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True translation filed with the post-master at Chicago, 111., June 24, 1920 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917

Visi talkininkai atnaujjsią 
pirklybą su Rusija

Bolševikai rengias pulti Vilnių

Mūšiai Airijoj. Maisto riaušės Vokietijoje
TALKININKAI KONFERENCI
JOJ NUTARĖ PIRKLIAUTI SU 

RUSIJA.

Reikalaus iš Vokietijos 
$25,000,000,000 atlyginimo. 

Kariaus su turkais.

BOULOGNE, birž. 22. — Vie
natiniu galutinu nutarimu, pa
darytį talkininkų kpnfcrenci- 
oj Boidogne, yra kariavimas 
su Turkijos nacionalistais ir 
vykinimas Versailles taikos su
tarties. - s

Karą prieš turkus ves grai
kai, kuriems tečiaus bus už
drausta pereiti viešai neskelbia-
mą liniją. Be1 yra tikru, kad 
ta Unija yra pakankamai toli 
nuo Konstantinopolio, kad ne
leidus graikams įeiti į miestą. 
Atlyginimui Graikija gaus man
datą, ar gal bus leista, ir visai 
aneksuoti Smyrną.

Nors premjeras Millerand at- 
sike leisti paskelbti nustatytą 
sumą atlyginimo, kokį Vokieti
ja turės užmokėti talkininkams, 
ebt yra tikru, kad tai yra 
120,000,000,000 markių auksu 
($25,000,000,000). Iš vokiečių 
bus pareikalauta priimti tą su
mą.

Sutartis parodo, kad vokie
čiai po liepos 10 d. gali atnau
jinti išdirbinėjimą aeroplanų. 
Tečiaus karvedžiai užgiria tary
bos pieną pranešti vokiečiams, 
kad kadangi jie neišpildė sutar
ties, jie negali išdirbinėti aerop
lanų.

Pirklybą su Rusija.
Konferencija taipgi patvirti

no vyriausiosios tarybos nuos
prendį tuojaus padaryti su Ru
sija sutartį apie pirklybą.

Pasikalbėjime Lloyd George 
pasakė, kad keblumai atnaujini
mui pirklybos praktiškai išriš
ti ir kad neužilgo galima laukti 
susitarimo.

“Ar butų galima pasakyti, 
kad sutartis bus pasirašyta se
kamą sąvaitę ar už dviejų?” pa
klausta jį.

“Galbūt. Žinoma, sunku ką 
tikro pasakyti, kada reikia tu
rėti reikalą su sovietų Rusija, 
bet Boulogne konferencija pat
virtino tūlą laiką atgal padarytą 
vyriausios tarybos nuosprendį, 
kuris leidžia* pirklybinius ry
šius.”

“Ar sutartin įeina pripažini
mas sovietų valdžios, de facto, 
ar de jura?” vėl paklausta pre- 
inierą.

“Sovietų valdžia negali būti 
pripažinta de jura. Negalima 
suteikti pripažinimo tokiai ša
liai, kurioos rubežiai negali būti 
nustatyti,” atsakė jis.

“O de facto pripažinimas?”
“Kaip tik mes pradėsime ta

rybas su sovietų delegacija, 
mes pripažįsime juos de facto. 
Jie yra valdančioji spėka Rusi
joj”

Dėlei smulkmenų apie Rusi
jos pirklybinę sutartį Lloyd 
George nurodė į Anglijos narį 
vyriausios ekonominės tarybos 
E. F. Wise. Wise sakėsi esąs 
tikras, kad pirklybinę sutartis 
bus pasirašyta tuojaus, vėliausia 
už dviejų sąvalčių.

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS” 

Tnic translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., June 24, 1920 
as re<|iiired by the act of Oct. 6,1917
RUSIJA PERKASI KANADOJE

* NEW YORK, birž. 23. — So
vietu atstovas Martens paskel
bė. kad pradinės tarybos apie 
užmezgimą pirklybinių ryšių 
tarp sovietų Rusijos ir Kanados, 
jau užbaigtos. Jis sako, kad ką 
tik sugrįžo iš Kanados misija, 
kur per dvi są vai tęs sovietų at
stovai sėkmingai tarėsi su fab
rikantais, bankieriais ir valdžios 
nariais. Kontraktas dėl $5,000,- 
000 vertės vagonų busiąs pasi
rašytas “už kelių dienų.”

True transJatio.. fileti wuu tne post- 
master at Chicago, III., June 24, 1920 
eis recjuired by the act of Oct. 6,1917
BOLŠEVIKAI RENGIA DIDELĮ 

PUOLIMĄ ANT VILNIAUS.

Laukiama atsinaujinimo smar
kių musių šiaurėje.

VARSA VA, birž. 22. (Rašo 
Chicago Daily News korespon
dentas George Witte). — Kuo
met lenkai su didžiausiu pasku- 
buniii mobilizuoja visus gali
mus žmones, Rusijos bolševikai 
gabenasi kareivių^ į šiaurinį 
frontą palei Bcrezmos upę.

Pasak apskaitymų! neutralių 
dabotojų, kurie tik sugrįžo iš 
fronto, bolševikai jau turį su
traukę toje vietoje 21 diviziją ir 
kasdie atvyksta vis naujų divi
zijų. Vienas dabotojas pasakė, 
kad už mėnenio laiko bolševikai 
turės 50 divizijų.

Prasidėjimo bolševikų ofen- 
syvo Polocko, Borisovo, Minsko 
ir Bobruisko frontuose galima 
laukti už sąvaitės ar 10 dienų. 
Ataka, kuri tęsis nuo Latvijos 
rubežiaus iki pelkių pietuose, 
kurios karinį veikimą ten daro 
negalimu, sieksis paimti Vilnių.

Ne lenkai kariniai ekspertai 
žiuri į padėtį su susirūpinimu, 
nors lenkai tvirtina, kad padė
tis nėra; taip bloga, kaip išrodo.

Pietiniame fronte bolševikai 
tebesiveržia Ukranoje pietinia
me gale didžiųjų pelkių.

MŪŠIAI AIRIJOJE TEBESI
TĘSIA.

Užmušti ir sužeisti guli London- 
derry gatvėse.

LONDONDERRY, Airijoj, 
birž. 23. — Mūšiai Londonderry 
gatvėse, prasidėję subatoje, tarp 
Ulsterio unionistų ir Airijos 
sinn feinerių, nė kiek neapsistd- 
ja. Abi pusės pasistatė daugiau 
naujų barikadų ir Šaudymasis 
dar pasmarkėjo. Kartis šaudo
ma net papliaupomis.

Anglų kariuomenė nieko ne
veikia ir nesikiša į muštynes. 
Ginkluotų žmonių būriai vaigš- 
to gatvėmis kariuomenes nek
liudomi.

Kiek žmonių užmušta ir su
žeista, negalima patirti, nes ka
riautojai laiko didesnę dalį 
miesto ir pavojinga į ją įeiti.

Eina gandų, kad krūvos nu
kautųjų ir sužeistųjų guli Bi- 
shop gatvėje. Bet patikrinti to 
nėra galima, nes reikėtų tikrai 
pražudyti gyvastį.

Kalbama, kad sinn feinerių 
būriai renkasi už miesto, taip
jau esą pašaukti airių savano
riai.

SEIMAS
Y

i

Šis paveikslėlis vaizdžiai paroda, kokią bataliją vedė įvairios Lietuvos partijos rinkimų į 
Steigiamąjį Seimą kampanijoj. Tai Kaune. Visa siena nulipdyta įvairiomis kalbomis spaus
dintais kovojančiųjų partijų atsišaukimais, paveiksluotais skelbimais ir žadėjimais balsuoto
jams. Įžymiausias visų jų tai Lietuvos Socialdemokratų Partijos posteris, vaizduojąs galingą 
narsų Lietuvos darbininką su dalgiu.

Geležinkeliečių 
v streikas

WILSONAS RAGINA PAKEL
TI ALGAS GELEŽINKELIE

ČIAMS.

Ragina tarybą išnešti greitą 
nuosprendį.

WASIIINGTON, birž. 23. — 
Prezidentas Wilsonas šiandie 
)asiunte raštą geležinkelių dar

bo tarybai Chicagoje, raginda
mas ją kuoveikiausia išnešti 
nuosprendį geležinkeliečių algų 
klausime.

Tokį žingsnį padaryti prezi
dentą privertė nuolatos didėjan
tis nepasitenkinimas tarp gele
žinkeliečių.

30,000 pašalinta iš unijos.
Geležinkeliečių brolijos ren

giasi pranešti generaliniam ge
ležinkelių direktoriui Payne, 
kad jei nebus duota užtikrini
mų, jog algų taryba tuoj išneš 
savo nuosprendį, brolijos galbūt 
daugiau nebesipriešins dabar 
šk'elbiamieins geležinkelių dar
bininkų streikams. Tie streikai 
gi nuolatos plėtojasi ir persime
ta vis į naujus miestus ir apima 
naujus geležinkelius.

Brolijos sako, kad padėtis nė 
kiek nepagerėjo ir nerimavimas 
tarp geležinkeliečių yra labai 
didelis. Jos sako, kad nuo prad
žios ne autorizuoto svičmenų 
streiko, jau 30,0(X) narių tapo 
išbraukta iš unijų. Bet jos ma
no, kad taip ilgiau negali tęstis 
ir taip negalima braukti narių 
iš unijų, nes unijos greitai pa
liks visai be narių.

Šiandie trainmenų brolijos 
vice-prezidentas Doak matėsi su 
prezidento sekretoriui Tumulty, 
Ką jis jam pasakė, jis neskelbia, 
bet tuoj po to Wilsonas išsiun
tė minėtą laišką algų tarybai 
Chicagoje.

GELEŽINKELIEČIŲ STREI
KAS PLĖTOJASI.

Jau pasiekė Illinois ir centrali- 
nes valstijas. Taryba išnešianti 

nuosprendį už 2 sąvaičių. 

CHICAGO. — Naujasis gele
žinkeliečių streikas plėtojasi ir 
jau pasiekė Illinois ir Missouri 
valstijas. Chicagos yardmenai 
nerimauja ir veikiausia prisidės 
prie streiko.

Laikanti čia savo posėdžius 
geležinkelių darbo taryba atsisa
ko pasakyti kada tikrai ji išneš 

savo nusprendi apie geležinkelių

darbininkų algas. Ji sako, kad 
raginimai greičiau išnešti nuos
prendį tik trukdo darbą, bet ji 
tikisi,t kad gal ir gelėsianti pas
kelbti nuosprendį už poros są
vaičių.

Geležinkelių kompanijos skel 
bia, kad visi streikieriai skaito
si pašalintais iš darbo, netenka 
senųjų teisių ir bus priimti tik 
kaipo nauji darbininkai. Gele
žinkeliečiai gi pranešė, kad jie 
grįš tik tada, kada visos senu
mo teisės bus sugrąžintos.

Philadelphia, Pa. Pennsyl- 
vania geležinkelis paskelbė, kad 
streikuoja jo 1,117 darbininkų.

Baltimore, Md. — Padėtis nė 
.kiek nepagerėjo. Dar daugiau 
geležinkeliečių prisidėjo prie 
streiko.

St. Louis, Mo. — Apie 60 dar
bininkų Chicago & Alton gele
žinkelio, Venice, 111. sustreika
vo, nes jiems nusibodę laukti 
algų tarybos nuosprendžio.

Quincy, III. — 35 svičmenai 
pasiėmė “vakacijų” ir nesugrįš 
į darbą iki tarybos nuosprend
žio^

Hannibal, Mo. — Du trečda
liai Burlington geležinkelio svič
menų laiko “vakacijas” iki ne
bus išpildyti unijos reikalavi
mai.

Savannah, III. — 50 geležin
keliečiai sustreikavo vakar.

• ------------- ---------;-----
Drue translntlon filed w1th the post- 
master at Chicago, 111., June 24, 1920 
is rptjtpred by the pc» of Oct. 6, 1917

REIKALAUJA VOKIETIJOS 
NUSIGINKLAVIMO.

PARYŽIUS, birž. 23. — Pri
rengtoji ambasadorių tarybos 
ir užgintoji talkininkų premierų 
konferencijoj, nota Vokietijai 
apie nusiginklavimą šiandie ta
po įteikta Vokietijos taikos de
legacijai.

Po šios notos turbūt seks ki
ta nota, paduodanti smulkme
nas ir pasakanti ką Vokietija tu
ri daryti, kad išvengus npujo 
okupavimo, Vokietijos terito
rijos. 

t

PINIGŲ KURSAS.
» •

VAKAR, birž. 23 d., užsienio pinigų 
kaina, perkant Jų ne mažiau kaip už 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais liaipi \

Anglijos 1 svaras ................... $3-98
Austrijos 100 kronių ............... 0.80
Belgijos, už $1 ........... frankų 11.00
Danijos 100 kronų ............  $17.10
Finų 100 markių ................... $4.75
Francijos, už $1 .......frankų $11.62
Italijos, už $1 ............... lirų 15.70
Lietuvos 100 auksinų ........... $2.85

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

Lenkų 100 markių ................. $0.75
Norvegų 100 kronų ............. $17.70
Olandų 100 guldenų ............. $35.90
Švedų 100 kronų ............... $22.00
Šveicarų, už $1 ..........   frankų 5.46

< Vokiečių 100 markių .......  $2.85

Kruvina 
demostracija

3 DEMONSTRANTAI UŽ
MUŠTI.

Italijos policija užpuolė socialis
tų demonstraciją.

LONDONAS, birž. 23. — Mi
lano, Italijoj, socialistai, surengė 
demonstraciją, protestui prieš 
geležinkelių padėtį. Ant deinon-: 
straeijos užpuolė policija su ka
reiviais ir 3 žmones nušovė ir 40 
sužeidė. Delei to gali kilti gene
ralinis streikas.

True translation filed wlth the post- 
tnaster at Chicago, III., June 24, 1920 
as reųuired by uie act of Oct. 6, 1917

Rusijoj nėra 
socializmo.

Europa negali pasimokinti iš 
Rusijos, sako anglijos darbi- 
X ninku delegatai.

LONDONAS, birž. 23. — Reu 
terio žinia iš Stokholmo sako, 
kad Mrs. Prillip Snovvden ir 
Dr. Guost, nariai Anglijos dar
bininkų delegacijos, kuri bu 
vo nuvykusi į Rusiją tyrinėti ten 
padėtį ir dabar sugrįžo į Sto
kholmą, pareiškė, kad jų nuo
mone, sovietų Rusija nieko ne
gali pamokinti vakarų Europos. 
.Jie pranašavo, kad socializmas 
įsikurs Anglijoje daug angščiau, 
negu kad jis bus įvykintas Ru
sijoje.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., June 24, 1920 
as reųuircd by tne act of Oct. 6,1917

MAISTO RIAUŠĖS VOKIETI
JOJE.

Daug žmonių užmušta susirė
mimuose su policija.

BERLINAS, birž, 23. — Kaip 
pranešama, keletas žmonių li
ko užmušta Ulm, Wuerthen- 
berg, laike demonstracijų ir 
riaušių prieš maisto brangumą. 
Panašios demonstracijos ištiko 
ir daugely j kitų didesnių Wuer- 
ttęnrbergo ir Vokietijos miestų. 
Daug susirėmimų buvo tarp de- 
monslrntų ir policijos su reich- 
swehru.

Taipjau pranešama, kad nie- 
kuric nepriklausomųjų socia
listų ratelių naudojasi neramu
mu ir skatina'žmones reikalau
ti proletariato diktatūros.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENAS”

SLA. SEIMAS PRASIDĖJO PA- 
NEDĖLYJE. DALYVAUJA 65 

DELEGATAI.

Pirma diena Seimo.
[Nuo musų korespondento]

SO. BOSTON, Mass. Birželio 
21 d. — Šiandien Lietuvių Sve
tainėj, 10 valandą ryto prasidė
jo Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 31-mas ir 4-tas dvime- 
tinis Seimas.

Seimą atidarė SLA. pirminin
kas St. Gegužis ir pakvietė P. A. 
Dedyną, p-lę J. Jurgeliutę ir S. 
Mockų priimti mandatus, ir kol 
mandatų komisija sutvarkė man 
datus, tai buvo pakviestas Dr. 
A. L. Graičiunas kalbėti. Jis 
kalbėjo abėlnais ruožais apie' 
SLA., L. L. Bonus ir Lietuvos 
Raudonąjį Kryžių. Paskui buvo 
pakviesti kalbėti p-lė Z Puišiutė 
ir J. Neveckas. Jiedu kalbėjo 
vien apie SLA.

Mandatų komisija pranešė, 
kad su sprendžiamais balsais da
lyvauja 65 atstovai. Pirminin
kas paskyrė p-les M. Kudiniutę 
ir M. Langiutę prisegti delega
tams ženklelius. Delegatams 
ženklelius prisegus buvo skaito
mi nuo SLA. kuopų ir pavienių 
narių seimui prisiųsti pasveiki
nimai su aukomis: nuo 4-to aps
kričio pasveikinimas su $5 au
ka Raudonajam Kryžiui; nuo 45 
kp., Hazleton, Pa. su $5. Našlių 
ir Našlaičių Fondui, nuo 128-os 
kp., Carnegie, Pa., $5 našlių ir 
našlaičių fondui; nuo 155 kp. 
Benld, 111., $10, prieglaudos na
mui; 212 kp., Kenosha, Wis., $5 
prieglaudos namui; 246 kp., 
Plymouth, Pa., $10; nuo A. Kle- 
meraucko, $2 Moksleivių ir Ne- 
priguliu. Fondui; nuo V. Kama
rausko $5 Liet, valstybės reika
lams.

Viso labo pirmoj sesijoj sup
laukė aukų su pasveikinimais 
$42.00.

Buvo vienas gana juokingas 
pasveikinimas (nepamenu ko
kios kp.). Pasveikinimas pataria 
mas, kad SLA. seimas neremtų 
Lietuvoj Klerikalų valdžios, gir
di, “klerikalai tegul prašo Die
vo, kad Dievas duotų jiems pini
gų.”

Pricsš užbaigiant pirmą sesi
ją, vienas delegatų įnešė, kad 
seimas pasiųstų pasveikinimą 
Lietuvos Steigiamąjam Seimui. 
Toj kitas atstovas pasikėlė ir sa
ko, kad nereikia siųsti, nes Lie
tuvos valdžia esanti skirtingų 
pažiūrų. Bet atstovai atsistoji
mu nubalsavo siųsti pasveikini
mą Lietuvos Seimui.

Pirmoji sesija užsidarė 12:10 
vai. dieną.

Kol Markės Dar
Pigios
Siųskit Pinigus Lietuvon

Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius pasiunčia 
pigiausiu budu pinigus Lietuvon į vietines paš
tas ir pilnai atsako už siunčiamus pinigus.
Pinigai taipgi siunčiami j 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 

i 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.

Seime tvaiką veda Pildomoji 
Taryba. Kol-kas dar nesimato 
vice-prezidentės Dr. J. Baltru
šaitienės. Sekretorius A. B. 
Strimaitis, seimui sutinkant, pa
siskyrė sau pagelbininką St. Vi- 
taitį.

(Seka ant 2-ro pusi.)

Kaune sudegė 
200 namų

IŠDEGĖ KAUNO BIEDNUO- 
MENĖS DISTRIKTAS.

Sąstatas naujos Lietuvos minis
terijos paskelbtas.

WASHINGTON, birž. 22. — 
Lietuvos Astovybė Amerikoje 
gavo šiandie iš Kauno nuo “El
ta” sekančius kablegramus:

“Naujo Kabineto sąstatas:
Dr. Kazys Grinius, Socialistas 

Liaudininkas, pirmininkas; Juo 
zas Puryckis, Krikščionis De
mokratas, Užsienio Ministeris; 
Rapolas Skipitis, Santarietis, 
Vidaus Ministeris; Pulk. Leit. 
Žukas, Soc. Liaud., Krašto Ap
saugos; Karoblis (?), Neparti
nis, Teisingumo Ministeris; Gal
vanauskas, Nepartinis, Finansų, 
Prekybos ir Pramonės Ministe
ris ir Susisiekimo Ministerijon 
Vaduotojas (?); Kazys Bizaus
kas, Krikš. Demokratas, švie
timo Ministeris; Agronomas 
Aleksa, Nepartinis, Žemės Ūkio 
ir Valstybės Turtų Ministeris; 
Dr. Soloveičikas, Žydų reika
lams, benori felio; Sicmaška, 
Gudų reik’h Intus, be p “(folio.

Kaune ketvirtą kartą buvo di
delis gaisras, sunaikinęs labai 
daug namų.”

Tą pačią dieną gautas sekaan- 
tis antras kablegramus:

“Smulkesnės žinios apie gais
rą: Sudegė tarp 150 iki 200 na
mų tarpe Katedros, Benediktų 
bažnyčios ir Vilijos. Nuostoliai 
siekia keletą milionų.

Generalis štabas organizuoja 
padegėliams greitą pagalbą, kur 
jie galės gyventi. Gaisre dau
giausiai darbavosi kareiviai.”

“"pastaba. “
Vietos pašto viršininkas 

mums vakar pranešė, kad Nau
jienų utarninko. (birž. 22 d.) lai
da tapus pašto sulaikyta dėl 
ųepristatymo vertinio tblegrafo 
žinių: 1) Revoliucija Lietuvoj;
2) Bolševikai stumia lenkus, ir
3) Du bolševikų pulkai sunai
kinti.

Vertimai po to tapo paštui 
pistatyti.



Ketvergas, Birželio 24,1920
■

voros Gyduolės užlaiko 
šeimynos sveikatą.

S Abelnas Tonikas. B
Nei vienas nesiginči* su tuo, kad H 

I apskrita sveikata didžiumoj pri- N 8" klauso nuo prideramo suvirikinimo. I;
Jei &t*« darbas susilpnėja, sulėtėja. S 
ar pasidaro neužtenkamu, tąsyk gali 11 
kilti kitos negalės. Taigi kiekvienas □ 
mes turėtume saugotis Ir žiūrėti, kad IĮ 

I virikinimo darbas butą normalia. II 

į Severas S 
i Balsam of Life į

(Severos Gyvasties Balsamas) yra | 
pageidaujamu tonikų, kuris, kaip ži* f] 

I noma, suteikia kuogeriausias pa- I 
I sakmes. Jis apskritai paasktina ir [J 
I jo vertė yra priparodyta gydanties r 

B nuo nevirškinimo, dispepsijos, netu- B 
j rėjimo noro valgyti, vienvalinio vi- |j 
I durių užkietėjimo, ir apskrito nusilp- rj 
| nėjimo stovio. Kaina 80c ir 4c I 
| mokesčių, visose aptiekose. u

W. F. SFVERA CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

i

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”

SAVINGS BANK

AFETY&

Saugumas
Patarnavimas

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

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

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

STOCK

4162 So. Halsted St
Chicago

S.L.A. Seimas
(Tąsa nuo 1 pusi.)

Antra sesija.

Antrą sesiją atidarė pirm. S. 
Gegužis 1:30 po pietų.

Po vardašaukto sekr. A. B. 
Strimaitis skaitė protokolą pra
eito seimo. Protokolas liko pri
imtas be pateisimų.

Po protokolo sekė pirmininko 
St. Gegužio raportas. Raportas 
buvpl gana ilgas ir gerai apdirb
tas. Pažymėta visas jo, kaipo 
prezidento veikimas, smulkme
niškai apibudintas SLA. stovis 
ir kartu paduota rekomendaci
jų-

St. Gegužiui išdavus raportą, 
Dr. Graičiunas įnešė, kad atsto
vai atsistotų pagerbimui savo 
pirmininko už jo darbavimąsi 
SLA. labui. Atstovai tai ir pa
darė.

Paskui sekė raportas sekreto
riaus A. B. Strimaičio. Jis 
Jis buvo ilgas ir smulkmeniš
kas. Iš raporto matyt, kad SLA. 
nuo pereito seimo paaugo 1,111 
narių ir (dabar turi 12,387 na
rius. Per tą laiką turtas paaugo 
$85,103.75 ir dabar jis siekia 
$260,318.95. Ilgiausia raporto 
dalis buvo apie užregistravimą 
SLA. čarterio Massachusctts 
valstijoj. SLA. čarteris nėra už
registruotas, nors jau yra pada
ryta tinkamų žingsnių ir tiki
mus!, kad čarteris neužilgio ir 
ten bus užregistruotas.

Po to sekė iždininko Tarno

Prieš uždarant sesijų buvo 
skaityta atėję pasveikinimai su 
aukomis nuo 51 kuopos, Wor- 
ccster, Mass., su auka $23.00 
Lietuvos Moksleivių dr-jai Ži
burėliui ir nuo 105 kuopos, 
Dayton, Glito, su $10.00 aukų 
pregliaudos namui.

Beje, mačiau, kad rezoliucijų 
komisija turi rezoliuciją nuo 
11 kuopos iš VVaterbury, Conn., 
Povilaikos parašytą. Ji protes
tuoja prieš išrinkimą T. Dundu
lio SLA. sekretorium, ir reko
menduoja, kad Seimas neužgir- 
tų T. Dundulio, kaipo “Lietu
vos valstybės” priešo. Minėta 
rezoliucija da nėra pasiekus sei
mo, tad dar nežinia kokio liki
mo ji susulauks. Tiek galima 
pasakyti, kad minėta rezoliuci
ja susilauks smarkios kritikos 
iš pažangiųjų pusės. Žinoma, ne 
dėlto, kad Dunduliui simpati
zuotų, bet kad apgynus SLA na
rių referendumo teises.

Antroji sesija užsidarė 6 vai. 
vakare iki ryt dienai.

S. Bakanas.

Ūkininkų
Ant šventės 4 Liepos.

Draugija Lietuvių Ūkininkų Susivienijimas, Hart, Michigan, 
laikys trecią metinį Pikniką. GURNE Y PARKE, gražiame miš
ke ant kranto upės, kur dalyvaus ponia M. Dundulienė su buriu 
giedorių. Panelė Aldona Grušiutė ant smuikos ir korneto 
SOLO. VVitingas ir panelė B. Matulutė smuiką ir Piano Duetas. 
Mergelių deklamacijos ir kiti žaismai, skanus užkandžiai ir gėri
mai. Kviečiam aplinkinius su mumis pasilinksminti. Ir iš to
liau atsilankyti, kur bus gera proga pasižiūrėti musų gražios Lie
tuvių Kolonijos. Vietos bus pas musų Ūkininkus pabūt kad ir 
ilgai. Musų Komitetas lauks ant Stoties su automobiliais suba- 
toj ir nedelioj.

Vardan Draugijos Ignas Smetona Pr. Raštininkas.

Piknikas

Kas dedasi 
Lietuvoj. 

STEIGIAMASTS~SEIMAS.

Prirengiamieji St. Seimo ati
darymo darbai jau prasidėjo. 
Geg. 4 d. krikščionys dcmokra-

kų demokratų ir valstiečių są
jungos atstovus pasitarti St. Sci 
m o prirengiamųjų darbų reika
lais. Pasitarimas, kuriame da
lyvavo Čarneckis, Tumėnas, La
šas ir Makauskas, buvo tik in- 
formacijinio charakterio. Krikš 
čionių demokratų atstovai iš
reiškė noro tartis valdžios su
darymo, S t. Seimo prezidiumo 
sąstato ir kt. klausimais. Jiems 
buvo nurodyta, kaiį apie tai kai 
bant reikėtų tartis ir su sočiai- 
demokratais.

Gegužės 8 d. krikšč. dem. pa
kvietė antrą kartą. Iš kr. d., be 
p. p. Čarneckio ir Tumėno, da
lyvavo J. Vailokaitis, iš soc. 
liaud. deni, ir valst. sąjungos— 
K. Ralys, p. Makauskas ir AJ 
Rimka. Krikščionių demokratų 
atstovai jau norėjo žinoti galu
tiną nusistatymą valdžios orga- 
nizuotes ir kt. klausimais. Čia 
pirmiausia teko paklausti, ar 
krikščionys demokratai kvietė į 
pasitarimą socialdemokratus. Į 
tai atsakė p. Čarneckis, kad bu
vę kalbėta, bet socialdemokra
tai atsakę, kad jie jokių pasita
rimų dar neturėję ir dėlto nie
ko negalį pasakyti. Tada ir 

soc. liaud. dem. ir valst. sąjun
gos atstovų buvo pareikšta, kad 
kokionors galutino nusistatymo 
<lcl "valdžios organizuotos pasa
kyti negalinta, nes viena—nc- 
buvo progos oficialiniai tartis, 
o antra — pirmiau negu kalbė
ti dėl organizuotės — reikėtų 
pasiaiškinti artimųjų darbų pro 
gramą ir tik pasirodžius, kad 
galima bendrai dirbti, butų ga
lima kalbėti ir dėl valdžios or
ganizuotos. Tai principo klau
simas. Del pirmųjų St. Sei

mo darbų galima ir dabar jau 
tartis, ir čia soc. liaud. deni, ir 
valst. s. atstovai pasiūlė tuojau 
sudaryti dvi tarpfrakcijines ko- 
misjas iš socialdemokratų, soc. 
liaud. dem., valstiečių sąjungos 
ir krikščionių demokratų atsto
vų, St. Seimo statutui ir laiki
nosios konstitucijos projektui 
paruošti. Krikšč. dem. atstovai 
su tuo sutiko ir komisjas pra
dėjo darbą gegužės 10 d. 9 vai. 
ryto. [Darbas],

TAIKOS DERYBOS.

Gegužes 7 d. 12 vai. buvo f or
iu ingus Lietuvos ir Rusų taikos 
derybų atidarymas. Programi
nėse prakalbose skirtumo nepa
sirodė. Joffės kalbos trumpas 
turinys šis: “Kadangi Lietuva 
neveda su Rusais karo, tai mu
sų derybos lies ne tiek karo ir 
taikos derybas, kiek santykių su 
tvarkymo klausimus tarp musų 
tautų, kurios visuomet buvo la
bai artimos viena antrai. Ru
sų revoliucijos paskelbtas apsi
sprendimo principas, dėl kurio 
Tarybų Rusai kovoja daugiau 
kaip du metu, duoda laidų, kad 
tarp musų neiškils nepergalimu 
klinčių”. Toliau jis paminėjo, 
kad imperialist. Lenkai turi pa
ėmę Lietuvos dalį, nesiskaity-

8=as Iškilmingas

Piknikas
Lietuvių Ev. Liuteronų Draugsytės 

Chicago, III.
ATSIBUS NEDĖLIOJĘ, BIRŽELIO JUNE 27 d.,

G. M. ČERNIAUSKO DARŽE NO. 2
Lyons, III. *

Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites ant tos musų linksmos die
nos, kur mes parengiame dėl kiek vieno. Piknikas žada, būti nepapra
stas, kokio dar nėra buvę. Todėl kviečiame visus jaunus ir senus. 
Bus gėrimų saldžių ir karčių. Žaislai visokį, lenktynės, bovos, šokiai. 
Muzika geriausia. Kviečia Komitetas.
PASARGA: Reikia važiuoti 22-ros gatvės karais iki 48-tai Avė; iš ten 
važiuoti Lyons karais iki čemausko daržui.

Pinigai Nuėjo 
Lietuvon

iš Lie- 
a u j ė 
gautą-

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko n 
telegramų apie pinigų paėmimą. Sulyg
jų telegramų pinigai yra nuėjo šiems žmonėms 
Lietuvoje:

M. Sorziekaitei
K. Skeinenei
Liudvikai Kikin
J. Dilienei
A. Labanauskui
P. Pilipauskui
A. Budriui
J. Vaitaičiui
R. Jokubauskienci
V. Latvenienei
Fr. Liutkui
J. Jurgaičiui
St. Daniuliui
P. Repšui
A. Malinauskienei
St. Petrauskui
Juzefai Navickai
M. Murauskui
M. Yunkarienei
Fr. Andriuliui
A. Bagviliui
Domicėlei Voronovič
J. Urbai
K. Rutkauskui
J. Rukšiai
B. Jonaitienei
N. Rukštalienei

B. Paleckiui
M. Latušinskienei
A. Maslauskui
J. Petkauskui
D. Kumščiui
Julei Karvelis
J. Vaitkui
Bertai Telksnis
M. R omon ienei

J. Cacevičiai
A. Paklovanskiui, 2 
J. Dagienei 
Z. Gentvilaičiutei
A. Vaitekūnui 
Fr. Petravičienei 
Levusiai Valenčius
B. Zalkovskui
J. Balakienei 
F. Atkočiūnui 
A. Petreliui 
M. Balčiūnaitei
A. Zaniauskiui 
M. Zaguniui 
Stefanijai Jurevičia 
Onai Lenzbarkienei
K. Vygantui 
M. šeputienei 
M. Giedrienei 
O. Mataitienci 
J. Domėnienei
B. Palėkienei
T. Tručinskienei 
O. Srogienei 
B. Dubulskienei 
Onai Palapietei 
Fr. Lazauskienei 
M. Aužleikienei
L. Sidabrui
J. Ambrulevičiai 
V. žebraičiui 
O. Meleškienei
M. Pockevičiai 
M. Grinienei
M. Paulauskienei

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

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

Dr. A. R, Bliu lenthal

spoto Dykai 
Gyvenimai m 
iria*. kada pra

meUr. Y- 
ioma *1 

t vai-* 
J vak. 

nedttiomi*. nuo 9 iki 12 tifoną 
4049 S. Aahlaal av. kampai at, 

Ttlepkone Yarda 4111
Boulevard 9437

patinga don 
Kreipiama 1 

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 
nedaliomis, nuo 9 iki U

DR. M. HERZMAN
IS RUSIJOS

Gvral Netariama linomaa >or n

Gydo aitrias ir ehronSkaa Bgaa, vf•

tataus.
W. IM 

lt. ■•toli Plak st.
VALANDOS: Mm !•-!! fM* k 

■u* 6 Iki 8 vah vakarai*.
Dienomis i Danai

8110 arba 807
Naktimis Drecnl 
900 - Drsver 4126 

OmSNIMASt UIS B. HalriU Itn*

Talaphaaall

Dr. Charles Sopi
Persikėlė | tavo ftatifa ®H*< 
p®. 4729 Si. Aston* Avė, fto

kų. Ofiso valandos ftufl 16 Od 
12 rytmety], huo 2 Ud i

dSliomis 10 v. r. iki 1 v. d. 
Specialistas džiovos ir moterų 
ligų. Tek Drexel 2880.

H. e. M. CLUEa
Praktikuoja 28 metai 
Gyvenimą* ir Ofisą* 

8149 S. Morgan stn kerti 22 et.
Chicago, Illinoi*. 
SPECIALISTAS* 

Moteriškų Ir Vyrlik*, 
Taipgi Chroninių Lig*.

OFISO VALANDOS) 
Nuo 10 — 8 po pietų ir nuo 

6—8 vakare. NedCUomia nu* 
9—2 po pietų.

Telephone Yard* 887. 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

r
Telephom Taria 0022

Dr. M. Stupnicki
>107 S. Morgą® at. CMcrro

VALANDOS: Nuo 8 Iki 11 ryta 
ir tono 0 iki 9 vakar*.

chlevski. Iš lietuvių tėra eks
pertas Rasdkas. [Darbas].

Naujausiomis žiniomis Rusi
jos valdžia tam tikru aktu pa
skelbė ir pripažino Lietuvos ne
priklausomybę ir atsisakė nuo 
bet kokių pretenzijų į Lietuvą.

♦

Lietuvos Politikos 
Urve

[Nuo “Naujienų” bendradarbio 
Lietuvoje].

Darbininkai visur stengia
mos nuskriausti, apeiti. Taip ir 
Lietuvoj. Laikinąją valdžią or
ganizuojant, ją pasistengė į sa
vo rankas paimti patįs buržua
ziniai sluogsiiiai, susispietę krik- 
ščionių-dcmoki'atųj pažanginin- 
kų ir santarininkų partijose. 
Pastatę prieky šalies ginimą, 
gavo iš liaudies paramos, bet 
kuomet apie Steigiamojo Seimo 
šaukimą ilgai nieko nebuvo gir
dėti, tai ponai visai neteko žmo
nių simpatijos, ir kad galiaus 
įvyko rinkimai, tai pažangiečiai 
ir santariečiai negavo nė vieno 
savi^ atstovo pravesti. Bet ta 
juodoji šaknis, klerikalų parti
ja, atvirai ir dangstydamos įvai
rių “darbo federacijų,” “darbi
ninkų partijų” vardais pavar
todama tikybą sau įnagiu, ap
gaulingu budu gavo didžiumą 
balsų. Bet dabar pradeda musų

Nors tarp Lietuvos ir Rusų tuo 
tarpu nėra bendrų sienų, bet 
kadangi ateityj abi respublikos 
busią artimai surištos viena su 
antra, ir per Lietuvą eis Rusų 
susisiekimas su Europa, kas esą 
labiau Lietuvių, negu Rusų in
teresuose, tai ir čia, be abejoji-, 
mo, nenumatoma sunkumų. Ru 
sai nemano iškelti kurių nors 
pretenzijų, sekančių iš fakto, 
Lietuvos priklausymo Rusijai. 
Rusai derybose su Lietuva yra 
pasiruošę atydžiai ir širdingai 
atsižvelgti į tą vargingą padėtį, 
kurioje Lietuvos respublika at
sidūrė pasaulinių imperialistų 
skerdimų taip a t lenkų įsiverži
mo į Lietuva rezultate”.

Gegužio 8 d. prasidėjo debatai 
dėl sienų. Rusų delegacijoj yra 
atmainų: vietoj Pokrovskio da
lyvauja lenkas komunistas Mar- žmoneles suprasti, kad jie buvo

-- ----- U—-----------------------------  
prigauti, tat šis atžagareivių 
laimėjimas gal būt bus pirmas 
ir paskutinis.

Darbininkai, nors nuskriaus
ti, tečiaus į Seimą žiuri kaipo į 
teisėtai išrinktą, ypač kuomet 
Lietuva apstota priešų kariuo
menių ir kuomet kiekvienas už- 
sikarščiavimo žygis gali dalykus 
dar labiau pabloginti ir patiems 
darbininkams butų pragaištin
gas (kaiį) parode vasario 22-23 
atsitikimai). Antra vertus, 
mums nėra ko perdaug nusi
minti. Darbininkų atstovai, so
cialdemokratai, turi Seime 13 
vietų, ir jie stengsis, kiek galė
dami, musų reikalus apginti. 
Jei klerikalai užsimanytų ir to
liau vartoti savo žiauriąją kum- 
ščią darbininkų kovai už išsi- 
vndavimą nugniaužti, tai jie 
labai apsivils. f Seimą jie pak
liuvo klastomis — žadėdami 
žmonėms didžiausių gerovių; 
žmonės gi to neužmirš ir rei
kalaus pažadų išpildymo. Kasgi 
tada bus?

Socialdemokratai Seime turės 
žodžio, spaudos, koresponden- 
visų pirma išreikalauti pilnos 
cijos, susirinkimų ir organiza- 
vimos laisvės. Reikės panaikin
ti visas žiauriausias cenzūras, 
kurios kontroliuoja ir naikina 
ateinančius iš Amerikos laiškus 
ir laikraščius (mat žino, kad 
Amerikos laikraščiai savo lais
vu žodžiu labai veikia j liaudį). 
Tiesa, ta cenzūra jau dabar kiek 
pagerėjo, todėl amerikiečiai

Tel. Canal 6222.
DR. C. K. CHERRYS 

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

CHICAGO. 
Valandoei 9:30 ryto iki 12 dieną, 

nno 1 po pietą iki 9 vakare.

DR. S. B1EŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAI

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampa* 
Leavittt St. Phone Canal 6222. Va
landos) 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 kai. vakare. Gyvenimo vieta: 8114 
W. 42nd St. Phone McKinley 4988.
Valandom nylo 10 iki 12 diena

DR. YUšKA
1900 S. Halsted St.

Tel. Canal 114
t 
t 
t 
t 
t

t 
t

draugiai daug nuveiktų, jeigu 
jie. nepasišykštėtų siųsti Lietu? 
von kuodaugiausia darbininkiš
kos
knygų. Kol kas, lauksime 
mokratinės” valdžios darbų, o 
atėjus “sudnai dienai” atpildy-

Ofiso Tel. McKinley $6

DR. I. H. GINDICH 
DENTISTAS

Męs savo darbą gvarantuojame 
Kalbame visas Europiškas kalbas 
3804 S. Kedzie Avc. Chicago, 111.

Arti 38-th Street

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvi* Gydytoja* ir Chirurgą* 
Roselande: 10900 8. Michigaa Are. 
Telefonai, Pullman 342 ir 2189 
Cblcagos ofisas: <51® S. Wood St 
Tik Ketvergu vakarai* nuo *:*e 
—7. TeL Yarda 721.

literatūros — laikraščių, 
de

A. P. Julys.

100 ŽMONIŲ KRITO LONDON- 
DERRY.

LONDONAS, birž. 23. — Pa
sak pusiau oficialūs žinios, 100 
žmonių liko nukauta ir sužeista 
mūšiuose Londondcrry gatvėse. 
Stipri Sinn Feinerių armija pa
maži briaujasi į miestai centrą.

------p------------------------
Serbai užėmė čemagoriją.
LONDONAS, birž. 21. — Bel

grade oficialiai paskelbia, kad 
Italijos kareiviai pasitraukė iš . 
Černagorijos ir evakuotas apy- . 
gardas tuoj užėmė serbų karino; 
menė. Dabar černagorijoje jau 
nebėra svetimų šalių kareivių.

Telephon* Boolevard 2168

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS: 9-12 ryto 
2—9 vakare

M99 S. Berge* «t Chicago, IU.

Telephono Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Halsted SU Chicago/
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DarboZmonių 
Knygynas

3238 So. Halsted SU Chicago 
U ii a i kome knygų krautuvę, par

duodame Įvairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristikų, ekonomiją, 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki
tu mokslų; hvgieną, istoriją, etnolo
giją, biografiją, kalbamokslius, po
eziją ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrakome la
ikraščius Ir pavieniais parduodame 
^Naujienas**, “Keleivi’* ‘Kardą’* ir 
“Dilgėles”. Mes padarėme musų 
knygų naujus katalogus; reikalauda
mi katalogo prisiųskite sykiu už 6c 
kyasaženklių.

JOHN KUCHINSKAS 11 
Liwyer

LIETUVIS ADVOKATAS 
89 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 8684 >

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
Subatomlsi 9 iki 1 po pietų 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 
Egsaminaoju Abstraktai 

perkant.
arba parduodant namą, lotą ar
ba farmą ir padirbu visokiai 
Legaliikus Dokumentus. Sutei

kiu patarimus ir skolinu pinigus 
ant Pirmą Mortgočią ant lengvą 
sąlygą.
West Side ofisas atdaras vaka

rais nuo 7 iki 8 valandos.
Virtum Metropolitan State Ran
kos, 2201 W. 22nd Street.
Cor. Leavitt Tel. Canal 2552.

Laiškai iš Lietuvos
Pačto tarnautoji) 

patvirkimas

Plėšinėjimas amerikiečių laiškų 
ir jieškojimas juose dolerių. — 
Kūrenimas pečių amerikiečių 

laiškais ir laikraščiais. — Cenzū
ros bjaurumas. — Rinkimų kam

panijos ekscesai.

[Laiškas vienai Naujienietei] .

Sveikam Kūne Stipri Dvasia
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

cialia gydymo būdas išgydė Jau daug 
Įmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

Tūkstančiai žmonių nežino, kad Jie 
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai 
nuo kitokios ligos; deltogi ir neišsigy
do.

Geg. 5 d. — Vos-ne-vos prisi
rengiau rašyti. Jau rodos ra
šysiu. Jau sukaupiu savo min
tis, bet žiūrėk, kas-nors nepapra
sto, naujo atsitiko, kas visas pi r 
mesnias žinias užtemdo ir tų 
įspūdžių pagautas vėl žmogus gy 
venimo įvykius knebeni, kai žą
sytis rudenį darže paliktus ko
pūstų kotus. Taip laikas ir slen
ka.

Kirmėlės ženklai
žmonės sergantis taja blanda liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo

skaudėjimu: jiems rodos, tartum kas 
į gerklę kįla, vemt verčia, valgyt ne
turi noro, galva skauda, viduriai sukie
tėję, ausyse ūžia, skauda po krutinę.

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

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

r»n> Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto Iki 8 vai. vakare.
Nedaliomis nuo W iki 12 diena.

Dabar, aš o su manim ir visi 
Lietuvos žmonės, anot to prūso, 
“po miŠei, po košei:” po revo
liucijos, po rinkimų į Seimą ir 
po visų tų lietuviškų ir nelietu
viškų nopoščių.

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS

DR. B. M. ROSS 
Physician & Surgeon

Vyrų, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo užnuodijimu, inkstų, 
pūslės šlapimo ir visomis privatinėmis ligomis.

35 So. Dearborn St., kampas Monroe St. 
Crilly Building—ruimas 506. Imkite elivatorių 

iki 5-tų lubų, Chicago, III
DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI 

PRAKTIŠKO PATYRIMO
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak.
Nedaliomis nuo LP<> Ų^r-f
ninkais ir Ketvergaies nuo 10 ryto iki 4 vai. 

po piet.
■  -..—

Mm perkamų Pergalės Bondas pilna parašyta- P A S H
la verto, ir Laisvi* Bondu* pilna pinigine verte. vA U U
Atneškite arba atsiųskite j 
Atdara kasdien ano •—< 
Utarninkaie, Ketvergals 1135 MILWAUKEE AVĖ. 

tarp Pauli** Ir Woo4 Sta.

Svies* ir pajieg* suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 
| dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutini Lietuvią Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORTELECTRIC CO, Ine.

L. BABTKU8, Pm.
1619 W. 47th St Tel. Boulevard 1892. Chicago, UI.

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

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

Važiuokite j Lietuvą
PER

Depositors State Bank
4633-4637 South Ashland Avenue 

CHICAGO, ILLINOIS >

$6,000,000.00 dolerių banka

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

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

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

Buvau jums paliovęs rašęs, 
nes manau, kad nė jus gaunat 
mano laiškus, es per 4 mėesius 
iš jūsų negavau jokios žinios. 
Maniau: ar jus ten pasimirėt, ar 
į Lietuvą rengiatės važiuoti, kad 
nieko nerašote. O pasirodo, kad 
prieš Lietuvos revoliuciją, po 
revoliucijos ir prieš rinkimus 
visi iš užsienių laiškai ir laikraš 
čiai buvo stipriai cenzūruojami. 
O kadangi žiema/ šįmet buvo ga 
na šalta, tai, kaip man vienas 
pažįstamas pašto tarnautojas sa 
kė, pašto cenzūros sargai laik
raščiais ir laiškais iš Amerikos 
pečius kūrenę, žinoma, laiškus 
pirma atplėšę, ar neras iš Ame
rikos siunčiamų giminėms dole 
rių. Mat sargai, tamsus žmones, 
vyrai dievuoti, žinoma, ir krikš
čionys demokratai (nes tik toki 
prie dabartinės -valdžios turi 
pirmenybę), matydami, kaip jų 
ponai cenzoriai su Lietuvos žino 
nėms siuntiniais ęjgiasi, ir jie 
pagal savo “sąžinę elgėsi. Bet 
mat, — nežiūrėk, ką jie daro, 
tik klausyk, ką sako, — po pus
mečio, o gal daugiau tokio dar
bo, netyčia Kauno pašto virši
ninkas užtiko minėtus sargus 
laiškus bedeginant. Na ir užsi
baigė tas baisus prasikaltimas, 
krata, kalėjimu ir Kauno “Lie
tuvos’’ (valdžios organe) patei
sinančia tuos sargus karespon- 
dcncija( tik apie vieną neva' pa
rašė ir tai išrado nekaltu).

Gal neviena Lieuvoje motinė
lė, žmonelė ar šiaip brangi ypa- 
tele laukia iš Amerikos laiške
lio bei dorelelio j laiškelį įvy
nioto) už kurį kaip už kviečius, 
“oštų” pilną gniaužtą gausi; gal 
nevienas amerikietis išsiuntęs 
laiškelį su dovanėlėmis savo my 
limiausiems laukia atsakymė- 
lio; nevienas laukia laiškelio bei 
laikraštėlio, kuriuos pasižadėjo 
ainerikantai siųsti, o čia vis kas 
kaip į pragaro nasrus sulindo...

Aš nesulaukdamas laiškų nė 
laikraščių, nuvykau į Kauną ir 
stačiai į tą prakeiktą cenzūrą. 
Prie durų parašyta: “Įeiti smar 
kiai užginta”. Pabarškinau. Iš
eina kareivis (neva oficierio) 
rūbais beūsis pusbernis ir klau 
šia, ko aš noriu. Taip ir taip, 
sakau: Kodėl laikraščių ne laiš 
kų iš Amerikos negaunu? Yra 
išrašyta, kasdien tur pareiti. O 
trečias mėnuo nė laikraščio, nė 
laiško.

—O kas toks esi?—paklausč-
—Toks ir toks esu. Ten ir 

ten gyvenu.
—A, žinau. Tamistos vardu 

daug pareina iš Amerikos laik
raščių, bet visus į pečių sukiša- 
me!

—Kodėl? Man kaipo Lietuvių 
Mokslo Draugijos koresponden
tui rusų caro laikais pareidavo 
per cenzūrą visoki spausdiniai 
ir laiškai iš Amerikos, o dabar 
Tamstos... Kas jums nepatin
ka—išbraukit, iškirpkit, ar su 
smala užtepkit, kaip rusai dary
davo, arba atgal siųskit, bet to-! 
kių brangių daiktų nenaikin-
kitl...

$2500.00 $2500.00
Dovanomis Dovanomis

Didžiausis Išpardavimas
Per 3 dienas turės būt išparduota 300 lotų, už tokią 

prekę, kokią pirkėjas pasiųlis. Lotai randasi gra
žiausioj dalyj miesto, Morgan Park Garden Subdivi- 
sion, ant 113tos gatvės ir Ashland Avenue.

(Važiuojant Halsted 111 karais)
Išpardavimas prasidės June 25, 26 ir 27 diena —Pėtnyčioj, Subatoj ir Nedėlioj. 2 kartus dienoj, 

vienas-2 vai. po pietų, antras 7-tą vai. po pietų kožną dieną, tik per minėtas 3 dienas. Ant 113-tos ir 
Ashland Avenue.

$2500.00 Dovanomis bus išdalinta visiems tiems, 
kurie atsilankys ant to išpardavimo, nepaisant 
kurie pirks lotų ar ne, o dovanų galės gauti.

NEPRALEISKITE ŠITOS PROGOS, NES KITOS TOKIOS NEBUS, LOTAI BUS PARDUOTI
už tiek, kiek kas įvarys ant licitacijos.
TAIPGI BUS DUODAMA ANT LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ.

Liberty Bondsai ir Liberty Land & Investment Co. Šerai bus priimami už pilną vertę.
ATEIKITE Į MUSŲ OFISĄ 3301 So. Halsted St. BUS AUTOMOBILIŲ KURIE JUS NUVEŠ 

Už DYKĄ TIESIAI PRIE LICITACIJOS LOTŲ IR DOVANŲ.

Patįs visi atvažiuokite ir atsivežkite savo draugus.

Investment CoLiberty Land
3301 So. Halsted Street Phone Boulevard 6775

JEIGU KURIE LOTŲ NEPIRKSITE, TAI NORS DOVANŲ IŠLAIMĖSITE. -- —
Dovanos bus parodomos ketverge 7 vai. vakaro, Birželio (June) 24 Ežerskio salėj, 4600 South 

Paulina Street

DR. A. MONTVI D- '
CHICAGO

Lletavl* Gydytoja* ir Chirurgą* 
35 E. W**hington Bt 
Marnhall Field Abbok 

18th fl. Ruimu 1827 
PhoB« Central 3353 

Valaudo*: nuo 19 iki 13 ryte

2121 North Western Avė. 
Valanda*; 6 iki * veMare. 

K-Splnduliai. Phone Armitage ;
Rezidencijos telef. Albany 8710 I

———I II — III ■»»!. —n

DR. C. K. KLIAUGA
Dentista*

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

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

Kaip užpyks, kaip išvers akis, 
kaip šoks, kaip suriks minėtas 
pusbernis:

—Bolševike, į kalėjimą eisi, 
už tai, kad tokius laikraščius iš
rašai, kuriuose talpinama pro
klamacijos prieš Lietuvos 'val
džią! /

Aš nusispjovęs nuėjau sau.
Kad žinotum, sesute, prieš 

rinkimus ir per rinkinius į Stei 
giamąjį Seimą visokių partijų 
žmonės pas mus keliais atvejais 
iš savo kailio išsinėrė ir vėl at- 
sinėrė... Neapsakomai įdomu ir 
juokinga buvo, kuomet vieni ki
tus šmeižė, vieni kilų nuodėmes 
rodė. Sunku trumpam laiške 
viską aprašyt. Šiek tiek suprasi 
iš čia pridedamos atvirutes [Pa 
vcikslčlis įdėta ant 1-mo pusi.—■ 
Bed.]: tai yra nufotografuota 
siena su visokių partijų atsišau
kimais. Per padidinamąjį stik
lą labai gerai matyt. Gaila, kad 
viens • toks atsišaukimas turbūt 
denzuros išbraukytas. Jame sto
vi didelis vyras — tai Lietuvos 
valstietis darbininkas. Netoli 
dužus dvarininkas ir netoli pil
vą išvertęs klebonas, (tai rodos, 
Valstiečių Sąjungos atsišauki
mas). Parašas: “Aš šitų buržu
jų nerinksiu į Seimą!” Viršui 
to dvarininkas valstiečiais aria 
o klebonas su bizūnu pliekia.

■

E

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

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

SALUTARAS CHEMICAL INST.
J. Baltrėnas, prof.

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

Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt kiekviena, iškirpt ir pasilikt

Pranešimas
Valdyba WARSAUSKY’S RELIABLE SHOE STORE —1341 So. 
Halsted St., nutarė nelaikyti žemos mados (low cut) čeverykų 
šiame sezone.

Mes padėsime ant išpardavimo, pradedant Subatoje iš ryto nuo 
8:30 vai., visus žemos mados čeverykus šioje krautuvėje numa
žintoms kainoms nuo 25 nuoš. iki 125 nuošimčių.

Patėmykit musų apgarsinimą ateinančioj subatoj šiame laikra
štyje.

Parašas: “Taip krikščionys de
mokratai duoda lai&včs ir že
mės”. |

Jeigu visus ekscesus ir anek
dotus delei ’ rinkimų į Stcig. 

Seimą surašyti, tai būt didelė 
knyga, kurią skaitant tarpais 
reikėtų juoktis, tarpais verkti, 
tarpais šiurpti, tarpais piktumu 
nesitvertum, tarpais saldžiai už 
migtum.

Iš dabartines Smetonos val
džios kasžin ar nors viens į tą 
Seimą paklius. Tai skaudus 
smūgis reakcionieriams. Bet ir
iš Seimo nedaug ko gera tikima-1 
si, nes didesne puse krikščionių 
demokratų.

I S I D O R Y A C K T I S 
Lietuvys Advokatus

(Reg. Liet. Valdžios Notaras) 
Pampina pasportus ir padaro vi

sokius legališkus dokumentus.
Hay Bldng, 6-th & Washington St. 

Springfield, III.
. -ĮlZ

- ........................-... >

Tele Yards 6492

AKUšERKA 
A.SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterių ligose; rū
pestingai prižiu
rtu ligone ir kūdi
ki laike ligos. 
3255 So. Halsted 
St„ Chicago, UI

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kiie- 

niui. Gvarantuojame, kad sutaupysi
me Jums nuo 10% iki 50% kiekvio- 

J name pirkimo. Kai kurie dalykai pi
gesni negu o'lselio kaina. Vyrą ir 
jaunų-vyru gatavai pasiūti ir ant or
derio užsakyti siutai ir overkotai: ra 
diržais, ra liemeniu, formaliai pritin
kami, ir konservatyvio ityliau*, 182.50 
iki $60.00.

Pamatykit musą specialius siutu* 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00, 
$22.50, $25.00 ir $80.00. Juodi siu
tai po $45 ir $65. Mitino serga siu
tui nuo $85 iki $60. Vaikiną ir vai
kų siutai ir overkotai $6.50 ir dau
giau. Vyrą kelinis $4 ir daugiau. 
Milino serga kelinis $5.50 iki $17.50.

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

Atidaryta kiekvieną dieną M 9 
vai. vakare. Subatomls iki II vai. 
vakare. Nediliomis iki 6 v. vakar*.

S. GORDON, 
1415 So. Meletai SU CMeag*. DQL

■ ■ ----- - - ---- - __ __ 1 ' i / i-■: • 1 r"._ *



■tAh n < ■>:!. ...... p,. KelvėPgaa, Birželio Ž4, 1920

MAUJIEMOS vartoja kasdieniniam savo stovį ir atsiuntė kariuomenę priešingi didžiojo kapitalo Kuomet ūkininkai ir smul 
gyvenime. Ir tatai jau yra “tvarką daryt.” įsigalėjimui, kuris neša kenk kioji buržuazija yra prie-

<MtE LITHUANIAN RAIkY NEW8

P. Oiiialtffl

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, HJJNOI&

Sabecriptio* Kaita;

87.00 per year ia Canada. 
3c per eopy.

Entered m Second Clut Matter 
March 17th, 1914. «t the Post Office 
of Chicago, III., imtai the act ęf 
Mareli 8rd, 1879.

drovft, 1789 S. Halste4 St., Chicaio, 
I1L —. Telefoną* J Canal U09.

UfelMkomeJl blMl
Chlcacoje —< paltai

Metam* *4.0

Pusei metu ••••• .aa*• •••*
Trim# mCnasiama
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiai ajua«.«jca

CMca*o]e psr ■attotsDuil
Vlefiti kopija 
Savaitei <.... 
Menesiui ...

1.85
M5

.75

02

m Veisti jota* m CNcagoj,

Pusei metų................ .. 8.g<)
Trims meneMsflP J N
Dviem mėnesiams • «XC*j*X* 
Vienam mėnesiui .ore* a

UetuTon Ir kitur uidualuoMl 
(Atpiginu)

Metams •••••••..*.ajl**...■•<
Pusei metų.............. .. AOĮ
Trims mėnesiams ........ 2.00 

Pinigus reikia siųst Palto Monsy 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Lietuvos 
muitai.

Lietuvos atstovas Ameri
koje praneša, kad ant Lietu
vos sienų yra įtaisyta eilė 
muitinyčių, per kurias turi 
pereiti visi gabenamieji Lie
tuvon iš kitų kraštų daiktai. 
Už tuos daiktus Lietuvos 
valdžia ima muitus.

Pasak atstovo, muitų klau 
sime Lietuvos valdžia laiko
si tokio principo, kad muitai 
reikia imti nuo įgabenamų iš 
kitur prekių, t. y. daiktų, 
kurie yra skiriami pardavi
mui. Bet jo paties paduoto
sios ištraukos iš įstatymo 
apie muitus sumuša šitokį 
jo tvirtinimą. P-as Vileišis 
nurodo, kad muitai imama 
ir nuo asmeniško vartojimo 
daiktų.

Vienas įstatymo perskyri
mas sako: “Atvažiuojančių 
iš užsienio bagažas ir daik
tai, kurie jau buvo vartoti: 
drapanos, skalbiniai apsia- 
vimas ir kiti kelionės daik
tai praleidžiami be rinklia
vos ne didesniame skaičiuje, 
kaip jų reikalinga žmogui 
kelionėje. Taip pat be rink
liavos praleidžiami vartoti 
rankiniai daiktai, kurie rei
kalingi žmonėms sulyg jų 
speciališkumo arba darbo 
(smuikininkui — smuikas, 
šaltkalviui — įrankiai, ir t. 
t.), bet tik ne pardavimui. 
Nauji daiktai apmokami 
rinkliavom bendrais pama
tais, neatsižvelgiant į jų 
kiekybę.”

Reiškia, muitai imama 
nuo visų naujų daiktų, ne
žiūrint kiek jų butų. Ir i- 
mama muitai net nuo varto
tų daiktų, jeigu keliauninkas 
vežasi jų daugiaus, negu rei
kia kelionėje. Jeigu žmogus 
vežasi dvi poras batų, tai 
muito valdininkas gali pasa
kyti, kad už vieną porą rei
kia duoti rinkliavą; jeigu 
žmogus vežasi vasaros laiku 
šiltą rūbą, tai valdininkas 
gali paimti rinkliavą ir už jį.

Iš to įstatymo yra aišku, 
kad be muitų praleidžiama į 
Lietuvą tiktai kelinta dalis 
tų daiktų, kuriuos žmogus

ne apkrovimas mokesčiais 
| prekybos daiktų, o stačiai
skutimas keliauninkų.

Reikia tečiaus pasakyti da | Todėl kapitalistai stengiasi | dui — privatinei nuosavy- 
keletą žodžių ir apie tuos ar
gumentus, kuriais Lietuvos Į progos gauti ginkluotos pa- 
atstovas mėgina pamatuoti 
Lietuvos valdžios muitų po-| padeda jiems, 
litiką. Jisai rašo:

“Teisingai sakoma, jog 
visas žmonių pelnas paeina 

nuo darbo. Juo daugiau 
kokių nors prekių (tavo-1 DvėjOpUS

i tų) valstybė išdirba, juo \n/'ip §1710127110^ 
aplamai daugiau užsilieka 
turto, daugiau pelno ir pa- kapitalizmui. 
čiai valstybei. Todėl rupe-| —-----
snis kiekvienos valstybės 
yra kuodaugiau reikalin
gų prekių pas save paga-1 toje tvarkoje jie yra skau- 
minti, kad duoti uždarbio Į džiai išnaudojami. Jai prie- 
savo krašto darbininkams 
ir pramonininkams ir kuo 
mažiau įsileisti įvairių 
prekių iš svetur, kad ne
nustelbus vienos ar kitos' 
pramonės šakos pačioj vai 
stybėj.”
Čia yra sumaišyta tiesa 

I su netiesa. Tiesa yra, kad 
aplamai imant, valstybė turi 
juo daugiaus naudos, juo 
daugiau prekių pagaminama 
jos viduje; bet netiesa yra, 
kąd valstybė apturi tą naudą 
tiesioginiu budu. Gamina ne 
valstybė, o privatiniai savi
ninkai (dabartinėje visuo
menėje), todėl ir pelnas ten
ka ne valstybei, o savinin
kams. Iš to pelno valstybė 
pasiima sau tiktai dalį, užde
dama mokesčius ant gamin
tojų.

Reiškia, valstybė yra tik
tai dalinai užinteresuota 
tuo, kad augtų prekių ga
mintojų turtai krašte.

Valstybė tečiaus ima mo
kesnius ne vien nuo pramoni 
ninku, o ir nuo kitų žmonių- 
ukininkų,darbininkų ir tt. Ši 
tų žmonių interesai labai da
žnai esti priešingi pramoni
ninkų interesams. Ūkinin
kas, pav. nori nusipirkti ge
rų ir pigių ūkio mašinų; jei
gu tokios mašinos yra geres
nės ir pigesnės užsienyje, ne
gu savam krašte, tai jam bus 
patogiaus traukti jas iš už
sienio, o ne remti tą pramo
nės šaką namie. Darbininkai 
nori turėt pifeių ir gerų rū
bų ; jeigu savam krašte rūbų 
medžiagos yra blogesnės ir 
brangesnės, negu užsieniuo
se, tai jam bus skriauda pir- 
kties jas iš savųjų pramoni
ninkų.

Suvaržymas prekių įgabe- 
nimo iš kitų kraštų neša 
naudą ne visam kraštui, o 
tiktai tam tikriems žmo
nėms; kitiems žmonėms ji
sai daro skriaudą.

Muitai veda prie visų dai
ktų pabranginimo krašto vi
duje. O nuo brangenybės 
daugiausia kenčia darbo 
žmonės. Taigi ta muitų po
litika, kurią mėgina pateisin 
ti p. Vileišis, yra perdėm ne
tikus.

Spėka laužo 
streiką. .

Waterburyje atsitiko taš, 
kas atsitinka beveik kiekvie
name didesniame streike. 
Kapitalistų pasamdyti mu
šeikos užpuolė streikinin
kus; kilo susirėmimas; mie
sto mayoras pranešė- apie 
tai gubernatoriui, ir šis pa
skelbė Waterburyje karės

Kada darbininkai ramiai 
streikuoja, tai kapitalistai 
negali jiems nieko padaryt.

smingų jiems pasekmių. Jie, 
vadinasi, yra priešingi ne 
dabartinės sistemos pagrin-

tarpe darbavosi agentai provoka
toriai, kurstydami vartoti bom
bas. Eugenio Vico Ravarini, 
vietos italams žinomas nuo senai 
kaipo anarehistas-teroristas, pa
sak Trescos esąs vienas tokių 
valdžios agentų provokatorių, 
kurs visados turėjęs nemaža pi
nigų savo provokatoriškiems rei 
kalams. Keletą italų lai
komų Ellis Saloj deportuoti, liu
dija, kad jie tapę areštuoti dėl 
Ravarinio pasidarbavimo.

Metalo darbininkų 
organizavimas.

[Federuotoji Presą].
New Yorkas. — Ainalgama- 

ted Metai Workers Union, kuri 
nesenai susidarė iš buvusios 
Brotherhood ęf Metai Workers 
ir atskilusios nuo Amerikos Dar 
bo Federacijos radikaliuos ma
šinistų asosiacijos (Internatio
nal Association pf Machinists), 
ir skaito dabar visp daugiau 
kaip 11 tūkstančių narių, nu
tarė pradėti stiprią metalo dar
bininkų organizavimo kampa
niją. Jos prezidentas, Fed G. 
Biedenkapp, jau pradėjo marš
rutą, kuriame jis aplankys Mas- 
sachusetts, Pennsylvaniją ir 
valstijas į vakarus, iki( Chica- 
gos.

Organizacijos pienas, abiejų 
susiligusių unijų jungtinio ko
miteto išdirbtas, yra toks:

1. Visas Jungtines Valstijas 
padalinti | septynias geografi
nes sritis.

2. Sritis padalinti { apskritis.
3. Apskritis padalinti į vietų 

skyrius ir dirbtuvių prievaizdų 
tarybas.

Organizacija turi vilties, kad 
greitu laiku prie jos prisidės 
phimberiai, elektrininkai ir in
žinieriai. Bridgeporte (Conn.) 
jau įsikūrė skyrius su 1000 na
rių.

ninkams, grąžinti juos į darbą 
ir .tt.

Šitas žingsnis, kvitimas “pi
liečių” į taikytojus, patvirtino 
senai ženomą susipratusiam dar 
bininkui faktą, būtent; kad bur
žuazija ir jai tarnaują politikic 
riai taikosi prie laikp ir aplin
kybių ir rūpinasi tik savo rei
kalais. Darbininkų reikali jiems 
svetimi, šitas žingsnis patvirti
no dar ir kitą, musų supratimu 
labai svarbų faktą, būtent, kad 
vieninteli! jiega kuri, darbda
vius gali prispirti pildyti darbi
ninkų reikalavimus, tai tik jų 
vienybė, solidarumas ir pasiry
žimas tęsti pradėtą kpvą iki lai
mėjimo.

Streikierių Presos Komis.
|.ll ! n —t 8 ........... !■,->■■■ ■! R ................ U
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Iš Įvairių Sričių.
AR DRASKANTIS PAUKŠČIAI 

MOKINASI MEDŽIOT.

įšingi kapitalizmo pietoj imui- 
[si, tai proletariątas mato 
tame plėtojimesi talkininką 
drąsiausiems savo sieki
mams. Pagelba tos indus- 

! trijų organizacijos, kurią 
tveria besiplėtojantis kapi
talizmas, proletariatas tiki
si perbudavot visuomenę 
naujais pagrindais, pasiliuo- 
suot nuo išnaudojimo.

Ūkininkai ir smulkioji 
buržuazija norėtų grįžti at-

iššaukti riaušes, kad turėjus bei, o tiktai tos sistemos pa
sekmėms.

Jeigu savininkų turtai bu
tų daug-maž vienodi, jeigu 
biznis nebūtų po letena di
džiojo kapitalo, susiorgani
zavusio į kompanijas ir tru
stus, —- tai ūkininkai, smul-1 
kieji pirkliai ir amatninkai 
neturėtų jokio piktumo prieš Lį nuo kapitalizmo, į pra? 
tą tvarką, kurioje viespa-L.^ kur smujkus savininkas 
tauja buržuazija. 0 8 y1" buvo nepriklausomas nuo 
suomenės stovis, kokio jie kapitalistinių kompanijų ir 
pageidauja, buvo pirmiaus, Lpustų; o proletariatas nori 
prieš stambiojo kapitalo iš- žengti pinnyll _ per kapi_ 
siplėtojimą. Taigi jų 1C ea a8 talizmą į augštesnę organi
ka praeityje. Laciją. .

I Visai kitoks yra darbiniu Jeigu darbininkų tarpe 
kų-proletarų idealas. randasi tokių, kurie prieši- 

Darbininkai neturi tos naši kapitalizmo plėtojimui- 
nuosavybės, kuri neša pelną Į si, tai reiškia, kad jie arba 
— žemės, dirbtuvių, darbo 
medžiagų; jų tikslas nėra 
pelnas iš privatinio biznio. 
Jie greičiaus yra priešingi 
tokiam pelno darymo budui, 
nes tolyn vis aiškiau jie ma
to, kad galutinas to pelno 
šaltinis yra darbininko jie- 
gos išnaudojimas. Jie norė
tų, kad toks pelno darymo 
būdas butų panaikintas.

Bet panaikint jį, tai reiš
kia panaikint privatinį biz
nį, reiškia panaikint priva
tinę nuosavybę.

Taigi darbininkų prieši
nimąsi kapitalizmui yra

gelbos iš valdžios. Ir valdžia

Kol valdžia bus kapitalis
tų kontroliuojama, tol visuo 
met taip bus.

Kapitalizmo tvarkai prie
šinasi darbininkai, kadangi

šinasi tečiaus ir ūkininkai ir 
smulkioji buržuazija, nes ir 
šitoms klesoms ji neša daug 
visokių skriaudų.

Kapitalas skriaudžia ūki
ninkus tuo, kad jisai tolyn 
vis labiaus pasigrobia ūki
ninko pelną. Jisai sutveria 
miestuose dideles industri
jas, kurios traukia darbinin 
kus iš sodžiaus; ūkininkui 
pasidaro sunku gauti darbi
ninkų, ir jam tenka mokėti 
jiems augštas algas. Kapi
talas, valdydamas gelžkelįus, 
paima į savo rankas ukio l 
produktų, taip-pat kaip ir 
kitų prekių, gabenimą; ūki
ninkas esti priverstas paves
ti už pusdykę savo javus ir 
gyvulius didelėms kapitalis
tinėms kompanijoms, kurios priešinimąsi’ pačiam kapita- 
paskui parduoda juos bran- llizmo pagrindui. Jie nori ne 
giomis kainomis miestuose, perorganizuot t kapitalizmą, 
Pagalios, kapitalistų klesa arba “pataisyt” jį, o visai 
sutveria milžinišką valdžios prašalint.
mašineriją, kurios išlaiky- O kaip jį prašalint? 
mui reikia daug pinigų; ūki- Vietoje privatinių asmenų 
ninkai tampa apkrauti sun- arba kompanijų nuosavybės 
kia mokesčių našta. ant žemės, dirbtuvių, gelž-

Smulkiąją buržuaziją ka- kelių ir t. t., galima įvesti 
pitalas taip-pat skriaudžia, tiktai visuomenės nuosavy- 
Smulkus pirklys arba sava- bę. Bet kad visuomenė ga
rantas amatninkas negali fetų tuos visus daiktus val- 
išlaikyti konkurencijos su dyt ir tinkamai tvarkyt, tai 
didelėmis kapitalistų krau- turi būt tam tikra organiza- 
tuvėmis arba dirbtuvėmis, cija. čia mes susiduriame 
Kapitalo rankose yra prekės su kitu labai svarbiu daly- 
ir medžiagos darbui; mažie- ku, kuriame darbininkų pa- 
ji pirkliai ir amatninkai tu- žvalga grieštai skiriasi nuo 
ri imti jas iš jo ir mokėti už | ūkininkų ir smulkiosios bur- 
jas tiek, kiek jisai pareika-( 
lauja. Bet jie patįs negali 
pardavinėti savo prekes to
kiomis kainomis, kokiomis 
nori, nes kainas rinkoje nu
stato didysis kapitalas. Am
atninkai ir smulkieji pirk
liai tuo budu visame kame 
priklauso nuo stambiojo ka
pitalo; tolyn vis labiaus jie 
pavirsta tiktai pridėčku prie 
stambiojo kapitalo biznio, ir 
jų pelnas susideda iš to, kas 
atlieka nuo jo pelno.

Todėl tad, kaip sakėme, 
ūkininkai ir smulkioji bur
žuazija yra priešingi kapita 
lizmui. Bet jų priešingumas 
yra kitoks, negu proletaria
to.

Ūkininkai neturi nieko 
prieš privatinį žemės valdy
mo būdą. Jie patįs valdo ją, 
kaipo privatiniai savininkai, 
ir jų noras yra turėti dau
giaus žemės savo nuosavy
bėje. Taip-pat ir smulkieji 
pirkliai arba amatninkai nė 
ra priešingi tam, kad biznis 
butų privatinėse rankose; 
jų idealas yra nepanaikinti 
privatinį biznį, o patiems 
patapti stambesniais biznie
riais.

Bet ir ūkininkai ir smul
kieji miestų savininkai yra

žuazijos.
Ūkininkai ir smulkieji biz 

nieriai kenčia nuo to, kad 
kapitalas, besiplėtodamas, 
organizuojasi į milžiniškas 
kompanijas ir trustus ir už
valdo pramonę ir komuni
kaciją; šitos kompanijos ir 
trustai yra jiems peilis po 
kaklu. O darbininkams stam 
busis biznis nėra blogesnis 
už smulkųjį biznį. Didelėje 
dirbtuvėje darbininkas jau
čiasi da laisviau, negu ma
žiukėje, kur jam tenka visą 
laiką būti po savininko aki
mis; ir didelėse dirbtuvėse 

jisai dažnai gauna geresnį 
atlyginimą už darbą.

Be to, kada darbininkas 
ima galvot apie tai, kaip tu
rėtų būt tvarkoma pramo
nė, prašalinus privatinę nuo 
savybę, tai jisai pastebi, kad 
tos kapitalo sutvertosios or
ganizacijos galėtų žymiai 
palengvinti visuomenės už
davinį, jeigu ji paimtų dar
bo priemonės iš privatinių 
savininkų rankų į savo ran
kas. Todėl protaujantis dar
bininkas ne tiktai nėra prie
šingas stambiojo kapitalo 
augimui, bet net žiūrį į tai, 
kaip į pamatą geresnės vi
suomenės ateities.

da visai nemoka protaut, ar
ba protauja ūkininko arba 
smulkaus biznierip protu. 
Šių dienų komunistai, pavyz
džiui, nors skolinasi žodžius 
savo teorijoms nuo sociali
stų, bet mintis ima daugiau 
šia nuo ūkininkų; todėl ir 
to komunizmo tvirtovė yra 
Rusijoje, kur ūkininkai su
daro apįe keturis penktada
lius gyventojų. Industrinė
se šalyse ūkininkai nedaro 
daug įtakos į darbininkus, 
ir komunizmas jose neturi 
pasisekimo.

Waterburio Streikas
Piliečių Komitetas ir bandymas 

darbininkus su samdytojas 
taikyti

The

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

JUNGTINAS VALSTIJOS.

Darbininkiški krutamieji paveik
slai. 

f i

[Federuotoji Presą].
New Yorkas. — Pasekdami 

Seattles organizuotųjų darbinin
kų pavyzdžiu, New Yorko ama- 
tinės unijos suorganizavo ir čia 
bendrovę filmoms krutamu jų 
paveikslų teatrams gaminti. Ji 
gamins tokius krutamuosius pa
veikslus, kurie vaizduotų darbi
ninkų gyvenimų, gintų darbinin
kų reikalus ir tuo budu veiktų 
prieš kapitalistinių kompanijų 
produkuojamas filmas, kur dar
bininkai beveik visados diskredi 
tuojama teatrų lankytojų akyse, 
o turčių reikalai ginama.

Liberty bonų nenori.
[Federuotoji Presą].

Los Angeles, Cal. —
Goodyear Rubber Tire kompa
nija, įsikurusi čia keliais mili
jonais kapitalo, sušaukė savo 
darbininkų susirinkimą ir siūle 
jiems pirkti kompanijos akcijų, 
po 100 dolerių vieną. Kompani
jos atstovas betgi pareiškė, kad 
Liberty bonai vietoj pinigų ne
busią priiinami.

Del Salsedo nusižudymo.
[Federuotoji Presą],

New Yorkas. — šio miesto 
gyventojams italams reikalau
jant, Italų generalinis konsulas 
New Yorke, pradėjo tardymą 
priežasties nusižudymo Andreo 
Salsedo, kurs gegužės 3 dieną iš 
šoko pro langą teisingumo depa
rtamento raštinės, esančios 14 
augšte triobesio, tuo budu pada
rydamas sau galą. Salsedo bu
vo radikalų ablavose ir per dau
giau kaip du mėnesiu laikomas, 
be jokio teismo, uždarytas. To 
tardymo pasekmė gali būti to
kia, kad Italų konsulas įneš by
lą prieš teisingumo departamen
tą už netiesotą Salsedo areštavi
mą ir laikymą kalėjime, o ant
rą bylą, kur teisingumo depar
tamentas bus kaltinamas už Sal
sedo mirtį.

Carlo Tresea, kurs vietos ita
lų vardu turėjo pasikalbėjimą 
su konsulu, turi ^urinkęs žinių, 
kurios rodo, jog vietos italų

Streikuojant apie 20,000 dar
bininkų, pats savim aišku, kad 

ne tik darbininkai turi didelių 
nuostolių, bet nuodytos mažė
ja pajamos bankininkų, vertei
vų, krautuvninkų, amatninkų, 
advokatų (suprantama, ne vi
sų) , daktarų, kunigų ir t.t. Smul 
kiam buržujui, profesionalui ar 
politikieriui, diena iš dienos tu
rint nuostolius, ramiai sėdėti 
negalima. Matant savo bėjiegę 
padėtį, tiesioginiai prieš kapita
listus stoti į kovą nėra išroka- 
vimo. Išeiti tiesioginiai prieš 
darbininkus, dėl tų pat priežas^ 
čių nepraktiška. Tai ką daryt? 
Lošti lapės rolę: bųti taikinto
jais darbininkų su kapitalistais 
ir tuo gelbėti save.

Po intekme šitų smulkesnio
sios buržuazijos grupių birželio 
10 d. š. m. streiko komitetas su
šaukė “piliečių” susirinkimą, 
kuris įvyks miesto rotužėje. Su- 
sirnkimas buvo skaitlingas, ja
me dalyvavo laikraštininkai, ad
vokatai, daktarai, kunigai, po- 
litikicrii ir streikieriai. Susirin
kimas išrinko komitetą iš 5-kių 
piliečių, kurio pareiga buvo “su
rasti tinkamą pamatą darbinin
kams ir samdytojams sutaikyti. 
Nors minėto “piliečių komiteto” 
pirmininkas tame pat susirinki
me šitaip išsireiškė: “Pilnas 
oras yra kalbų apie 8 vai. dar
bo dieną; jeigu aš galėčiau gau
ti aštuonias valandas naktį, aš 
bučiau labai linksmas”, vienok 
nepaisant to, streikierių aplamai 
nuomonė buvo tokia:—Daryda
mi šitą žingsnį, jeigu ir nieko 
nelaimėsime, tai ir pralaimėti 
neturime ko. Reikia viską iš 
bandyti.

Po trijų dienų darbavimosi, 
uždarytomis durimis su fabri
kantais, Piliečių Komitetas su
šaukė streiko komitetą ir ėmėsi 
“bešališkai” ir “protingai” pri- 
rodinėti, kad samdytojai strei
kierių reikalavimų išpildyti ne
galį, kad streikas perilgai tęsė
si ir nešą žalos ir nuostolių 
“publikai”; kad streiko vadovai 
turėtų visa tai išaiškinti darbi

Seniau manyta, kad nei dras
kantis paukščiai, nei žvėrįs nie
ko nereikalauja inokinties ir ne 
simokina, nes ko jiems reikia, 
tą moka jie užgimę. Bet temi- 
jimai parodė, kad Ir jie dauge- 
lidį net jiems reikalingiausio 
nuo savo tėvų mokinasi taipjau 
kaip ir žmonės, apie kuriuos ma 
noma, kad be mokinimosi jie 
nieko nemokėtų, todėl turi lan
kyti mokyklas. Bet pasirodo, 
kad ir draskančius paukščius jų 
tėvai turi mokinti medžioti, tai
gi sau maistp rūpinti,

Vokiečių Ornitologas, pTof. 
Dr. Bernhard Hoffmann, netoli 
Rosswein, Saksuose, pastebėjo, 
kaip tėvai drasakančius paukš
čius mokina maistui pagauti sau 
rūpinti. Hoffmann patemijo 
ore seną Ir jauną, dar ne visai 
suaugusį vanagą. Ties giria se
nasis urnai prapuolė, o jauna
sis ir toliau skraidė. Po pusės 
valandos sugrįžo senis, laikyda
mas naguose žaltį. Jaunasis, 
matyt gerai išalkęs, prilėkė ir 
graudžiu balsu meldė, kad jam 
pagautj atiduotų. Tėvas, matyt, 
vaikui liepė pagautį atimti, nes 
tuojau užgimė kova tarp tčvd 
ir sunaus. Po ilgos kovos tė
vas paleido iš nagų žaltį, kuris 
nupuolu žemyn. Jaunasis pa
matęs, kad tėvas naguose nebe
turi, leidosi pamesto ant žemės 
žalčio jieškoti. Rado jį žolėse, 
ir pagriebęs, tuoj nulėkė girion. 
Taigi čia aišku, kad tėvas moki
no vaiką pagautĮ sau rūpinti, ar 
ba nuo kitų atimti

Ir Lietuvoj žmonės galėjo pa
stebėti, kaip gandrai mokina la
kioti atsakančiai suaugusius 
vaikus, kurie nuo lizdo bijosi 
nuskristi. Tokius bailius tėvai 
nuo lizdo numeta ir jie turi lėk 
ti.

Be abejonės, jiems reikalingų 
užsiėmimų mokina vaikus ir 
maži paukšteliai, tik kad tokiais 
žmonės mažai rūpinasi, tai jų 
mokinimo nepastebi. Mokina 
savo vaikus ir žvėrįs. Medėjai 
pasakoja, jog matę, kaip vilkai 
mokina vaikus sau tinkiną pa
gautį surasti ir apvaldyti.

L. šernas.

Kazimieras Gugis
• advokatas

Veda vitohiaa reikattu, kafp krimtnatiikuoM 
taip ir cfviUikuose teismuose. Daro 
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Norint Važiuot Lietuvon 
Pasirūpinkit Pašportus 
iki Birželio 30 dienai

Pasportų blankas mes suteikiame. Parduodame Lai

vakortes j Lietuvą ir iš Lietuvos. Siunčiame pinigus 

po dienos kursu ir parduodame draftus.

Lietuviu Rateliuose
KSŪJŪgNDB, ■< ui. ,

European American 
Beureau

A. PETRAITIS CO. Vedėjai

3249 So. Halsted Str., Chicago, III.

Beck’s Dept. Store
3323-25 So. Halsted St.

Didelis Bargeninis 
Išpardavimas 

Panedėlyj, Birželio (June) 21
vsa

Muslinas
Geriausios vertės baltintas 
muslinas, ne krakmoluotas, 
minkšto apdirbimo, vertė 
45c

Moteriškos šilkinės 
Pančekos

Juodos ar rudos moteriš
kos pančekos $1.75 vertės 
pora tiktai

98c
Moteriškos Juodos 

Pančekos
Puikios vertės moteriškos 
pančekos, reguliairiai parsi
duoda po 29c, pora

15c

Croshet bovelniniai— apru- 
bežiuotas skaitlius pardavi
mui, specialiai

10c
Ferankos (curtain screen) 
Didelis pasirinkimas pui
kaus ferankoms audinio, 
50c vertes, yardas

24c

BRIDGEPORT
§ 1.

Birželio 21 prie Halsted ir 34- 
tosios įvyko baisus s ) ..imas 
kūmučių ’espublikoj, o tai dėl 
to, kad tie vėplos vyrai kaž
kaip pasiriko dėl savo žmonų. 
Taigi tos žmonelės ir padare 
viešų susirinkimų gatvėj, ir už 
visų tų plaukai turėjo atsakyti, 
kaip iš vienos pusės, taip ir ant
rosios.

•—Ei, tu, k... Mano vyrų pa- 
vyliojai

—O tu rrr... Tu prie-maniš-: 
kio prisiplakei!

O tuodu abu vyrai ištolo sto
vėdami, pilvus susiėmę, prie že
mės prisilenkdami kad juokiasi 
tai juokiasi.

§ 2.
Draugas Simbolis daktarui 

Kaspučiui neduoda pakajaus ir 
gana. Vis dėl tų “zadačų”. Ju
cių valgykloj visi su nekantru
mu laukia, kaip tos “zadačos” 
pasibaigs —< sukirs šinibelis 

Kasputį, ar ne?

§ 3.
Mano bendraparapij ietis iš 

Lietuvos, p. Janušauskas, daug 
metų muzikantavęs Dievui ir 
šv. Jurgio parapijonims, dabar 
atisisakė nuo to išganingo džia- 
bo ir užsideda svietiškų biznį 
Roselande. šv. Jurgio parapijo- 
nįs gavę kitų Dievo muzikantų, 
kuris, kaip jiesako, taip kaip ir 
pirmasis mokus gerai vargonus 
šventoj vietoj rikdyti, taigi dėl 
to nebusiu didelės bėdos.

§ 4. '
Kitados garsus buvęs Morgan 

strytis dabar nykus pasidarė, 
kaip numiręs. Tautiečiai, savo 
ilgų metų darbų palaidoję, pa
siūlė savo baltų rankų komu
nistams:

—Mes jūsų draugai, komunis 
: tai, — sako jie tiems limenda- 
mies.

Komunistus tatai baisiai nu
stebino, dar labiau išgąsdino.

—Ką?! Mes — komunistai?' 
Jus mislijat, kad mes komunis
tai? Klystate! Mes — llli-te- 
rrra-tu-ros draugijos nariai! — 
viename komunistų kromelyj 
bažijasi komunistai.

Šiaip ar taip, yra betgi viltis, 
kad kada nors pilnai susitaikys. 
Kada gyvena, tai galybės skirtu 
inų, o kai miršta, visi lygus pa
tampa... — Gvazdikas.

i

Muilas
American Family Muilas
10 šmotų už

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIME
Per ilgą laiką aš sirgau 

ir tiek buvau suvargęs, nus
irijęs kad net ir gyventi 
buvo atsibodę, kiek uždirb
davau tai visą daktarams 
ir išmokėdavau, ir buvau 
pristygęs vilties, kad bepar 
veiksiu.

Mane kankino viduriu ne- 
(Jirbimas pilvalio nuslab- 
nėjimas, skilvio neinalimas 
ir nervai; skaudėdavo gal
vą, po krutinę, strėnas ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
nius atsi rugėjimus; abel- 
nai buvau visas suvargęs..

Matydamas, kad niekur 
negaunu pagelbos, ėmiau ty
rinėti pats. Ir man tiek pa
sisekė surasti vaistus, var
du SALUTES STOMACH 
BITTERIS ir į 6 mėnesius 
palikau sveikas ir tvirtas, 
ir dabar čionai aš pasiro
dau visuomenei; taipgi yra 
tūkstančiai žmonių pasveikę 
nuo SALUTES B1TTERIO 
ir dėkavoja jo Geradėjystei.

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

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

Heikalmikite nptiekose 4*1- tum panašiose vietose, o jei nęsali ttptl- 
ti, tai reikalauk tiesiai ii Salutes Manufacturlng Co. Taigi norėda
mi greit aplaikyti siųsk sykiu su užsakymu ir Monoy Ordęr dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę,tuoj prisiusi
me dėl tamitų reikalaujamų gyduolių.
Pasarga: Prisįųskite tikrą ir aiškų savo antrašų ir adre

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

616 W. 31st St., Chicago, III. Tol. Boulevard 7351

DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI 
NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDI S

t

Duoda $1,000 hypnotistui už 
išgydymų.

Benjamin ' Hyde, turtingas 
kontraktorius, keli menesiai at
gal paskelbė visuose laikraščiuo 
sc pajieškojiinų. Jicškonia bu
vo hypnolistas, kuris apsiimtų 
jį pagydyti nuo taip vadinamos 
Parkinsono ligos. šiomis die
nomis į tų pajieškojimų atsilie
pt profesionalinis hypnotistas 
—Dr. P. J. Kraft, 1545 W. Van 
Buren St. Jis padre su Hyde’u 
kontraktų.

Sulig kontraktu p. Hyde turi 
išmokėti Kratini $1,000, jeigu 
pastarasis pagalba hypnolizino 
išgydys jį bėgiu vieno mėnesio.

Kontrakte taipgi pasakyta, 
kad Dr. Kreoft prisižada nepa
žeisti savo paciento protų. Jei
gu bėgiu savaitės neapsireikš jo 
kių gydymo padarinių, tai 
Kraft išsižada savo lionoro.

Hyde turi šešias dešimts me 
tų. Taja liga jis susirgo 3 metai 
atgal. Tuo laiku daktarai sakė 
jam, kad jis gyvensiąs neilgiau 
keturių metų.

Dr. Kraft paskilbo praeitų me 
tų lapkričio mėnesyj, kuomet 
jis paskelbė, kad hypnotizino 
pagalba jis galįs nustatyti da 
negimusio vaiko lytį.

1 Jane! e pasipUiuti britva.
Fannie Vance, 52 metų senu

mo, 6126 Kilis Avė., norėjo pa
siplauti britva Washinglon Par 
ke. Ji išsitraukė britvą ir pa
kišo sau po kaklo. Praeiviai 
pastebėjo tai ir pašaukė polleis
tų. Pašaukta automobilius ir 
saužudė liko nugabenta į Wa- 
shingtono Parko ligoninę. Dak

tarai mano, kad žaizda esanti 
nepavojinga.

Saužudystės priežastis buvu
si bloga sveikata.

“Receptai” ir alimonija.
Prohibicija neša nemaža var

go “trokštantiems”. 1 Bet Ikai- 
kuriems ji atnešė daug naudos. 
Imkime daktarus. Dabarties 
“trokštantiems” liko vienintelis 
kelias įsigyti “tikrosios” per dak 
taro ofisų. Visa kas yra reikalin
ga — tai gauti receptas...

Anų dien Dr. George F. Tilr- 
ncy buvo pašauktas pas teisėjų 
G. Fred Bush. Jo pačiutė pano
rėjo gauti atskirų užlaikymų. 
Daktaras ir šiaip ir taip bandė 
išsisukti. Esu jis neturįs pini
gų. Bet advokatas jam davė ge 
Yą patarimų. Ko čia, girdi, de
juoti dėl pinigų. »Para syk dau
giau receptų — ir bus . pinigų 
kiek reikia.

Teisėjas ir-gi sutiko su taja 
nuomonė. Esu iš receptų ga
lima mažiausia surinkti $400 
menesiui. Todėl nebusią jokio 
sunkumo mokėti pačiai $75 me 
nėšiui. Vienok, jeigu daktaras 
bandysiąs surinkti daugiau kai 
$400 menesiui, tai jis (teisėjas) 
pasirūpinsiąs, kad ir jo žmonos 
alimonija butų padidinta iki 
$200 mėnesiui.

Viską žinoti* pavojinga.
‘‘Pasakyk visiems savo drau

gams sudiev, nes daugiau su 
jais nebesimatysi”, paliepė žmo
na Joseph Pawelczak’ui, kuris 
rengėsi važiuoti į šv. Elzbetos 
ligoninę dėl išegzamifiavimo. 
Po to ji, pasak posūnio John 
PoAvlcczak, pasiuntusi savo dra
bužius nudažymui juodai.

Užvakr Powelczak, kuris bu
vo turtingas namų savininkas, 
1837 S. Wood St., pasimirė li
goninėj. Jo sūnūs dabar reika
lauja padaryti tyrinėjimą, ar 
kartais jo tėvas nebuvo nunuo
dytas. Esą pamotės pranašavi
mas verčiąs jį manyti, kad tė
vas miręs nuo nuodų.
........... —m——

Banditai apiplėšė banko 
kasierių.

Gook County State banko, 19 
Cicero avė., kasierius, Philip 
Griffin vežė į Continental ir 
Commercial banką $2,300 vien 
nikeliais. Staiga privažiavo au
tomobilių banditai ir paliepė su
stoti. Visi jie buvo apsiginklavę 
revolveriais. Griffin žinojo, kad 
priešinties nėra jokios prasmės, 
ir atidavė pinigus.

Pašaukta policija, bet bandi
tai dingo kai pernykštis sniegas.

Miestas skiria $500,000 kovai su 
gatvekarių kompanija.

Miestas rengiasi vesti žūties 
ar būties kovą su gatvekarių ir 
telefonų kompanijoms. Taip 
sako Ettelson. Esą reikalinga 
paskirti $500,000 tai kovai. Nuo 
sausio 1 d. tam tikslui liko jau 
išleista $300,000 su viršum. Bet 
kovą, girdi, reikia vesti iki galo 
ir nedaleisti kompanijoms plėš
ti iš publikos i)o 8 centus už va
žinėjimą gatvekariais.

Majoras Thompsonas irgi ne
sigaili aštrių žodžių. Jis sako, 
kad tai esanti gubernatoriaus 
Lo\vdeno “išdavystė.” Esą lai 
buvo gubernatorius, kuris pas
kyrė visuomeninių įstaigų nau
dojimo koiAisijų, — tą komisi
ją, kuri gina kompanijos intere
sus, o ne žmonių.

Tai yra gryna tiesa. Bet labai 
maža vilties, kad pienuoja
moji kova atneštų bent kokios 
naudos. Greičiausia šukavimais 
ir grąsinhnais visas tas dalykas 
ir užsibaigs. O publika nuo lie
pos 1 d. mokės už važinėjimą 
gatvekariais 8 centus.

Kasėjai reikalauja 8 dolerių 
dienai.

Miesto kasėjai, kurie dirba 
prie vandens pravedimo, parei
kalavo 8 dolerių dienai.

“Tai bent laikai!” pareiškė 
Richest. “Kadaise kasėjams bu
vo mokama tik $2.50.”

“Teisingai,” atsakė miesto 

tarybos narys, “bet tais gerais 
laikais ir cukraus svarui buvo 
mokama lik 4 centai.”

Komitetas nutarė mokėti ka
sėjams $6.80 dienai. Pirma 
mokėdavo tik $5.60.

Skrajojanti skaitykla.
Jei kalnas neina prie Maho- 

medo, tai Mnhomedas turi eiti 
prie kalno.

Tos nuomonės laikosi Evans- 
tano viešasis knygynas. Kadan
gi publika nelabai mėgsta lanky 
ti skaityklą, tai nutarta, kad 
skaitykla Inkylų publiką.

Dabar Evanstono gatvėmis 
važinėjama automobiliu knygas 
ir duodama jas norintiems skai
tyti.

Tai pirmas bandymas pasau
lyj įkurti skrajojantį knygyną. 
Kiek jis bus sėkmingas, — pa
rodys ateitis.

Miestas užmokėjo dviem ekper- 
tam $105,000 bėgiu penkių 

mėnesių.
Miesto finansinis komitetas 

pareikalavo, kad butų sumažin
to^ algos ekspertams.

Tarybos narys Thomas O. 
Wallace nustebino susirinku
siuosius, kuomet jis pareiškė, 
kad Frank Mesce ir Austin J. 
Lynęh’ui išmokėta nuo vasario 
1 d. iki birželio 1 d. ne mažiau, 
ne daugiau kai $105,000.

Juodu dirbo kaipo inžinicriai- 
eksperlai pire Ogden Avė. ir ki
tų galvių praplatinimo.

“Aš manau, kad ekspertams 
reikalinga mokėti geras algas, 
bet aš esu priešingas tam, kad j 
kelius metus lie ekspertai pasi
darytų milionieriais,” pasakė 
Wailacc.

Areštuota devyni abisiniečiaii.
Iki šio laiko jau liko areštuota 

devyni negrai, kurie priklausė 
Abisinijos kliubui ir pakėlė ne- 
dėlioj riaušes pietinėj miesto 
dalyj.

Rožančiaus kolegija.
Neužilgo CJiicagos katalikai 

turės naują kolegiją — rožan
čiau kolegija. Ta kolegija ski
riama moterims. Ji atsidarys 
rugsėjo mėnesyj River Foreste 
ir kaštuos $1,000,000. Mokykla 
bus dominikonų seserų globoj.

Arkivyskupas Mundelein paš
ventino kampinį kolegijos ak
menį ir pasakė prakalbą. Tarp 
kita ko jis pareiškė:

“Šiuo momentu, kuomet mo
terų veikimo sfera nūdien ple
čiasi ir jos pradeda domėtis pa
saulio reikalais, — toki kolegi
ja atneš daug naudos.

“Iki šiol moterų apšvietimas 
buvo aprubežiuotas, bet mes gy
vename naujoj gadynėj ir turi
me suteikti moterims progos 
šviestis. Ši kolegija tuo liksiu ir 
yra kuriama.”

Kiek naudos gali atnešti ko
legija, vadovaujama seserų, — 
pigu atspėti. Greičiausia, ta ko
legija turės tikslo išauklėti 
“mokytas” davatkas.

Raginama įvesti mokyklose ly
ties igženos paskaitas.

Epha Marsball organizuoja 
tam tikrą draugiją, kuri ves pro 
pagundą, kad įvedus mokyklo
se lyties igienos paskaitas. To
kioms mokykloms Iowos valsti
jos universitetas jau paskyręs 
$10,600.

< P-le Marshall sako:
“Musų tikslas turi būti lobu- 

linties fyzikiniai ir protiniai. 
Bet to tobulinimo negalima at
siekti be žinojimo tų funkcijų, 
apie kurias tėvai bijo ir užsi
minti. Mes turime apsivediiną 
davesti iki to laipsnio, kad jis 
butų paremtas mokslu, o ne 
emoci j oni is ( j a usiiinis)

Visa (ai labai gražiai skamba. 

Bet da nuplauks nemaža van
dens, kol tėvai supras tokių pa
mokų reikalingumą. O tuo tar
pu jie pasakos savo vaikams 
kvailas pasakas apie garnius ir 
verks kruvinomis ašaromis, 
kuomet jų vaikai nueis blogais 
keliais.

Prakalbos! Prakalbos!

Kalbės Kun. M. X. Mockus, 
T0WN OF LAKE

Pėtnyčioj, birželio-June 25, 
BLINSTRUPO svetainėje, 

4501 S. Hermitage Avė.
Pradžia 7:30

Visi taunleikiečiai būtinai 
pribukit, nes kun. Mockus 
turi daug ko dėl jūsų pasa
kyti.

Kviečia 1 kp. L. L. F,
Komitetas.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllh

Vasarnamiai 
ant Randas

Kurie rengiatės ant ilges
nio laiko praleisti poilsio (va 
kacijų) dienas o labiausiai 
šeimynos, tai galite gauti 
.puikių vasarnamių (Cotta- 
ges) arba pavienių kamba
rių ant jau senai Lietuviams 
žinomos (Lemonts Res'ort 
Farmos, Sodus, Mich.)

Vasarnamiai ir pavieniai 
kambariai parsirenduos su 
lovoms, — valgius patįs tu
rės pasigaminti. Visoki val
giai — mėsa ir groceriai yra 
pristatomi ant vietos kožną 
dieną, per bučerių iš Benton 
Harbor.

Norinti platesnių žinių, 
meldžiu rašyti pas A. J. Le- 
mont, Lemont’s . Resort 
Farm, Sodus, Michigan.

lilIlIlIlIlIlIlIlIlIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIN
*■■■ ......................... .......... ..

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas
10801 Š. Michigan Av., Roseland 

Valandos: 9 Iki 9 vakare.
L

Tel. Yards 8654

Mrs. A. Michnicwich
AKUŠERKA

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

moterims Ir 
merginoms.

8113 So. Halsted St. Chicago, UI.
(ant antrų lubų)

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilai v. . _____________________ 'j

TIK VYRAMS Turime iš Fran-1 
cijos Paveikslų gražiausių mergi
nų. Prisiuskite $1.00, o gausite 10 
paveikslų.

W. M. LABY. P. O. DRAW B. 
Rutland, Mass.

Rez. 1189 Independence Blvd. Chicago 
Telephone Van Buren 294

DR. A.A.^ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moterišką, Vyriškų, 
Vaiką ir visą chronišką ligą

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

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

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY 

, MUSIC STORE
Deimantai, 
Laikrodžiai,

Auksybš, Columbijos 
Grafonolas ir lietu
viški naujausi rekor
dai.

4537 S. Ashland 
Ave^ Chicago, III.

Roselande ir Kensingtone 
Naujienas galima gauti sekan
čiose stotyse:

J. Klaudą,
158 Kensington Avė.

M- G. Valaską,
11444 Michigan Avė.

A. žalalį
114 E. 107-th St.

Užsisakyti Naujienas ar pa
duoti apgarsinimus galite per 

Pr. Grybas,
10500 Lafayette Avė.
Phone Pullman 3119.

Pranešimai
------------------- :
Draugiją pranešimus apie mi
tingus etc. dedame dykai. Nuo 
šio laiko betgi pranešimai (lai
šku, arba telefonu: Canal 1506) 
turi būt priduoti Redakcijai iš- 
vakaro, ne vėliau kaip iki 8 
P.M. Vėliau priduoti praneši
mai nebegalės tilpti rytojaus 
numeryj.

Town of Lake. — Kun. Mockaus 
prakalbos, pėtnyčioje, birželio-June 25 
Blinstrupo svetainėje 4501 S. Hermi
tage avė., Pradžia 7:30

Kviečia 1 kp. LLF.

Cicero. — Vyrų ir Moterų Apšvie- 
tos Draugijos priešpusmetinis susi
rinkimas įvyks 'nedėlioję, birželio 27 
dieną, 2 vai. po pietų, J. Neffo svetai
nėje, 1500 S. 49 Avė. Visi nariai buki
te laiku, nes yra daug svarbių reikalų. 
Taipgi malonėkite visi sunešti serijų ti 
kietus. —VALDYBA

Nor(h Sidės Dr-jų Sąryišo Viešo 
Knygyno delegatų susirinkimas įvyks 
ketverge, birželio 24 d., 7:30 vai. va
kare, Viešo Knygyno svet. 1822 Wa- 
bansia avė. Visi delegatai malonėkite 
atsilankyti laiku. Sekr F. Prusis

PRANEŠIMAS
Lietuviai Darbininkai, Duonos Ke

pėjai, malonėkite susirinkti ant šito 
susirinkimo birželio (June) 25 dieną, 
7 vai. vakare salėj 3301 So. Aubum 
Avė. Darbininkai kurie dirbate kituose 
miesteliuose, prisidėkite prie musų 
Lietuvių duonos kepėjų Unijos Dar
bininkų organizatorius A. Preidis,..

839 W. 33 pi. Chicago, III.

Pa jieškojimai
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.

Pajieškojiinaiį giminių—po 70 centų 
už colį. Naujieną Administracija.

Pajieškau merginos apsivedimui. 
Esu vaikinas 27 metų amžiaus ir no
riu susipažinti su mergina, kuri su
tiktų su manim apsivesti ir mylėtų 
dorą gyvenimą. Aš turiu savo namą 
4 pagyvenimų ir mokinuosi inžine- 
riaus amato. Gal bus gera ateitis ant 
senatvės. Kalbu lietuviškai ir ang
liškai, norėčiau kad ir mergina kalbė
tų angliškai ir keliom kalbom ir 
kad nebūtų jaunesnė kaip 20 metų ir 
nosenesnė kaip aš. Gali būti bile ko
kio tikėjimo, teČiaus neturi drausti 
man skaityti Naujienas. Su pirmu lai 
SKu pra.Sa.u prisiųsti savo fotografijų, kuris kožnai bus grąžinamas ir duo
tas atsakymas.

John Chemauckas,
3400 So. Lowe Avė., Chicago, III.

Pajieškau savo vyro, Kasparo Bo- 
leckio išėjo pereitą panedėlį iš namų 
palikęs mane su trimis mažais vai
kais, ir negrįžta. Meldžiu sugrįžti šią 
nedėlią, nes po nedėliai busiu privers
ta paduoti vaikus į prieglaudą.

Antonina Beleckienė,
235 W. 47-th Str., . , j



NAUJIENOS, Chicago, III
ASMENŲ JIEŠKGJIMAI

Ketvergas, Birželio 24, 1920

ASMENŲ JIEšKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ
Pajieškau brolio Jono Puniškos, 

gyvena Worcester, Mass. Turiu 
svarbų reikalą bus mano dukters ves
tuvės 4 Liepos (July). Meldžiu ar 
laišku ar ypatiškai atsilankyti. Kvie
čia

Juozapas Puniškis.
7248 Tallman Avė. Chicago, III.

Pajieškau Antano Gudo Tel
šių apsk., Žarėnų vals. Tarvidų 
sodžiaus. Turiu svarbų reikalų.

Alex Gudas,
341 Kensington Avė. Chicago, III

VYRŲ IR MOTERŲ
REIKIA DARBININKŲ

VYRŲ
REIKIA DARBININKŲ
tZSĮZ- ■■■ ■iii, .III. «iį—į iiriii .n » .iII ■»   n II* m I.——

AUTOMOBILIAI NAMAI-žEMfi
VYRŲ

Pajieškau kambario apie Halsted ir 
18-tą. Butų geistina kad butų su val
giu. Vienam, arba ir prie kito. Meld
žiu atsišaukti greitai laišku, ypatiš- 
kai, arba telefonu.

No. 111 Naujienose

JIEŠKO PARTNERIŲ

REIKIA —
Moterų ir vyrų.
Padidinus musų šapą išdirbimul 

skalbiamų mašinų pasidarė naujų 
vietų prie benčiaus ir mašinų darbo. 
Šitos vietos yra dėl tų kas neturi pa
tyrimo ir su patyrimu. Vietos yra 
pastovios ir mokėsim pagal jusų- 
patyrimą ir gabumą.

2100 Marshall Boulevard 
ALBAUGH DOVER CO.

Paimkit Douglas Park L. arba 
22-ros karus.

THE STREETS CO REIKIA —

PARSIDUODA mažas trokiukas, 
tik ką sutaisytas gerame stovyje, ge
ras dėl mažo biznio, šiandien parduo
siu už $175.00

3126 So. Lowe avė. 3-čių lubų

PROGA

Aš Marė Potuliuniutė pajieškau sa 
vo brolio Povylo Potuliuno ir dviejų 
seserų Onos ir Katrės, paeina ši Su
valkų gub., Seinų pav., Beržinikų gmi 
no, Pakadaščių kaimo, prašau atsišau 
kti ant šito adreso:

Miss. Mary Potuliuniutė,
719 W. 14-th Place, Chicago, III.

Pajieškau gero vargonininko, kat
ras moka gerai vesti chorą kaip Gies
mių taip ir Dainų. Alga yra paskirta 
gera. Meldžiu atsišaukti prie Lietuvių 
Tautiškos Katalikiškos Bažnyčios 
Klebono, Kun. J. Grittenas

301 Oak str. Scranton, Pa.

Pajieškau Elzbietos Ruseckienės, 
keli metai atgal gyveno Beloit, Wis., 
dabar nežinau kus. Malonėkite ji pa
ti ar kas ją žino atsišaukti. Labai 
svarbus reikalas.

Antanas Raulynaitis, 
1757 Park Avenue

Reikia -
Biznį suprantančio vyro su 

$4,000 prisidėti prie išdirbystės 
bizniaus ir
OFISŲ SPECIALIšKUMŲ.

Turi mokėti prižiūrėjimo as- 
sembling rūmo, pakavimo į bak- 
sus ir išsiuntinėjimo po vsią. ša- 
į. Mokestis $200 į mėnesį ge

ram vyrui, kuris nesibijo darbo 
ir kuris gali prižiūrėti darbinin
kus. $100,000 orderių turi bū
ti išpildyta ir išsiuntinėta.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

Karų taisytojams ir karų tai 
sytojų pagelbininkams ir truckų 
taisytojams ir malevotojams 
dirbti nuo štukių* (piece work) 
ir uždirbti didelius pinigus tai
sant freight-karius. Geros dar
bo sanlygos ir pastovus dar
bas.

Kreipkitės:

W. 48-th St. ir S. Morgan St

darbi-

50 vyrų darbui musų ware- 
housese. Puikios darbo sanlygos. 
Gera mokestis. Kreipkitės

LABAI DIDELIS BARGENAS.
Parsiduoda 2 automobiliai. Vienas 

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

3159 Emerald Avenue
Tel. Yards 975

sę. 
kia.

2419 West 19 St. ir
408 No. Jefferson Str., 

Steel Sales Corporation PARSIDUODA 5 pasažierių, 6 cilin- 
derių Chalmers 1-os klcsos padėjime. 
Geri tajcrai.

451 E. 63-rd str

RAKANDAI

Paješkau savo krikšto tėvo Juozo 
Raišio 7 mėnesiai kaip išvažiavo iš 
Chicagos į Providence R. I. Meldžiu 
atsišaukti arba žinantis pranešti šiuo 
adresu:

Stanley Zalpukas,
315 Mechanic St., Laporte, Ind.

Del informacijų rašykite į 
11444 Michigan Avė. arba

Tel. Pullman G70
Klauskitės Mr. Monvtille

Foundrių ir šapų paprastų 
ninku musų dirbtuvėse ant Van Bu- 
ren ir Jefferson sts., 15-th ir So Ca- 
nal sts. 40-th ir So. Kedzie avė. Kreip
kitės į samdymo ofisą ant 
Canal sts. arba 40-th st. 
Avė.

CRANE CO.

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
REIKIA —

MOTERŲ MOTERŲ

NfiilktMs Daurteais Moterims
7 vai. vakaro iki 5:30 ryto. Penkias naktis į savaitę. Gera mo

kestis, lengvas darbas čystoj, smagioj dirbtuvėj. Kreipkitės 
bile kada.

RATHBONE, IIAIR and RIDGEVVAY
2279 South Union Avenue

REIKIA —

REIKIA —
Moterų pardavėjų su patyrimu 

klouksų skyriuje.
Gera vieta ir gera mokestis.

J. OPPENHEIMER
4700 So. Ashland Avė City.

15-th ir 
ir Kedzie

Reikia Vyrų nuo 30 iki 40 metų 
amžiaus. Jeigu jus galite dirbti pa 
stovioj temperatūroj 100 laipsnių, 
mes turime darbo su gera mokestim. 
Tris 8 valandų permainos; permai
nos keičiamos kas savaitė. Turi kal
bėti ir suprasti angliškai. Enemele- 
vimas elektrinių vielų yra augantis 
biznis ir visas darbas yra atliekamas 
mašinomis.

Gero vyro dirbti už kalvio padėjė
ją. Turi būti geras arklių kaustytojas. 
Norėtume kad kiek žinoti} apio au
tomobilių pataisymą.

BELDEN MANUFACTURING CO.
2300 So. Western Avenue.

Atsišaukite ant No. 109 
“Naujienose”.

REIKIA —

REIKIA VYRŲ Plieno warehousėj.
Pastovus darbas — geros algos — 

atsišaukit pasirengę prie darbd.

Upholsterių. Labai gera mo
kestis. Pastovus darbas. Kreip
ties:

JOS T. 
16-th

RYERSON and SON. 
ir Rockwell strs. A. L. JRANDALL CO., 

729 So. Wabash Avė.
ofisas atdaras Nedėliomis 
ryto iki 1 po piet. Panedė-

Samdymo 
nuo 10:30 .
Iv, Utarninke ir ketverge vakarais 
iki 8 vai. Kitom dienom iki 5 vai. po 
piet išskiriant subatą.

REIKIA

REIKIA
Prastu darbininkų į musų vvarehou

Gera mokestis. Patyrimo nerei-

SHAVINGS & SAWDUST
23rd & VVestem ,Av.

REIKIA
Prastų darbininkų dirbtuvės darbui.
Pastovus darbas.

LINK BELT CO. 
39th & Stewart
-------- ,——-

REIKIA —
Paprastų darbininkų 

dirbtuvėj ir ant yardo.
F. J. LEWIS

2500 Robey str.

PALIKTA STORAGE’Y
DYKAI

PARSIDUODA —
Muro namas 5 ir 6 kambarių kar

štu vandeniu apšildomas. Ix>tas 30x- 
125 pėdų namas naujas geram padė
jime ir gražioj vietoj 5942 So. Rock- 
well st. parsiduoda už $10,500.

Medinis namas skiepas muro 2 pa
gyvenimu 5 ir 6 kambarių, vanos, ele 
ktrikos šviesa, su viškais geras namas 
ir geram padėjime. Lotas 50x125 
kampas. Vieta 2902 W. 39 st. Brighton 
Park parsiduoda tik už $6300.

Medinis namas 2 pagyvenimų 7 ir 
7 kambarių vanos ir gaso šviesa, biz
nio vietoj namas geram stovyj. Ix)tas 
50x125 vieta 5311 So. Halsted str. 
arti Bulvaro, parsiduoda labai pigiai 
tik už $6300.

Muro namas 2 pagyvenimų 7 ir-8 
kambarių garu apšildomas, elektros 
šviesa. Garages <lel dviejų automo
bilių yra namas labai geras ir gražioj 
vietoj arti Halsted str. ant Garfield 
Bulvaro, prekė tiktai $12000.

Del virš minėtų namų kreipkitės
IZIDORIŲ PUPAUSKA 
3402 So. Halsted St., 

Tel. Yards 5379

Merginų, 16 metų ir senesnių, len
gvam ir priimnam darbui musų tua
letinio muilo skyriuje ir baksų šapo- 
je. Mokėsim 30c. valandai ir bonus 
mokinanties. Merginos gali pada
ryti nuo $20 iki $30 į savaitę nuo 
štukių. Valandos 8 ryto iki 4:30 po 
piet. Pusė dienos subatoje. Ateikite 
pasirengusios dirbti.

ALLEN B. WKISLEY CO. 
925 So. Wells Str.

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

VVESTERN LEATHER DRAPERY 
COMPANY,

618 So. Canal Str

Prastų darbininkų pastoviam arba 
laikinam darbui musų dirbtuvėj: 
Stockrumy, sbippingrumy ir prie truc 
ko.

Paimk Duoglas Park “L”, arba 
22-os gatvekarius

ALBAUGH DOVER CO. 
2100 Marshall Blvd.

THE STREETS CO.

Prastų Darbininkų

REIKIA —
Merginų dirbtuvės darbui, 

centų valandai ir premijos
Atsišaukite prie:

CHICAGO NUT CO.
2513 W. 20-th Str.

REIKIA —
Moterų patyrusių 

sortavimui popieros. 
mokestis. Ateikite pas

1451 So. Peoria Str,

ir nepatyrusių 
Užganėdinanti

Geros algos ir darbo sanly
gos ir pastovus darbas

Kreipkitės prie

W. 48-th St. ir S. Morgan Str.

REIKIA — 
driverio važinėti su troku.

2219 Lake Str.
Melrose Park, III.

REIKIA —
Merginų ir Moterų.
Musų darbas lengvai išmokamas ir 

gerai apmokamas. Darbo sanlygos 
puikios. Dirbtuvė užsidaro subatoj 
ant piet. Nekurie skyriai nedirba pa- 
nedėlio rytais. Mes duodame puikios 
karštos kavos ant piet prie užkand
žio dykai. Aprubežiuotas skaitlius 
vietų. Atsišaukit tuojaus.

MATTMILLER LAUNDRY 
1637 W. 22-nd str,

REIKIA —
Moterų sortavimui waste popieros. 

Gera mokestis ir puikios darbo sanly 
gos. 2261 So. Union Avė. arti 22 ir 
Halsted str.

GUMBINSKY BROS.

REIKIA DARBININKŲ

REIKIA —
Darbininkų darbui 

yarde. Gera mokestis, 
kitės prie

EDGEVVATER COAL 
5627 Broadvvay,

Call — Edgevvater 135

anglių
Kreip-

CO.

REIKIA —

REIKIA

Dešimts merginų dieniniam 
darbui f rūktų ruime. Patyrimo 
nereikia.

Kreipkitės:
MOODY & VVATERS CO.

1107 W. Congress St.

REIKIA
Moterų, $17 j sąvaitę.

Kreipkitės tuojaus 
FRANCES HUGHES CO.

21st & Loomis Sts.

REIKIA —

Merginų ir vidutinio 
terų lengvam dirbtuvės 
ros algos ir geriausios 
gos.

amžiaus mo- 
darbui. Ge- 
darbo sanly-

ADAMS and WESTLAKE
319 W. Ontario Str.,

VYRŲ ir MOTERŲ
REIKIA VYRŲ

Pečkurių 70c. į valandą, dvigu
bai nedėliomis. Trumpų valandų dar
bas dienomis ar naktimis. Koteliams 
ir Restoranams įvairių darbininkų 

i $85 ir daugiau ant mėnesio.
Janitorių, dieninių ir naktinių $30 

I į savaitę. Oilerių. Daržininkų ant 
didelės ūkės, patyrimo nereikia. Gera 
mokestis, Checkerių Sheet Metai dar 
bininkų automobilių dirbtuvėj. Seny
vo žmogaus lengvam darbui 55c. iki 
60c. į valandą. Automobilių mecha
nikų ir padėjėjų. Automboliių plovė
jų $36, Nedėlioj dirbti nereikia. Kal
vių ir padėjėjų 60c. iki 90c. į valan
dą. Automobilių dirbtuvėj, patyrimo 
ant automobilių nereikia. Dailydžių 
(carpenters) ir padėjėjų 65c. iki 80c. 
į valandą nuolatinis darbas viduryje. 
Elektrikierių ir padėjėjų. 2 
manų. 4 Watchmenų $125 
8 valandos.

Patyrusio pasažierinio eleva- 
tormono. Pastovus darbas — 
gera mokestis.

J. Oppenheimer and Co
4700 So. Ashland Avė.

REIKIA —
Paprastų darbininkų ledaunėj (cold

storage) Geros darbo sanlygos. Labai 
gera mokestis. Atsišaukite tuojaus.

U. S. COLD STORAGE CO.,
W. 39 st. and S. Hoyne Avė.

elevator- 
į mėnesį

REIKIA MOTERŲ —
Merginų vasamamuiose, netoli Chi

cagos, gera mokestis.
Namų prižiūrėtojos (housekeepers), 

šeimyna iš dviejų ant farmos netoli 
Chicago, neturi nieko priešais kad 
su vienu kūdikiu. -

Moterų trumpų valandų darbui.
8:30 vakaro iki 8 ryto.

11 ryto iki 3 po pietų.
5:30 po piet iki 10:30 vakaro.
5 po piet iki 1 ryto.
9 vakare iki 5 ryto.
8 ryto iki 2 po piet.
Vidutinio amžiaus namus prižiūrė

ti (housekeeper). Koteliams ir Resto
ranams įvairių darbininkių $85 ir 
daugiau.

South Park Employment Bureau 
4193 So. Halsted Str,

REIKIA—-
VYRŲ—

ir
Męs galime panaudoti kelis vyrus, 

kurie gali išturėti prie karščio ir myli 
pastovų darbą. Vyrai dirbantieji pas 
mus dabar dirba nuo štukų ir uždirba 
gerus pinigus^ Patyrimo nereikia. Dar 
bo sąlygos /ra puikios. Kreipkitės į 
samdymo skyrių 7:80 vai. ryto su 
darbinėmis drapanomis pasirengę 
dirbti.

VESTA ACCUMULATOR 
CORPORATION, 

2100 Indiana Avė.

REIKIA
Prasti} darbininkų, pastovus darbas, 

gera mokestis. Kreipkitės į samdy
mo skyrių

THE BUDA ęO.
Harvey, III.

Imkit I. C. gelžkelį iki 154th St.

REIKIA —

Sheet metai vyrų ant patyrusių au
tomobilių viršų (bodies). Pastovus 
darbas. Tiesioginė mokestis nuo 
$2500 iki $3,000 į metus ir Šerą į biz
nį. Atsišaukite tuojaus.

No. 107 “Naujienos”

REIKIA —

Dailydžių (cabinet makers). 
Labai gera mokestis. Pastovus 
darbas. Kreipkitės:

A. L. RANDALL CO.
729 So. Wabash Avė.

REIKIA vyrų čiperių ir grinderių, 
padėjėjų ir darbininkų į faundrę. Ge
ra mokestis, nuolat darbas, New - 
York Central gelžkelis daveža iki pat 
durių.
AMERICAN STEEL FOUNDRIES

188 St. ant Michigan Avė., 
Indiana Harbor, Ind.

Deimanto adata Ir 
24 parinktiniai rekor- 
dai. Gražus didelis 
phonographas, kaip 

■ naujas, vertas $155
už $42. Gvarantuotas 

i ant 10 metų. Taipgi
j | daugel ' kitų daiktų

| pigiai parduodamų.
Illlyįiyl I Turime labai gražių 

UI sulyg šios dienos ra
li^ kandų seklyčioms

" II ---- ll (parlor). Reikia ma
li---------- tyti, kad apkainavus.

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

VVESTERN FURNITURE

PARSIDUODA kampinis biznia- 
vas namas. Didelis Storas ir 3 pa
gyvenimai pa 4 kambarius. AugŠtas 
beizmantas, elektriką ir gasas. Visoi 
vigados 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.

BARGENAS

STORAGE
REIKIA —

Operatoriaus ant tavorinio elevato- | 2810 W. Harrison St., Chicago 
riaus seno žmogaus.

Kreipkitės prie:
MR. BROWN,

500 So. Throop Str.

Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare.
Nedėliomis nuo 10 iki 4 po piet.

6 pagyvenimų mūrinis namas 3.900 
4. pagyvenimų mūrinis namas 3.700 
2 natai po 7 kambarius 3.700 4 pagy
venimų namas yra mainomas bile ant 
kokio biznio bučemės arba grosemės, 
kad ir saliuno; šitie namai galima pir
kti su maža suma pinigų, namai ran
dasi geroj vietoj ant Bridgeporto.

C. P. SUROMSKY CO, 
3346 S. Halsted St., Chicago, III.

REIKIA —

PARSIDUODA labai pigiai geri 
vargonai. Kam reikalinga atsišaukite 
nuo 4 iki 6 vai. vakarais 

4637 So. Hermitage 
ant antrų lubų.

po No.: 
avė.

špūlių (pulley) tekintojų ir lathe 
darbininkų. Naktinis darbas.

PYOTT FOUNDRY CO.
328 N. Sangamon Str.

PARDAVIMUI

PARSIDUODA Restoranas. Biznis 
išdirbtas per 8 inetut. Priežastis par
davimo savininkas apleidžia Suvieny
tas Valstijas.

1619 So. Halsted str,

PARSIDUODA bučernė ir grosernė. 
Parduosiu greitu laiku.

3321 So. Morgan Str.,

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė pigiai, geroj vietoj, Lietuvių ir 
Lenkų apgyventoj. Priežastis parda
vimo patirsit ant vietos.

1836 So. Halsted str

PARSIDUODA —
Saldainių krautuvė — puiki vieta — 

arti didelio parko — didelio naujo te
atro — geras leasas — 4 kambarių 
flatas. Reikalaujam tik $2000.00 ga
tavais. Atsišaukite po No. 

3349 Madison Str.

PARSIDUODA —
4 krėslų barberšapė pigiai iš prieža

sties išvažiavimo iš miesto.
1805 So. Wabash avė.

PARSIDUODA grosemė ir kendi- 
nė. Lietuvių apgyventoj vietoj prie Š. 
Jurgio bažnyčios. Priežastį pardavimo 
patirsite ant vietos.

928 W. 33-rd str

PARSIDUODA barberšapė iš prie
žasties ligos. Aš turiu dvi barberša- 
pes ir negaliu abiejų prižiūrėti. Bar
beršapė randasi po No.
812 West 35-th Place arti Halsted st. 

Tel. Yards 6474,

EXTRA DIDELIS BARGENAS
Bučernė ir Grosemė parsiduoda 

arba išsimaino ant automobiliaus. 
Maišytų tautų apgyventa vieta. Biznis 
išdirbtas per 2 metus, viskas parsi
duoda “cash,” kredito nėra. Pigi ren- 
da. Kito biznio arti nėra. Priežastį* 
pardavimo, savininkas išvažiuoja ant 
farmos.

5718 So. Kedzie Avenue, 
Chicago, III.

PARSIDUODA — kriaučių šapa
3103 So. Halsted Str., 

2-ro floro.

PARSIDUODA Poolruimis -4 sta
lai, cigar-case, wall-case, dratiniai kre 
šiai, cigarai, cigaretai ir tabakas. Mai 
šytų tautų apielinkė. Kaina tiktai 
$1500. Atsišaukite po 7 vai. vakare.

962 W 18 str

Parsiduoda grosemė — tavoras ir 
fixturai, labai pigiai, Lenkų ir Slova
ku apgyventoj vietoj. Bagrenas už 
$650. Galite išvežti jeigu nenorite ten 
gyventi.

Atsišaukite po No.:
1008 W. 20-th Place,

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- 
ie priimtiną pasiūlymą. Taip-gi 
$200.00 vertčs avi-sprendžiuis 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.
RAKANDAI —

Nauji penkių kambarių rakandai 
parsiduoda pigiai iš priežasties išva
žiavimo į Lietuvą. Antrašas 10713 

Michigan avė., Roseland III.

PARSIDUODA lotai geroj vietoj 
Lietuvių ir Lenkų apgyventoj, arba 
mainys ant automobiliaus. Savininko 
adresas:

821 W. 34-th Str.

PARSIDUODA Saliunas ir du medi
niai namai. Užpakalyje garažus. Sa
vininkas važiuoja ant farmos, tad per
kantis greitu laiku gaus labai pigiai. 
Galima matyti visada.

4632 So. Marshfield Avė.

TfiMYKITE!
35 šmotai labai gražių naujovinių 
rakandų dėl 3 seklyčių paliktų sto
rage. Bus parduoti labai pigiai, ši
tie rakandai esti visiškai nauji ir 
gvarantuoti. Reikia matyti; kad ap 
kainuojus. Nepaprasta proga jau
nai porai, norinčiai turėti savo bu
tą, nes bus parduoti už mažiau vie
no trečdalio jų vertės. Mes taipgi 
parduosime pigiai keletą gerų pho- 
nographų, su deimanto adata, dy
kai rekordai ir pristatymas. Liber
ty Bondsai priimami.

WESTERN FURNITURE 
STORAGE

2810 W. Harrison str 
Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 10 iki 4 po pietų.

PARSIDUODA farma 90 akrų že
mės, 70 akerių dirbamos ir 20 ake- 
rių gero miško. Farma apsėta ir javai 
geri. Vienas ir pusė akerio užsodin
ta žemuogėmis. Visi budinkai geri. 
Viena mylia nuo miestelio. Priside
da gyvuliai ir visi įrankiai. _2 arkliai 
ir antrametis kumelis, 2 karvės ir an^' 
ramatis jautis, 2 pavasariniai veršiai, 
1 kiaulė dviejų metų, 100 vištų. Visi 
gyvuliai geri.

1 vežimas pora arklių kinkomas, 1 
Spring buggy, 1 porinis plūgas, 1 
kultivatorius, 1 komų sodinimui ma
šina, 1 žolės pjovimui mašina ir daug 
kitų įrankių reikalingų prie farmos. 
Tas viskas prisideda prie farmos. 
Kaina po $95 už akerį.

T. Sologub Laclede, III.

PARSIDUODA pigiai mūrinis na
mas 3-jų metų senas 5-6 kambariais, 
karšto vandens Šiluma su murinę ga- 
rage dėl 2-jų karų, geriausi 
lobis 60x125 reikalaujama $5000 casn 

5445 S. Tumer Avė.
Tel.: Prospect 7241 M r. Shimkus

PARSIDUODA RAKANDAI.
Seklyčios setas, gramafonas, lovos, 

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

714 W. 30th St. 2-ros lubos

UŽLAIKYMO KAINA.

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

SOUTH-WEST 
SAMPLE FURNITURE STORAGE 

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

PARSIDUODA labai pigiai beveik 
nauji rakandai. Seklyčios setas, val
gomojo kambario setas, komodos, gra
mafonas ir karpetas. Kam reikalingi 
rakandai nepraleiskite progos, matyti 
galima kiekvieną dieną 9 vai. vak.

2912 W. 40 pi. las floras.

PARSIDUODA RAKANDAI
Seklyčios ir Dining Room Setai — 

misinginė Lova — 88 Notų Grojiklis 
Pianas, Fonografas — Knygyno Sta
las — Florine Lampa — Rugsai. Pi
giai greitam pardavimui, turi būti 
parduoti iki subatai.

2106 So. 5G-th Avo, Cicero, III.

N AM AI -žEMĖ
Parsiduoda medinis namas, 3 pagy 

venimų gasai, maudynės ir kiti paran
kamai. Puikus jardas. Prie dviejų 
strytkarių. Galima matyti visada. 
Priežastis pardavimo, savininkas va
žiuoja į Lietuvą.

9424 Burnside Avė., Chicago, III.

PASKOLOS. ____
PINIGAI SKOLINIMUI 

Antram Mortgidžiui, prieinamomis są- 
lyg°miS- MAKER KRAUS, 

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

MOKYKLOS
/WVW**M**

mo ir Designing Mokykla.
Musų sistema ir mokymo budu 

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

Patterns daromos sulig mleros, 
visokio stiliaus ir dydžio iž bet ku
rios madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnlcka, Vedėjas

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

’ VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madisea, 
1850 N. Welts SL

187 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, PaUernų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininko.




