose, tai gali atsiek 

MĮty, _ ti labai pigiai pats pa- 
darydamas keletą ga

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

kytojas.
108. Zaremba, Romanas, 46 m., 

teis.
109. žitinevičius Jurg., 49 m., 

ūkininkas.
110. Žukas K. 36 m., karinin

kas.
111. Žoromskis Ant., 28 m., 

vaistininkas.
112. Žebrauskis Juozas, 32 m., 

siuvėjas.
Kaip iš sąrašo matyt, Steigia

mojo Seimo sudėtis sulig visuo
menine atstovų padėtim yra 
tokia:

16 ūkininkų (1 mažažemis)
12 mokytojų
12 valdininkų (2 ministeriai)
12 juristų
10 gydytojų (1 studentas)
10 kunigų (1 rabinas)

8 kariškiai (6 karininkai, 1 
generolas ir 1 paprastas 

kareivis)
6 darbininkai
4 amatninkai
3 agronomai
3 inžinieriai
3 rašytojai
3 visuomenės darbuotojai
3 kooperatininkai
2 vaistininkai
1 bugalteris
1 vargonininkas
1 “sociologas” (taip pasiti

kdavęs Julius Kaupas, kle
bonijų auklėtinis, kurs bū
damas Amerikoj skųsda- 
vęs čia valdžiai “Naujie
nas” ir kitus lietuvių laik
raščius).

Atstovų moterų yra penkios: 
1 rašytoja ir 4 mokytojos.

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka bito vieno Idie- 

niui. Gvarantuojame, kad sutaupysi
me Jums nuo 10% iki 10% 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 konservatyvio styliaus, $82.M 
iki $60.00.

Pamatykit musų specialiai siutus 
(r overkotus po $15, $17.50, $20.00, 
$22.50, $25.00 ir $80.00. Juodi siu
tai po $45 ir $65. Mšlino sorge siu
tai nuo $85 iki $60. Vaikinų ir vai
kų siutai ir overkotai $6.50 ir dau- 
6au. Vyrų kelinis $4 ir daugiau.

Mino serge kelinis $5.50 Iki $17.50.
Specialis nupiginimas 5% kiekvie

nam pirkiniui, kuris turi būti siun
čiamas Europon.

Atidaryta kiekvieną dieną iki 9 
vai. vakare. Subatomia iki 18 vaL 
vakare. Nedillomis iki 6 v, vakare, 

8. GORDON,
UIS So. Balsted SU CMeaffo. IR.

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentistas 
10801 S. Michigan A v., Roseland 

Valandos: 9 iki 9 vakare.
............

LIETUVON— 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Nau j ienas labiausia
mėgsta.
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Lietuviu Rateliuose
Partijos Žinios.

4-to Wardo Socialistų Or
ganizacijos susirinkimas

Socialistų Partijos Ketvirtojo 
Wardo Organizacijos mitingas 
įvyks Pėtnyčioj, birželio 18 d., 
kaip 8 valandą vakaro “Auš
roj,” 3001 So. Halsted gt.

Visi nariai būtinai atsilanky
kite. Svarbu. J

A. Lalis, Sekr.

BRIDGEPORT

Klerikalų prakalbos.

Praeitą seredą, birželio 10, 
šv. Jurgio parapijos svetainėj 
klerikalų vadovaujamos Bridge 
porto stoties Liet, paskolos bo- 
nams pardavinėti komisija su
rengė prakalbas. Garsinta, kad 
kalbėsiąs kun. Vaičiūnas ir “ki 
ti garsus kalbėtojai.” Bet mano 
nelaimėj, aš pasivėlavau ir to
dėl negaliu pasakyti ar jie kal
bėjo ar ne. Kada įėjau į svetai
nę, tai prakalbų pirmininkas 
aiškino, kad klausytojai (kurių 
buvo nedaugiau kaip šimtas) 
“matyt atėjo neprisirengę” ir 
dėlto bonų nejjerka. Tuo tarpu 
publikoje reiškėsi dalelis nepa- 
s: tenkinimas. Kai kur šokiau
siai! ytin aštrių susikirtimų.

Vėliau pirmininkas perstatė 
kalbėti tūlą brooklynietį. Jo pa
vardę pamiršau, tiek tepamenu, 
kad jis atstovauja^ Baudoną-

PRAKALBOS APIE 
PRAGARĄ

Su paveikslais.

Kalbės
Kun. M. X. Mockus

SUBATOJE,
BIRŽELIO-JUNE 19, 1920 

K. OF P. SVET. 
11037 Michigan Avenue, 

Roseland, III.
Pradžia 7:30 vai. vak. j 

Inžanga 35 centai.

Kviečia visus pribūti.
1 Kp. L.L.F. Komitetas. 

By Ad Carter?ig Business

jam Kryžiui. Jis pirmiausia nu 
siskundė, kad brooklynieČiai tai 
dar mažiau teperką bonų. Prie
žastis esanti ta, kad “Brookly- 
na» tai kriaučių miestas.” O 
kriaučiams dažnai užeiną “sie
kai.” Be to, Brooklyno kriau
čių šapas, esą, užvaldę komu
nistai. Taigi, jei vienos dirbtu
vės sustoja, tai kitas uždarą — 
komunistai. Jie, mat, norį ly
gybės.

Toliaus jis aiškino, kad Lie
tuvon esą pasiųsta apie šimtas 
tonų drabužių, viso už apie vie
ną milioną dolerių. Kada buvo 
renkama aukos (turbūt Baudo- 
namjam Kryžiui) tai iš Koše
le ndo pasiųsta 80 baksų, iš 
North Sidės tiek pat ir dar iš 
tūlų kitų vietų. — Gvaizdikas.

ROSELAND 
žinios-žinelės.

Musų lapelinėj naujas dide
lis neramumas. Byto, erdvio
joj K. of P. svetainėj, ir vėl kal
ba tas “laisvamanių kunigas“ 
Mockus... Vienais “jų“ vakar 
man tarė:

— Kad būtume žinoję anks
čiau, kad būtume žinoję...

— Nugi?
— Būtume surengę ar forus 

ar ką nors kita... Dabar jau 
pervėlu: nėra galimybės para- 
pijonims pranešti, kad...

— Kad jie neeitų “laisvamą- 
nių kunigo“ pasiklausytų?

Ne, tamsta, tai negalima. 
Sužinoję jie visuomet bėgs ten, 
kur jiems draudi. Juos reika
linga užinteresuoti kuo kitu. 
Bet dabar jau pervėlu...

Tikra nelaimė.
—o—

Kibk laiko atgal vietos lietu
vių draugijos subruzdo . dirbti, 
kad pasistačius nuosavą svetai
nę. Darbas, kad ir povaliai, bet 
varomas pirmin. Negera tik 
tiek, kad užinteresuoti šituo 
reikalu asmenis nepasirūpina 
pranešti apie savo veikimą spau 
doj. Mažas apsileidimas.

4

Tgis laikais, kada Rosclande

ATT A
VINCENTAS RIMŠAS

Tapo nužudytas piktadarių, 
Birželio 15 d., Indiana Harbor, 
Ind. Velionis paėjo iš Kauno 
gub., Šiaulių pavieto, Donšiškių 
sodžiaus. Amerikoje išgyveno 
apie 10 metų, turėjo 27 metus 
amžiaus. Priklausė prie Jaunų 
Lietuvių Amerikos Tautiško 
Kliubo. Kūnas randasi prie 3612 
So. Emerald Avė., Chicago, III. 
Laidotuvės įvyks Birž. 19 d. į 
Tautiškas Kapines apie 2 v. po 
piet. užkviečiame visus gimi
nes ir pažįstamus dalyvauti lai
dotuvėse..

Laidotuvėm tarnaus Kliubo 
narys graborius A. Masalskis.

Konstantinas Urbonas. 

dar nebuvo “draugo Frainos” 
(šnipo-provokatoriaus) draugų 
“komunistų”, pažangusai vie
tos lietuvių elementas čia lošė 
vadovaujamą rolę. Klerikalai 
ir kiti atžagareiviai neturėjo jo
kio “show’o.”

Dabar truputį kitaip. Frai
nos sekėjai pirmiausia suardė 
vietos LSS. 137-tą kuopą, [da
bar ji atsteigta] paskui LDLD. 
kuopą. Ir to jiems nepakako. 
“Vardan revoliucinio proleta
riato” (iš šnipų departamento!) 
“buvę žmonės“ įsibriovė i4 į tū
las kitas draugijas. Pasekmė
je to, vienybe tarp pažangiųjų 
.vietos liet, darbininkų iširo.

Tik dabar, kada musų smar
kieji “kovotojai” viešai Išsiža
dėjo savo “komunizmo”, žmo
nės pradeda suprasti kas jie do 
paukščiai. Vis dėlto, reikės ne
maža laiko, kol pažangieji ir 
vėl savo pozicijas sustiprins.

— Roseland ietis.

WEST SIDE

Presos pikniko reikalais.

Dar kartą tenka paraginti 
tuos draugus, kurie yra paėmę 
parduoti Socialistų Presos pik
niko tikietų, bet iki šiol nesirū
pina pranešti komisijai, būtent, 
ar visi tikietai išparduoti. Nc- 
išparduotus tikietus tuojau rei
kia gražinti komisijai, kuri 
juos gražins Rajonui, kadangi 
pastarasaivjuos turės gražinti 
Partijai.

Draugai, butinaj padarykite 
kas reikia. Neišparduotus ti
kietus gražinkite d. St. Straz
dui (Naujienų adresu). Ir ta
tai turi būt padaryta nevėliau 
kaip iki subatos vakaro.

— Komisija.

DAR BR. VARGŠO PAMINKLO 
STATYMO REIKALU.

Kvitavimas aukų.

Kaip žinia, Dramatiškas Ra
telis ir Keistučio Paš. Kliubas 
rūpinosi pastatymu paminklo 
mirusiam musų rašytojui, a. a. 
Br. Vargšui. Tuo reikalu buvo 
atsišaukta į draugijas! ir šiaip 
geros valios asmenis — aukų. 
Atsišaukimas davė pasekmių. 
Naujienų nr. 121 jau buvo pa
kvituota $230.61.

Dabar aukojo dar sekami as
mens ir draugijos:

P. J. Paniška....................$10
Z. Puniškienė .................. 5
V. Pačkauskas .................  5
K. Jamontas .....................  5
J. Buragas........ ................... 2
J. Mickevičius .................. 2
A. Liutkus.........................  1
J. Simbolis............................1
J. Bijanskas........................... 1
D. Liet. Kun. Gedimino

Draugija ..................... 10
Dr. Vinco Kudirkos 

Draugija .................. 25

Viso .................. 67.00
Taigi, iki šiol jau suaukota 

$297.61. Dar stokoja $52.39. 
Todėl butų labai gera, kad tos 
draugijos ir pavieni asmens, ku 
rie yra pasižadėję prisidėti sa
vo auka, kad jie nors dabar tai 
padarytų. Paminklas jau pa
statytas ir jo dirbėjas reikalau
ja pinigų. Dramatiškas Ratelis 
ir Keistučio Kliubas kiek galėjo, 
patįs prisidėjo neskaitant jų 
darbo, kuris teko atlikti. Aukas 

galima pasiųsti j Naujienų ofi
są. Iš čia jos bus perduotos 
kur reikia. — P. J. Markus, 

Dram. Ratelio ižd.

Nesuprantama.

Naujienų nr. 142 buvo iš
spausdinta žinutė apie hotelių 
darbininkų streiką. Po ja pasi
rašo A. Kairunas.

Užvakar Naujienų Rcdakci- 
jon tečiaus’ atėjo pats Kairunas 
ir pareiškė, kad jis tos žinutės 
nerašęs. Šiaip vhsa, kas para
šyta, esą teisinga. Be to, jis pa
reiškė, jogei jam neteko girdė
ti, kad kokiam nors viešbutyj 
dirbtų asmuo tokia pat pavarde 
kaip ir jo.

Nesuprantama. Nejaugi ži
nutės autorius butų norėjęs pa
naudoti svetimo žmogaus var
dų? Nors žinutės autoriaus ir 
pasiskundėjo vardai atatinka, 
bet jų adresai — ne. Kame da
lykas?

Nepaiso samdytojų noro.

[Federuotoji Presai.
Chicagos miesto taryba, vaiz

bininkų asociacijos patariama, 
išleido patvarkymą apie “dienos 
šviesos” taupymą. Kitais žod
žiais, kad laikrodžiai butų pa
varyti viena valanda priekin.

Bet šitas patvarkymas, kaip 
jisai malonus vaizbininkams 
bei fabrikininkams — organi
zuotus darbininkus nepatenki
na. Maža to. Jie rodo ytin 
griežto pasipriešinimo. Fan- 
drių darbininkų unija nutarė 
priešintis tam patvarkymui. Tos 
industrijos darbininkai darban 
einą kaip ir paprastai — nepri
silaikant miesto tarybos nusta
tytojo laiko. Kitų industrijų 
darbininkai taipjau tariasi ne
paisyti miesto tarybos patvar
kymo.

Be lo, pašto darbininkai savo 
darbą pradeda prisilaikant se
nojo valandų nustatymo. Wcst- 
ern Union telegrafo kompani
ja, nujausdama savo darbinin
kų priešinimąsi, nė nebandė pa
varyti laikrodžius.

Reikia numyli, kad šitas vaiz
bininkų asociacijos bandymas 
galų gale pasirodys esant — 
fiaseo. Taigi sekamais .metais, 
gali būt, jie ne nebandys tauso
ti “dienos šviesą.”

Nebraskos gubernatorius turįs 

pasiaiškinti; ir that’s all.
Ne tik Chicagos policijos vir

šininkas, bet ir pati miesto ta
ryba mano, kad Nebraskos val
stijos gubernatorius McKelvic 
turįs pasiaiškinti. Pasiaiškinti, 
būtent, kuo vadovaudamasi jis 
sakė, kad Chicagos policija rc- 
publikonų konvencijoj atvirai 
pardavinėjusi — degtinę.

Šituo klausimu vienas a Her
manas užvakar pasiūlė miesto 
tarybai rezoliuciją. Ir po ilgų 
ginčų ji priimta.

Jo malonybė, gubernatorius 
McKelvie, dabar turės pagalvoti 
ir pasiaiškinti, būtinai.

Kėsinosi nubučiuoti patvirkėlį.

Įpykusi minia užvakar vaka
re kėsinosi nulinčiuoti tūlą Her
mai) Pilk’ą, gyvenantį 2422 W. 
Division gatvėj. Jisai buk kė
sinęs! nederamai pasielgti su 
penkių metų mergaite.

Dideliu vargu detektyvams 
pavyko perkalbėti įpykusią mi

nią. Pilk patupdytas kalėjimam 
Jis, sako, jau prisipažinęs.

Verteiva pasišovė.
Pasiturįs verteiva, tulofl po- 

pieros firmos prezidentas, Char
les Ensign, mulais paleido savin 
dvi revolverio kulkas. Gal pa
sveiksiąs. Kodėl jis bandė nu
sižudyti, nepasakbma.

Smerkia gubernatorių Lowdeną.
Miesto majoras Thompson 

dar kartą pareiškė, kad guber
natoriaus LoAvdeno komisija 
tarnaujanti tik didžiomsioms 
korporacijoms. Ji padidino kai
nas gasui, ji dabar padidinsianti 
kainas ir už važinėj imasi gat- 
vekariais ir elevatoriais.

Miesto valdžia, sako majoras, 
darysianti visa, kad korporaci
jų reikalavimai butų atmesti.

Laiškai iš Lietuvos
Apie persekiojimą profesinių 
darbininkų sąjungą Lietuvoj.
Vienam Naujieniečiui rašo 

(bal. 16 d. š. m.) iš Kauno: v
Lietuvos profesinės darbinin

kų sąjungos tveriamos grynai 
internacionaliniais pamatais ir 
vedamos pačių darbininkų. Ka
dangi visos Lietuvos darbinin
kai guviai sukruto organizuo
tis, be skirtumo tautybes, į prof. 
sąjungas ir susiorganizavę su- 
tvirtėję kai kur statydami savo 
reikalavimus pabandė ir jėgos 
parodyti, kaip streikas praėjusį 
rudenį Vilkaviškio apskrity] vi
sų dvarų darbininkų, Kaune vi
suotinis streikas ir t. t., kur šiek 
tiek palietė ponų ir valdžios ki- 

‘šenių, negalėjo patikti Krikš
čionių Demokratų partijai, ku
rios bjauriuose naguose beveik 
visa dabartine Lietuvos valdžia 

pradedant nuo vidaus reika
lų ministerio Draugelio ir bai
giant Žvalgybos skyriaus (caro 
laikais vad. ochranka) agentais, 
šitie Kr.-dem. savo laiku patįs 
stengėsi įsiskverbti į tveriamas 
darb. sąjungas, bet pastebėję 
griežtą darbininkų prieš juos 
nusistatymą, atsitraukė, ap
šaukdami jas bolševikinėmis ir 
žydiškomis esant, ir įsteigė krik 
ščioniškai — tautišką “Darbo 
Federaciją,” į kurią kaip į vor
tinklį gaudo mažiau susipratu
sius darbininkus, juos bjauriai 
mulkindami skiepina “krikščio
nišką“ sąmonę: mylėk artymą
— nekęsk žydų ir lenkų. — Tą 
pat jie skelbia ir savo organe 
“Darbininke” — insinuacijų ir 
provokacijos lapelyje. Jei pačiu 
rėtume, kokį įspūdį jų agentai 
parsineša Kaunan besilankyda
mi provincijoje po dvarus ir pri 
kalbinėdami darbininkus tverti 
“krikščionių” darb. sąjungą, ku 
rie juos vienur švilpdami išveja, 
kitur, kaip Raseiniuos, net pro 
langą vos neišmetė, — pamaty
sime, kad darbininkų masės to
li gražu ne jų įtakojo; jie supra
to, kad per rinkimus į Steigia
mąjį Seimą jie jokiu budu su 
profes. sąjungomis konkuren
cijos neišlaikys ir kad vieninte
lis išėjimas beliko kaip galint 
gre:čiau išardyti tikrąsias" dar
biu. sąjungas, o ypač jų centrą
— Centralinį Biurą. Tas jiems 
lengvai pasisekė. Naktį iš 6 į 7 
vasario visam mieste pas dar
bininkus buvo padaryta daugy
bė kratų ir suimta daug prof. 
sąjungų valdybos narių, ypač

tų, kurie buvo įgaliotiniais 
Centr. Biure, kurių tarpe buvo 
ir Spaudos Darbiu. Sąjungos 
valdybos narys ir Centralinio 
Biuro sekretorius bei “Darbiniu 
kų Gyvenimo” redaktorius.

Nuo to laiko apsiautė naktis 
Lietuvos darbininkus: jų orga
nizacijos prislėgtos, jų laikraš
čio paskutinis numeris ir jam 
leisti medžiaga, laiškai dargi ad
resų knygos ir anspaudos kon
fiskuoti. Tuo budu darbinin
kams buvo atimta galimybė 
skirti savo kandidatus ir daly
vauti Steigiamojo Seimo rinki
muose. Dabar, kiek girdėti iš 
dar nepaaiškėjtįsių rinkimų re
zultatų, turbūt laimės Socialde
mokratai. [Laimėjo krikščior 
nįs-demokratai. Red.].

Darbininkai žinoma, šitos 
skriaudos užmiršti negalės ir 
dantis sukandę lauks patoges
nės valandos...

Pirmiau dar aš kaip kada už 
stodavau “demokratišką” Lie
tuvos valdžią, bet dabar jaučiuo 
si žymiai sukairėjęs.

■——jray

Pranešimai
L. S. S’. VIII Rajono Centralės val

dybos, Apšvictos Komisijos, Presos 
,Pikniko Rengimo Komisijos ir visų 
narių paėmusių Press Pikniko ti
kintus 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.

Rubsiuvių unijos 269 'skyriaus pus- 
mėnesinis susirinkimas bus pėtnyčioj, 
birželio 18, Unijos salėj 1564. N. Ro-j 
bey St. Pradžia 7:30 v. v. Kiekvienas 
narys turi būti šiame susirinkime. 
Bus balsavimas generališko preziden
to ir sekretoriaus. Tūli rugojat, kad 
negaunat darbo. Ateikit, tai žinosit 
delko negaunat. Bcto bus rinkimas 
delegatų į pildomąją tarybą.

—Frank .hiozapavičia, sekr.

North Sidės Draugijų Sąryšis ren
gia didelį išvažiavimą į Jefferson 

'kirią nedėlioj, birželio 20. Bus su
ruošta puikus programas. Kalbės Nau 
jienų redaktorius, d. P. Grigaitis, dai 
nuos Liet. Soc. Vyrų Choras, Pir
myn (mišrus) Choras ir vaikų drau
gijėlės “Bijūnėlio” choras. Paskui bus 
įvairių žaismių. Visus prašome at
silankyti. — Komisija.

Letuvių darbįipnkų duonkepių uni
jos susirinkimas įvyks subatpi,' bir
želio 19, kaip 7 v. v. svetainėj 3301 
So. Auburn Avė. Visi draugai pra
šomi atvykti į šį svarbų susirinki
mą. — Organizatorius.

P. P. D. unija rengia draugišką iš- 
važia.vimą. į Jefferson miškų, nede- 
lioj, birželio 20. Tai bus išleistuvės 
trijų musų draugų, kurie išvažiuoja 
Lietuvon. Išvažiuojantis pasakys 
prakalbų. Visus kviečiame atsilan
kyti. — Komitetas.

Brighton Park. — Keistučio I’aŠ. 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj 20 d. birželio paprastoj sve
tainėj 3925 So. Kedzic Av. Pradžia 
lygiai 1 vai. po pietų. Gerbiamieji 
nariai, malonėkite visi susirinkti lai
ku, nes yra daug svarbių reikalų ap
tarti. — J. Sholteman.

Liet. Tcatr. Dr-stės šv. Martino 
priešpusmetinis. susirinkimas įvyks 
Birželio 20 d., 1-mą vai. po pietų, šv. 
Jurgio paarp. svet., Nariai malonė
kite pribūti visi, nes yra daug svar
bių reikalų apsvarstyti. — Valdyba.

Vaikų draugijėle “Bijūnėlis” rengia 
išvažiavimą į Jefferson girią nedė
lioj, birželio 20, kaip 11 vai. ryto. Bus 
įvairios vaikų žaismės ir t.t. Beto„ 
programe dalyvaus North Sidės Vie
šojo Knygyno vaikų choras. Visus 
kviečiame skaitlingai atsilankyti.

—Komisija.

Roseland. — Liet. Laisv. Federaci
jos 1 kp. rengia dideles prakalbas su 

paveikslais subatoj ,birželio 19, K. 
of P. svetainėj. Pradžia kaip 7:80 
v. v. Kalbės M. X. Mockus ir rodys 
paveikslus. Visus prašome atsilanky 
ti. — Rengėjai.

NAUJIENŲ” STOTIS
Agentūros ir gatvių kampai kur vi

sados galima gauti Naujienas 
nuslpikti.

VIDURMIESTYJ:
Madison ir Franklin, SW kampas 
Madison ir Well, NW 
Madison ir State. NW 
Adams ir La Šalie, NW 
Van Buren ir Franklin, NW 
Van Buren ir Weils. SW 
Van Buren ir Clark. SW 
Van Buren ir State. SW 
Harrison ir Wabash, NW 
18(11 ir State. NW
NAUJIENŲ NAUJOS STOTYS. 
KAMPAS N. E. HALSTED IR 

HARRISON.

SOUTH SIDE 
Agentūros:

J. B. Aglinskas, 3238 S. Halsted St.
J. Mirauskas. 843 W. 33rd St.
M. Matulevvski, 3121 Liine St.
Wladis, 2801 Union Ave» 
ŠvagŽdis, 2958 Union Avė.
A. J. Kasparas, 3437 Union Avė. 
švelnia, 3416 Wallace St. 
Peldžius, 3651 Wallace St. 
Miščikaitis, 3500 Emerald Avė.
J. Budrikes, 3343 S. Halsted St.
Sol Marcus, 93rd & Cattage Grove 

Avė.
A. Barškis, 5363 Princcnton Avė.
A. Janauskas, 4563 S. Wenthworth 

/V V6
J. čeplinskas, 930 W. 35th PI.

Gatvių kampai
Halsted ir Madison, NW
Halsted ir Jackson, NW
Halsted ir Van Buren, SXV
Halsted ir 12th, NE
12lh ir Jefferson, NE
Halsted ir Maxwell, ŠE ir NE
Halsted ir 14th, NE
Halsted ir 18th. SW
Halsted ir Archer, NW ’
Halsted ir 31 st. NW
Halsted ir 35th. NW
Halsted ir 42nd SW
Halsted ir 47th, SW ir NE
Halsted ir 51 st, SE
Wcntworth ir 35th. SE 
Wcntwotrh ir 47th, SW 
Ashland Ir 35th, SE

NORTH SIDE 
Agentūros

E. Jenurich, 2023 Greenwich St.
J. Stropus, 1656 Wabansia Avė.

Gatvių kampai:
Milwaukce ir Paulina, NW 
Milwauk.ee ir Lincoln,-SE , 
Mihvaukee ir Roby. NE ir NW 
Milwaukee ir Western, SE

WEST SIDE 
Agentūros

V. Sabaliauskas, 2337 S. I>eavitt st.
J. Kaulakis, 2214 W. 23rd PI.
J. Bagdžiunas, 2334 S. Oakley Av.

GATVIŲ KAMPAI
Bhie Tsland ir Western, NW 
Leavift ir 22nd, NW 
12th St. ir Roman Avė.
18tos GATVSĖS APIELINKfi 

Agentūros
J. F. Mally, 633 W. 18th St.
C. Yutelis, 733 W. 14th PI.
St. žvirgždonis. 1131 S. Clinton St.

BRIGHTON PARK 
Agentūros

A. Diktavičia, 4447 Washtenaw Av
J. Smith, 3813 S. Kedzie Avė.
Pascvičia, 4111 S. Richmond Avė* 
Žurauskas, 4053 S. Maplewood Av. 
J. Zulinąs, 4063 S. Maplewood Av.

I A. Belenskas, 2617 W. 40th PI.
Žukauskas, 4358 S. California Av.

Gatvių kampai
Wcstern ir 47th gatvės 

T0WN OF LAKE 
Agentūros

A. J. Bcrtash, 4601 Hcrniilagc Avė.
Gatvių kampai

Ashland ir 47th, NE. Gross Avė.
Halsted ir 47th. SW ir NE 

CICERO. ILL.
Age'nturos

A. Rudinskas. 1409 S. 49th Avė. 
ROSELAND. ILL.

P. F. Grybas, 11429 Calumct Avė. 
M. G. Valaskas, 373 Kensington Av 
A. Žalais, 114 E. 107th St.

Pa j ieškojimai
PASKELBIMŲ KAINA.

Nuo kovo 10 dienos visų, be skir
tumo klasifikuotų, biznierių paskelbi
mų kaina (pasiųlymų ar pajieŠkoji- 
mų darbo, paskelbimų bargenų ir kitų 
biznio paskelbimų) bus 98 centai už 
sykį patalpintą colį.

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

PAJIEŠKAU Frank ir Edwards 
Nelis. Paeina iš Lietuvos, Kauno rėd., 
Krakenavos miestelio. Amerikoje pra
buvo 7 metus, gyvena apio 18 ir Hals 
ted St. Turiu svarbų reikalą. Mel
džiu atsišaukti jo, ar kas žino kur 

•jis randasi pranešti jam apie tai.
MISS ANNA KAKTAVIčAITE, 

833 W. 33rd Place
Tol. Boulevard 3737

PAJIEŠKAU Kristopo Kvederavi- 
čiaus, Tauniunų kaimo, pirma gyveno 
Roselande, potam buvo išvažiavęs į 
Michigan valstiją ant farmų, dabar 
nežinau kur randasi, siunčiau laišką 
sugrįžo. Meldžiu pranešti, jei kas 
žinote, arba pačiam atsiliepti, neži
nom ar dar gyvas yra.

AL. MIKULSKĮ
2839 So. Union Avė. Rear Cottage.

LITTLE JULIUS SNggZgB BY BAKER

SOMETHING 
LAN AROUND!

\NHV THAT’S EASY.» 
ro TELL HlM TO
WAIT UNTIL YOU 
GOT BACKJ

W£LL Just to 
5HOW YOU: 6R6 
YOU AT 
PlCKI/VG ANY- 
THING UP?

T'M GOINGOUT TO LUNCH AND IF 
ANYdODV VVANTS A PfĄAfO, FLUTE 
0ANJO.ETC. YOU VVILL KN0W JŲ5T 
hffiTi "-TT—I VtHERE TO FiND IT.’

VYELL FOR INSTANCE, ILL DFA 
CUSTOMEK AND X'LL COME /N ANP 
5AV TO YOU-'TD LIKĘ TO 5EE 

______ , A LYKE-

Milwauk.ee
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ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
PajioSkau merginos arba našlės ap- 

sivedimui 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.

R E I KIA DARBININKŲ
MOTERŲ

PRANEŠIMAS.

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
ui" — —"*- — 1 - t1. -    ■"'■»"! .<• — —l.

VYBŲ IB MOTERŲ VYRŲ IR MOTERŲ
REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI NAMAI-žEMž

VYRŲ UŽLAIKYMO KAINA

PAJ1EŠKAU savo brolio Antano 
Vaičikausko, Juozapo sunaus, paeina 
iš Kauno rėd., Raseinių apskr., Sar
tininkų valščiaus, Žvingių parapijos, 
Paloličių sodos. Amerikoje gyvena 
apie 20 metų. Paskutiniu sykiu gy
veno Spriengfield, III. Taipgi Pran" 
ciškaus J. Pėžo, savo pusbrolio, jis 
paeina iš Starklaukio sodos, Žvingių 
parapijos. . Jie patįs ar kas kitas 
malonės man pranešti.

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

IŠRENDAVOJIMUI
RENDAI—fintai nuo $8 iki 

$12 mėnesiui.
3557-59 VVallace St.

Pasimatykit su Mr. O’Donnel 
ant vietos.

šiuomi duodame žinoti mote
rims, kurios dirbo Western Elec 
tric Companijai, kad paper in- 
sulating skyrius vėl pradėjo dir 
bti dienomis ir naktimis ir kad 
prie šito darbo moterims yra 
gvarantuojama 41c valandai, ar 
ba $20.45 pilnai savaitei. Jos 
dabar gali uždirbti $22.00 į sąvai 
tę ir daugiau į trumpą laiką. Jei 
gu jus negalite ateiti pačios, ma 
lonėkite pranešti savo kaimynei.

Samdymo ofisas atdaras visą 
dieną, priskaitant ir Subatoj po 
piet. Utaminkais ir Ketvergais 
nuo 6 iki 8:30 vakare.

\VESTERN ELECTRIC CO. 
48th Avė. ir 24th St.

REIKIA
DARBININKU

MOTERŲ

MERGINŲ

VAIKINŲ IR

VYRŲ

Lengvam dirbtuvės darbui. Mes taipgi turime 
vietų klerkams, ant mašinėlių rašytojams. Gera 
mokestis pradžiai. Turi kalbėti šiek tiek angliškai.

Atsišaukite j samdymo departamentą

.ĮIEŠKO darbo

J IEŠKAU darbo grosernėje. Turiu 
biskutį patylimo tame darbe. Jeigu 
bučiau kam reikalingas, malonėsit 
atsišaukti. Geistina, kad pasitaiky

tu mažame mieste.
K. WILKAS

2329 W. 22nd Place, Chicago, III.

REIKIA MERGAIČIŲ

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

Patyrusių prie mašinų, nepaprasta 
proga. Darbas dienomis ir nuo štu- 
kų. Angliškai kalbančių geidžiama.

Samdymo ofisas atdaras nuo 9:30 
ry o iki 4:30 po piet kasdien—12-tai 
vai. subatoj. Geriausiai apmokami 
prie mašinų darbininkai mieste.

Kreipties prie
KRASBERG ENGINEER1NG 

& MFG. CO.
451 East Ohio St.

KELLOG SWITCHBOARD AND SUPPLY CO.,
1066 W. Adams St.,

Kampas Aberdeen St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA
Merginų darbui dirbtuvėj.

32V^c. valandai ir premijos 
Atsišaukite prie:

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

REIKIA
Patyrusių pakuoto jų (packers) $25 

sąvaitėi. Pastovus darbas. Kreipki
tės prie

Mr. McNaughton
W. D. ALLEN MFG. CO.

566 W. Lake St. s

REIKIA
2 vyrų ir 2 merginų indų plovimui. 

Gera mokestis. Kambarys ir valgis. 
Kreipkitės prie stewarto

SISSON HOTEL 
53rd St. & Lake Michigan

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA

PEIKIA
Mašinų operatorkų. Merginos ir mo
ters virš 16 metų amžiaus gali pasi
naudoti gera proga. Mašinos pilnai 
saugios ir lengva jas valdyti. Dalbas 
yra pinti šniūrus ir apdengti vielas 
šilkiniais ir bovelniniais siūlais. Maši
nos eina pačios. Operatoriai tiktai 
užstatu ja:; ir pataiso dalis jų. Dar
bai lieną ir naktį. Geia maresnis 
pradžiai i’ puikiausia mokestis pramo
kus.

Turi la'beti ir suprasti angliškai.
' BEI DEN MFG CO.

2300 S o. VVestern Avė.

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

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

REIKIA
Porterio, indų plovėjų dieninių ir 

naktinių.
BLOCK’S RESTAURANT

1356 So. Halsted St.
Canal 5212

REIKIA
šepečių darytojų (brushmakers). 

Rankų darbas. Darbas lauko arba vi 
dury. Gera mokestis. Pastovus dal
bas.

Tel. Sceley 5517
812 So. Paulina St.

REIKIA
Vyrų lengvam dirbtuves

REIKIA

Prastų darbininkų ledo dirbtuvėj. 
Patyrimas butų gerai, bet nereikia. 
* U. S. COLD STORAGE CO.

2101 West 39-th St.

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.

REIKIA
Moteriškų pardavėjų. Pastovių 

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

Telefonuokit: Boulevard 7720

darbui;
kaip tai: nitavoti (soldering) ir t.t.

Geriausia mokestis.
46’/2 valandų sąvaitėj.
Dešimts procentų bonusų.
Kreipkitės nuo 9 iki' 11 ryto

Nuo

REIKIA
Stiprių vyrų ledaunėj (cold 

storage). j'/
U. S. COLD STORAGE CO.

2101 West 39-th St.

1 iki 3 po piet. 
CURTAIN SUPPLY CO.

350 West Ontario St.

REIKIA

PEIKIA—indų plovėjų Lietuviško
jo valgykloje. Darbas dienomis nuo 
8 iki 6 vai. vak.

WM. SIBILEGDE 
3212 So. Halsted St.

kelių Prastų
DARBININKŲ

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

REIKIA moterų sortavimui sku
durų, naujas bovelnos tavo ras. At
sišaukite į bei zmantą 
VVESTERN LEATHER DRAPERY 

COMPANY
618 So. Canal St.

REIKIA

Dešimts merginų dieniniam 
darbui fruktų ruime. Patyrimo 
nereikia.

Kreipkitės:
MOODY & WATERS CO.

1107 W. Congress St.

REIKIA
Merginu 16 metų arba senesniu pri

pildymui ir lipinimui leibelių blekinių 
(cans). $16 į savaitę pradžiai. $18 
—$25 į savaitę pramokus. Geros są
lygos ir valandos. ‘į dienos Suba
toj.

Kreipkitės prie
K. C. BAKING POWDER CO. 

16th & Canal St.

REIKIA VYRŲ^
Mes turime liuosų vietų ke

liems vyninis musų ware- 
housej. Patyrimas nereikalin
gas.

Pastovus darbas
Gera mokestis.

Kreipkitės prie
STEEL SALES CORPO

RATION
2419 W. 19-tr St.

REIKIA
MERGINŲ IR JAUNŲ MOTERŲ 
lengvam assembling ir inspection 

darbui.
Gera mokestis pradžiai.

EDISON ELECTRIC APPLIANCE 
CO.

6560 Taylor Street.

ALBAUGH DOVER CO., 
REIKIA 

NITAVOTOJŲ (solderers) 
Kaip torch, taip ir geležies 

darbui.
PAGELBININKŲ
Štokui ir šiping rumy.
Paimk Douglas Park L. ; 

22-os karą.
ALBAUGH DOVER CO 

2100 Marshall Blvd. 
—■■ 4

arba

REIKIA

Moterų—Patyrusių skalbėjų, mar
kerių ir sorterių.

Kreipkitės prie
GRANO LAUNDRY 

368 East 3Įsa St.

REIKIA
Merginų kambariams 

ir
Vanoms

Kambarys ir valgis arba gali 
gyventi namie. Trumpos va
landos.
ILLINOIS ATIILETIC CLUB

112 So. Michigan Av.
Iš užpakalio. Pamatykite Ilouse- 
kooperį.

3

REIKIA 
VYRŲ PLIENO WAREHOUSE 

PASTOVUS DARBAS 
GERA MOKESTIS 

JOSEPII T. RYERSON & 
SONS.

16-th & Rockvvell St., Durys
Samdymo ofisas atdaras Pa

nedėlio, Utaminko ir Ketvergo 
vakarais iki 8 vai. Kitoms die
noms iki 5 vai. išskiriant subatą

REIKIA 2 veiterkų. Valandos nuo 
7 iki 4 vai. po piet. Gera mokestis, 
pastovus darbas.

W. SIPOLAITIS
3212 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ REIKIA

REIKIA
Merprinu prosinimui. Pastovus dar- 

bau. Geriausia mokestis. Kreipkitės 
prie

GRAHAM & DANIEL CO.
8241 Harrison St.

VYRŲ
REIKIA

Vyrų visokiam darbui waste popie- 
ros šapoj, taipgi pagelbininko ant ve- 
žimo. įLalaai prera mokestis.

Kreipkitės prie:
REPUBLIC WASTE PAPER CO.

626 West Taylor St.
Cor. Desplains St.

Vyro pašluoti ir pačystyti florus ir 
atbūti kaipo naktinis watchmonas. 
Turi turėti paliudijimą. $25 i sąvaitę.

MODERN LAUNDRY 
BRth & Halsted Str.

REIKIA
Vyro lengvam darbui.

DOUGLAS BATHS 
3514-16 Roosevelt Road

REIKIA
Cut molderių. Aukso. Patyrusių. 

Pastovus darbas.
STROMBERG MOTOR DEVICES CO 

64 E. 25th St.

REIKIA
Prastu darbininkų į musų vvarehou 

sę. Gera mokestis. Patyrimo nerei
kia.

SHAVINGS & SAWDUST 
23rd & Westem Av.

w REIKIA
Rinkėjų (sorters), siūlų rinkėjų 

(thread pickers. Pasiuntinėjimams 
(errand) mergaičių ir moterų dirb
tuvės darbui. Patyrimo nereikia.

PERCIVAL B. PALMER CO. 
367 W. Adams St.

REIKIA patyrusio barzdaskučio.
Pastovus darbas. Gera mokestis.
Geros darbo sąlygos.

Atsišaukite:
4400 So. Hermitage Avė., 

Chicagd, III.
REIKIA

JunitoriauB darbui mašinšapCj. >26.
į savaitę. Kreipkitės prie:
CAMERON GAN MACHINERY C0.

240 N. Ashland Avė.

REIKIA
Vyrų įvairiems darbams. Turi 

skaityti ir rašyti angliškai. Dar
bas dienomis arba naktimis. 
Darbas ant visada geriems vy
rams. Puiki proga. Geros darbo 
sanlygos.

Kreipkitės prie:
JOSEPII 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 Panedėlio, 
U ta mink o, Ket vergo ir Pčtny- 
čios vakarais iki 8 vai. Kitomis 
dienomis iki 5 po piet.

REIKIA
Vyrų muilo dirbtuvėj.
Lengvas ir pastovus darbas 

per visą metą.
Geros darbo sąlygos.
Geriausia mokestis mokama.
Ateikite pasikalbėti pas:

N. K. FAIRBANK CO.,
225 W. 18-th St.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA naroernė visai pi

giai, gera vieta, lietuvių ir kitų tau
tų apgyventa. Geras biznis. Turiu 
parduoti šią nedelią. Yra labai svar
bi priežastis.

CHAS STONIS,
4723 So. Halsted St.

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

3801 Emerald Avė.
Tel: Drover 6395

PARSIDUODA SALIUNAS PIGIAI.
$5,000 gatavais, likusius mėnesiais 

nupirks geriausią bizniaus kampą 
ant 1901 Canal port Avė., 2 augštų 
plytinis namas, 2 po 5 kambarius fla 
tai, beizmentas, sale užpakalyje, ir 
turi būti parduota tuojaus, nes naš
lė neįstengia apžiūrėti. Geriausia pro 
ga jaunai porai, kuri interesuotųsi 
saliuno bizniu. Atsišaukite į 
jienų” ofisą po No. 105.

“Nau-

PARSIDUODA — saliunas. Prie
žastis pardavimo patyrsite ant vietos.

12105 So. Halsted St., 
West Pullman, III.

Parsiduoda Dray goods Storas grei 
tu laiku lietuvių apgyventoj vietoj, 
biznis išdirbtas per tris metus. Prie
žastį pardavimo pirkėjas patirs ant 
vietos. Atsišaukite:

3625 So. Halsted St., 
Chicago, III.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA Automobilius 4 pa- 

sažierių, eleetrie starter, lengvai bė
gantis, 6 ciljnderių, 4 beveik nauji 
tajerai. Priežastis pardavimo turiu 
du karus. Galima matyti dienomis 
ir vakarais.

DR. M. D. GAMMELL 
2925 Indiana Avė.

-s?"
RAKANDAI

PALIKTA STORAGE’Y 
DYKAI

Deimanto adata ir 
jįįjĮBP 24 parinktiniai rekor-

F dai. Gražus didelis
phonographas, kaip 

ttnnfennl naujas, vertas $155 
' už $42. Gvarantuotas 

ant 10 metų. Taipgi 
® MjĮ[r|W| daugel kitų daiktų 
M KvVUVMl 1 P*Kiai parduodamų. 
® llllMl I Turime labai gražių 
M sulyg šios dienos ra-

kandų seklyčioms 
v 1 *>-—“II (parlor). Reikia mar 

Ir v tyti, kad apkainavus.
Priimami Liberty 

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

VVESTERN FURNITURE
Storage,

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

PARSIDUODA labai pigiai 5 kam
barių rakandai beveik visai nauji. 
Kam reikalingi rakandai nepraleiski
te progom. Matyt galima ku« die
ną iki 9 vai. vak. Sukatomis iki 12 
dieną.

2912 W. 40 PI.

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. A tiek tuojau.

SOUTH-WEST 
SAMPLE FURNITURE STORAGE 

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

ANT PARDAVIMO

PUIKI PROGA

Jaunoms poroms pradedant gyvenimą.
Mes turime savo krautuvėj 28 pui

kius parloro setus, po 3 šmotus, nau 
jos mados. Taipgi karpetus ir lovas. 
Tiesiog aukausime dideliu bargenu. 
Tie rakandai praktiškai nauji, ir gva- 
rantuoti. Privalo būti apžiūrėti, kac 
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.

Negirdėta progą gauti gražų dviem 
pagyvenimais mūrinį namą ir tapgi 
gerai išdirbtą biznį. Pirmos klesos 
knygynas ir cigarų krautuvė. Na
muose naujausi įtaisymai, kaip va: vi
same name gažas, geriausi elektros 
įvedimai ,maudynės abiejuose pagyve
nimuose, basementas, akmens pama
tas 2 pėdų ir 18 colių storas. Grindįs 
basemente cementinės. Garu šildomas 
visas namas. C 
mo. 1-mas pagyvenimų 
klesos knygynas ir cigarų krautuvė, 
kampas 47-to.^ir Wood gatvės. Grin
dįs muro, durįs, langai aržuoliniai, 2- 
me pagyvenime durįs ir langai taip- 
pat aržuoliniai.

Parduosiu namą ir biznį vidutine 
kaina dėlto, kad išvažiuoju į Europą.

Atsišaukite tuajaus į
P. MAKAREVICZ 

1757 W. 47 gatvė. Chicago, 111.

PARSIDUODA kampinis biznia
vus namas. Didelis Storas ir 3 pa
gyvenimai pa 4 kambarius. Augštas 
beizmantas, elektriką ir gasas. Visos 
vigądos po naujai madai. Parsiduo
da labai pigiai, tiesiog nuo savininko.

J. ZAKSAS
634 W. 35-th St.

Savininką galima matyti kiekvie
ną dieną. 2 floras iš fronto.

Suros naujausio įtaisy- 
nsio’vA.’pninii]*.- pirmos

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

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

1922 So. Kedzie Avė.

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

4201 Archer Avė.

PARSIDUODA RAKANDAI.
Seklyčios setas, gramafonas, lovos, 

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

714 W. 30th St. 2-ros lubos

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

3219 Ix)we Avė.
Phone Yards 6789

NAMAI-ŽEMĖ

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

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

Tel. Cicero 5343

RENGKIS PAVASARIUI

Pirk lotą arba mažą ūkę

$276
$425
$550

VIŠTŲ FARMA.
Parsiduoda su gerais intaisymais, 

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

J. SKINDERIS 
3301 So. Halsted St.

GRAŽIAUSIAME DESPLAINES 
arti Dės Plaines upės ir Didžiojo 
Cook County Auginamojo miškyno. 
Tik 35 minutės nuo pat vidurmies- 
čio, 54 traukiniai kas-dien. 
U akro . .............................

akro ................................
1 akras ...............................

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

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

Phone Canal 6296

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

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

Melrose Park, III.

PIGIAI IR GERAI!
Parduodam ir mainom namus, lo

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

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

1404 111.

BARGENAS.

6
4
2
4

pagyvenimų mūrinis namas $3.900 
pagyvenimų murinirf namas 3.700 
fliatai po 7 kambarius .........   3.700
pagyvenimų namas yra mainomas 

bile ant kokio biznio, bučernės, ar
ba grosernės, kad ir saliuno. šitie 
namai galima pirkti su maža suma 
pinigų, namai randasi geroj vietoj, 
ant Bridgeport.

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

FARMOS’l FARMOS!
Dabar yra geriausias laikas pasi

rinkti gerą ūkę, nes matyti, kur ko
de javai auga. Fountain apielinkęj 

yra geriausios žemės. Kviečių, dobi- 
’ų, kornų, bulvių ir daržovių, yra ge
riausio gatunko žemė molis, su juod
žemiu. Fountain apielinkėj yra šū
vi rš 400 lietuvių pirkę Farmas. Bet 
da yra gerų Farmų dėl norinčiu pirk
ai. Yra da ant pardavimo 58 Parmos 
su budinkais, sodnais ir užsėtų ja
vais. 14 Farmų su bėgančių vande
niu ir 9 Fannos su ežerais. Reikalau- 
dt Farmų katalogo. __

J. A. ŽEMAITIS
R. 1 Fountain, Mich.

MOKYKLOS

Ant Pardavimo — mažas namelis— 
5 kambariai — 2 lotai — labai 
žioj vietoj. Parsiduoda pigiai.

Atsišaukite greitu laiku.
4400 So. Kedzie Avė.

gra-

AŠ TURIU 80 akerių žemės arti 
Baldwin, Mich., nėra namų, 
$20.00 akeris, noriu mainyt ant 
ro automobiliaus arba ant namų.

Atsišaukite greitai: 
3238 So. Halsted St.

verta 
ge-

mo ir Designing Mokykla.
Musu sistema ir mokymo budu 

jus trumpu laiku išmoksite viso a- 
m<Mes turime didžiausius Ir leriau- 
sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros Jiega.

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

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

MASTER DESIGNING 8CHOOL 
J. F. Kasnieka, Vedėjas

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

PARDAVIMUI namas, 4-5 kam
barių (frame), taipgi ir rakandai. 
Geras bargenas nuo savininko. Ap
leidžiu miestą.

4083 So. Wells St.

BARGENAI 
Brighton Parke.

2 fliatų mumis naujas namas, su 
visais įtaisymais 5 ir 6 kambariais, 
aukšta cimento apačia, parsiduoda la- 
bai pijęiai, reikia įmokėti t-ilc 1,500, o 
kitus kaip renda kas mėnuo.C. P. SUROMSKI
3346 So. Halsted St., Chicago, Ilk'

’ VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGE8

6205 8. Halsted, 2407 W. Madison.
1850 N. Wclla St

187 Mokyklos Jungt Valstijose.
Moko Siuvimo, Palternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.




