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True translatlon filed with the post- master at Chicago, III., June 25, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Graikai pradėjo karą 
prieš turkus

Kariuomene valdys Londonderry

Turkijos nacionalistai arti Konstantinopolio
GRAIKAI PRADĖJO KARĄ SU 

TURKAIS.

Graikai jau paėmė vieną mies
teli-

SMYBNA, birž. 24. — Graikų 
armijos kvaticros išleistas ofi
cialia pranešimas sako, kad 
Graikijos armija jau pradėjo 
o f en šyvą prieš Mustapha Kernai 
Turkijos nacionalistų spėkas. 
Turkijos armijai esą sekasi.

Pranešimas sako:
“Graikijos armijos ofensyvas 

prieš Mustapha Kernai Paša 
spėkas prasidėjo birželio 21 d. 
Veikimas eina sėkmingai. Susi
koncentravęs Ak-Hissar (58 m. 
nuo Smyrnos) apielinkėje prie
šas tapo užpultas iš priekio ir 
iš šono. Jis pasitraukė betvar
kėje ir Ak-Hissar tapo užimtas 
musų kareivių. Pereitą naktį 
mes besiveržėme šiaurių krypti
mi. Ataka ant Salihi prasidėjo j 
šiandie.” .
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True translatinn filed with the post- 
master at Chicaęo, 111., June 25, 1920 
as rcųuired by the net of Oct. 6,1917

TURKIJOS NACIONALISTAI 
NETOLI KONSTANTINO- 

POLIO. ‘

LONDONAS, birž. 24. — Iš 
Konstantinopolio pranešama, 
kad Turkijos nacionalistų armi
ja perplaukė Marmurus jurą iš 
Mažosios armijos ir išlipo Eu
ropos pusėje.

Nacionalistai išlipo Kučtik- 
Čekmeže, apie 12 mylių į vaka
rus nuo Konstantinopolio.

KARIUOMENĖ VALDYS 
LONDONDERRY.

Kariaujantį^ airiai bus nugink
luoti. Mūšiai dar tebesitęsia.

LONDONAS, birž. 24. — G&- 
neralinis Airijos prokuroras 
Henry’ paskelbė, kad Londonde
rry, kur siaučia smarkus mū
šiai tarp ulsteriečių ir airių, bus 
tuojaus nuginkluotas. Gyvento
jams taipjau bus uždrausta pa
sirodyti gatvėse tani tikromis 
valandomis, jei neturės j>aspor- 
to. Abelnai karinei valdžiai bus 
leista elgties taip, kaip ji 
mato geriausia, kad sustabdžius 
ten mušius.

Mūšiai Londonderry buvo 
kiek aptilę, bet dabar vėl atsi
naujino visu smarkumu. Mat 
sinn feinieriai susilaukė pagal
bos ir pradėjo naują užpuolimą. 
Susižinojimas su Londonderry 
yra labai sunkus ir todėl vaigš- 
to apie jį įvairių gandų. Mieste 
pradeda trukti maisto, taipjau 
baigiasi gasas.

NUTEISĖ KALĖJIMAN UNI
JOS VIRŠININKĄ.

CHICAGO. — Thomas Jaku- 
bowski, biznio agentas Hodba- 
rries* unijos, vakar tapo nuleis
tas 25 metams kaląjiman už 
nušovimą O’Reilley, kuris būda
mas konduktorių, liuosomis va
landomis dirbo už darbininką 
prie namų budavojimo, bet at
sisakė prisirašyti prie unijos. 
Jakubowski tikrino, kad jis nu
šovęs O’Reilley savęs apgyni
mui

True tranalation filed with the post- 
master at Chicago, III., June 25, 1920 
as reųuired by inc act of Oct. 0.1917

LENKAI SUĖMŲ DAUG 
BELAISVIŲ.

LONDONAS, birė. 24. — Len
kų oficialia pranešimas iš Var- 
šavos skelbia, kad ketvirta bol
ševikų kavalerijos gvardija ta
po paimta belaisvei! ir trįs ru
sų batalionai išblaškyti mūšiuo
se Berezinos upės fronte.

Ukrainoj lenkai paėmė 800 
vagonų, taaipgi daug kitokio 
grobio į šiaurę nuo Dniestro 
upės.

True traosIntioD filed witn the post- 
master at Chicago, III., June 25, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917 

22 ŽMONĖS NUKAUTI MAIS- 
TO RIAUŠĖSE VOKIETIJOJ.

BERN, birž. 23. — 17 žmo
nių liko užmušta Ulm, Vokieti
joj ir 5 Ravcnsbourg, taipjau 
daug žmonių sužeista kįlusiosc 
ten maisto riaušėse, sako žinios 
iŠ Vokietijos parubežio.

True translatiou filed witb the post* 
master at Chicago, III., June 25, 1920 
as required by the act of Oct. 6,1917

EUROPA Vfili GALI UŽSI
LIEPSNOTI.

Amerika turi daugiaus rupin- 
ties Europos reikalais, sako 

Amerikos atstovas.

LONDONAS, birž. 24. — P. 
B. Noyes, kuris atstovavo Jung
tines Valstijas Reino komisijoj, 
dabar atvyko į Angliją, ir grįšią 
namo. Jis sakosi pasitraukęs dė
lei permainos Amerikos politi
koje linkui dalyvavimo Vokie
tijos reikaluose.

“Mano kelionė per Vokietiją 
[tikrino mane, kad visas tas da
lykas greit turės sprogti,” sakė 
jis. “Kada aš sugrįšiu į Jungt. 
Valstijas, aš pašvęsiu savo lai
ką, kad pasakius žmonėms, kad 
jei Amerika tiesioginiai nesirū
pins sutaikyti Europos painia
vos, vėl viskas ten užsiliepsnos 
išnaujo, ir ta liepsna padarys 
Jungt. Valstijoms tiek pat žalos, 
kiek ir kitoms valstybėms.”

True translatinn filed with the post- 
master at Chicago, III., June 25, 1920 
as renųired by tne act of Oct. 6,1917
Vokietija gali įstoti tautų lygon, 

jeigu...

LONDONAS, birž. 24. — Pre- 
mieras Lloyd George šiandie 
atstovų bute pareiškė, kad “Vo
kietija bus pakviesta įstoti tau
tų lygon, kada ji parodys tik
rą norą pildyti taikos sutarties 
uždėtąsias ant jos obligacijas.”

True translatlon filed wttb the post- 
master at Chicago, III., June 25, 1920 
as retjuired by the act of Oct. 6,1917 

Chinija ratifikavo Austrijos tai
kos sutartį.

PEKIN, birž. 22. — Valdžia 
paskelbė Chinijos ratifikavimą 
Austrijos taikos sutarties. Skai
toma, kad delei to Chinija da
bar galės dalyvauti tautų lygo
je.

LOS ANGELES, Cal., birž. 23 
—Šiandie vėl jaučiamas buvo 
žemės drebėjimas, kuris tečiaus 
nuostolių nepridarė.

REIKALAUJA 10c. KARFERIO

Chicagos elevatoriai jau padavė 
savo reikalavimą.

CHICAGO.— Elevatorių kom
panija vakar įteikė public Utili
ties komisijai reikalavimą, kad 
važinėjimąsi elevatoriais butų 
pakeltas nuo liejios 10 d. iki 10c. 
Bet tas pakėlimas butų laikinas, 
kol komisija nenustatytų kom- 
panjos turto ir pastovaus mo
kesnio, — žinoma, ne žemesnio 
už 10c. Ji sakosi, . kad dabar 
imami 8c. duodą “nuostolių.” 
Pakėlus kainą jos grynas pelnas 
padidėtų virš 3 milionais į me
tus.

Trnr iransiatlon nie<i wiih the post- 
master at Chicago, III., June 25, 1920 
as required by Ine act of Oct. 6,1917
IRKUTSKE ĮSISTEIGĖ SOVIE

TŲ VALDŽIA.

Viskas nacionalizuota, bet mais
to neturi.

IRKUTSK, Siberijoj, birž. 19. 
—Sovietų valdžia tapo pilnai 
įsteigta Irkutske. Visos įstaigos 
tapo nacionalizuotos, didžiuma 
sankrovų tapo uždąryta ir reir 
kalinga gauti leidimas net nusi
pirkti laikraštį.

Maisto padėtis yra labai rusti 
r gyventojams yra duodamos 
porcijos juodos duonos, kurią 
galima gauti tik vartojant val
džios korteles, bet ir tai visai 
nažai. Keli chiniečiai pirkliai 
jardavinėja tokią duoną, bet ji 
rainuoja 250 rub. svaras.

Tik keli svetimšaliai pasiliko 
Irkutske. Suimtuosius 18 anglų 
oficierius | išgabenta Maskvon. 
Apskaitoma, kad gegužės mėn. 
10,000 chiniečių apleido miestą 
ir pėsti nuėjo prie Chinijos ru
ngiaus.

Valdininkai sako, kad mais- 
o krizis tęsis iki pjūties.

Čia Kolčakas pirmiausia pra
dėjo bandymą įsteigti savo val
džią. čia jis tapo sušaudytas ir 
Čia palaidotas. Bet tik keli so
vietų viršininkai ir du darbi
ninkai gali nurodyti kur jis yra 
lalaidotas. Irkutskas šiandie 
yra kareivių miestu.

Tolimųjų rytų padėtis yra 
didelės svarbos sovietų valdžiai, 
rinktoji bolševikų armija, ku

ri sulaužė spėką, yra pastatyta 
netoli šio miesto ir seka nuoti- 
dus Verchni Udinske ir Čitoje. 
3olševikų pusė Selenga upės su- 
drutinta naujomis tranšėjomis 
ir sovietų armija stovi prirengta 
iradėti veikmą, jei japonai 
landytų įeifi į šitą teritoriją, 
š čia eina tiesioginis susineši- 

mas telegrafu su Maskva ir 
'.virti narna, kad traukiniai pa
daro kelionę į 14 dienų. Visi 
žmonės tur keliauti trečia klesa, 
taigi tavoriniais vagonais. Aug- 
štieji valdžios nariai tečiaus yra 
paliuosuoti nuo šios taisyklės.

Kelia laikraščių kainas.

NEW YORK, birž. 23. — De
lei didelio brangumo popieros 
net ir didžiausi laikraščiai yra 
priversti pakelti savo kainas. 
Now York Morning Telegraph 
pakelia pavienio numerio kainą 
iki 10c. 4 vakarianiai ir 1 rytme
tinis jau pakėlė kainą iki 3c. 
Manoma, kad tuoj pakels kainą 
ir visi kiti dienraščiai. Veik visi 
svetimkalbių dienraščiai jau 
pakėlė kaną iki 3c. num., o tūli 
ir iki 4c.

2 žmonės žuvo ekspliozljoj.

SPRINGFIELD, III., birž. 24. 
—Du darbininkai užmušti ir 4 
mirtinai sužeisti ekspliozijoj 
WesternCartridge Co. dirbtuvė
je. Kįlęs gaisras dalinai sunaiki
no dirbtuvėj. Joj buvo dirbama 
kulkos bolševikų priešams.

MILITARISTŲ “GRI AUDUS VERKSMAI.”

Europos militaristai verkia iš nusiminimo, kad jie nebe
gali pradėti dar naujų karų, nes jau •pradeda pritrukti savo 
žaislų — kareivių.
--------------- . .. J1-■'Tjr*1 . .U.1.. . .J,!..1 J_. J ... ! 'L' ■'I-'TĮJ-J.-.L!_

frue translatiou filed wlth the post* 
master at Chicago, III., June 25, 1920 
u reųuired by the act of Oct. 6,1917

Anglijos Darbininkų 
Suvažiavimas

REIKALAUJA PRIPAŽINTI 
HUSUOS VALDŽIĄ.

Darbo partijos kongresas smer
kia Versailles talkos sutartį.

“ SCARBOROUGH, birž. 24. — 
20-ta metinė Anglijos Darbo 
partijos konferencija šiandie 
priėmė rezoliuciją, reikalaujan
čią pripažinti Rusijos sovietų 
valdžią.

Kita priimtoji rezoliucija pa
reiškia, kad taikos sutartis “vi
siškai peržengia netik tikslus, 
kokiais talkininkai stojo karan, 
bet Ir sąlygas, kurtomis buvo 
padaryta mūšių paliauba.” Re
zoliucija reikalauja tuojaus pa
keisti taikos sutartį.

Svarsto Airijos klausimą.

SCARBOROUGH, birž. 24. — 
Šiandie Anglijos Darbo Partijos 
suvažiavime buvo labai triukš
mingi debatai Airijos klausime. 
Komitetas buvo įnešęs rezoliuci
ją, stovinčią už laisvą Airijos 
apsisprendimą ir ištraukimą 
Anglijos kareivių. Tas iššaukė 
labai triukšmingus debatus ir 
rezoliucija tapo atšaukti!. Buvo 
bandytą pridėti pataisymą, kad 
Airijai butų suteikta savyvaldą, 
bet pataisymas tapo atmestas.

t

Nepadarys rūbai—nedavė 
šlhibo.

NEW ORLEANS, biri. 24. — 
Šv. Liudviko katedroj katalikų 
kunigas marionas Antoine atsi
sakė duoti šliubą vienai porai, 
nes jaunaveidė buvusi nepado
riai apsirėdžiusi. Kunigas sako, 
kad jaunaveidės jekutė buvusi 
taip plona, kad net išgąsdinusi 
jį. Prisiėję net šviesas užgesinti, 
kad kiti žmonės jos nepamaty
tų.

Kitas katalikų kunigas pas
kelbė, kad nė viena moteris, ku
ri dėvės jekutes žemu kaklu ir 
trumpom rankovėm ir retas 
pančekaites, nebus įleidžiama 
bažnyčion.

PINIGŲ KURSAS.
VAKAR, birž. 24 d., užsienio pinigu 

kaina, perkant fa ne mažiau kaip už 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais iiaipt

Anglijos 1 svaras .....................$3.98
Austrijos 100 kronių ............... 0.80
Belgijos, už $1 ...........frankų 11.55
Danijos 100 kronų ............... $16.80
Finų 100 markių ................... $4.70
Francijos, už $1....... frankų $12.00
Italijos, už $1 .................... lirų 16.00
Lietuvos 100 auksinų ........... $2.85

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

Lenkų 100 markių ....................$0.70
Norvegų 100 kronų...............$17.45

■■■•' Olandų 100 guldenų...............$35.85
švedų 100 kronų ................... $21.90
Šveicarų, už $1........... franką 6.46
Vokiečių 100 markių ........... $2.85

Geležinkeliečių 
streikas

GELEŽINKELIEČIAI GRĄSI- 
NĄ GENERALINIU STREIKU.

Streikas prasidėsiąs panedėlyj, 
jei taryba ir toliau vilkins.

WASHJNGTON, birž. 24.
Geležinkeliečių unijų vadovai 
pranešė prezidento Wilsono sek 
retorini, kad panedėlyj, gali pra
sidėti generalinis geležinkelių 
darbininkų streikas, kuris pa
liestų visus geležinkelius, jei ge
ležinkelių darbo komisija grei
tai neišneš savo nuosprendžio 
apie geležinkeliečių algas.

Vadovai sakosi nebegalį su
laikyti darbininkų ir gali įvykti 
pienuoja nuteis neauterizuotas 
streikas, jei iki to laiko taryba 
nepaskelbs savo nuosprendžio.

Skubinais su nuosprendžiu.

WASHINGTON, birž. 24. — 
Prezidentas Wilsonas gavo at
sakymą nuo geležinkelių darbo 
tarybos. Ji prižada pasiskubinti 
su nusprendžiu apie geležinke
liečių algas.

ŠTAI KO KAPITALISTAI NORI 
Iš MEKSIKOS.

štai kode! jie nekentė Carranzos 
ir kodėl Carranza tapo nužudy

tas.

MFAICO CITY, birž. 24. —* 
EI Universal rašo, kad atstovai 
svetimų šalių petroleumo kom
panijų vakar įteikė industrijos, 
prekybos ir darbo ministeriui 
gen. Trevino reikalavimą pa
naikinti visus dekretus apie 
petrolcumo, kokius tik išleido 
nužudytasis prezidentas Carran
za ir leisti joms laisvai ištirti 
(tikriau pasisavinti dar nepasi
savintas žemes) ir naudoti alie
jaus laukus. Tas reikalavimas 
esąs formoje ultimatumo, nes 
atstovai neturį teisės daryti ki
tokius pasiūlymus ar priimti ki
tokius to klausimo išrišimus.

Kalėjiman už degtinės pardavi- 
s nėjimą.

INDIANAPOLIS, Ind., birž. 
23. —- Aptiefkininkai Julius ir 
Louis Haag tapo nuteisti 18 mė
nesių kalėjiman ir užsimokėti 
po $10,000 pabaudos už neteisė
tą pardavinėjimą degtinės.

Streikuoja.

CHICAGO. — Daugiau kaip. 
350 darbininkų, dirbančių mies
to Šiukšlyne prie 39 iu Iron gat
vių, sustreikavo vakar be jo
kio persergėjimo. Jie nepaten
kinti mayoro arbitracijos komi
sijos nustatytomis algomis. Rei
kalavo jie $5.60 { dieną.

S. L. A. SEIMAS
Antra diena Seimo. Posėdžiai 
gyvi, viskas svarstoma rimtai.

Socialistai valdo Seimą.

[Nuo musų korenpondento]

SO. BOSTON. Mass., birž. 22. 
—Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje trečią sesiją atidarė šį
ryt pirm. St. Gegužis 9 vai. ry
te. Pirmosios ir antrosios sesi
jų protokolai priimti be jokių 
pataisymų.

Seka raportai.
Tarnas Astramskas skaito iž

do globėjų raportą. Raportas 
priimtas.

Sekr. A. B. Strimaitis skaito 
įstatų komisijos ra portą, pri
siųstą advokato K. Gugio. Iš ra
porto paaiškėjo, kad įstatų ko
misijoj liko tik vienas Gugis, 
nes Balutis išvažiavo Europon, 
o Bračiulis nieko neveikė. Gu
gio raportas priimtas.

Finansų komisija neturėjo 
jokio raporto, nes jie nieko ne
veikė.

J. Neviackas išdavė raportą 
kontrolės komisijos. Kontrolės 
komisija rekomenduoja atskir
ti SLA. sekretoriaus raštinę nuo 
administracijos, taipjau sako, 
kad centro darbininkai neatlie
ka, tinkamai savo darbo. Rapor
tas priimtas.

Dr. Matulaitis išdavė raportą 
kaipo daktaras-kvotėjas. Jo ra
portas buvo trumpas, bet turi
ningas, daug pasakantis ir gerai 
apdirbtas.

Daroma trumpa pertrauka. 
Po pertraukos pirm. St. Gegužis 
skaito tekstą pasveikinimo te
legramos Lietuvos Steigiamą
ja! n Seimui. Po to prasideda 
svarstymas neužbaigtų reikalų.

Sekretorius praneša, kad dar 
nieko neveikta SI.A. čarterio 
pataisymo dalyke, kaip tas buvo 
nutarta pereitą seimą.

Sesija užsidarė 12 vai.
Sesija ketvirta.

Sesiją atidarė pirm. St. Gegu
žis 1 vai.
Po vardošaukio skundų ir ape

liacijų komisija pradėjo skaityti 
skundus. Didžiuma skundų yra 
nuo kuopų pašalpos ir posmer- 
tinės išmokėjimo reikaluose ir 
apie pakėlimą algų. Didžiuma 
tų skundų atiduodama spręsti 
Pildomą]ai Tarybai.

Kiek įdomesnis buvo 57 kp. 
iš Worcester, Mass. atsišauki
mas. Ji reikalavo, kad adv. F. 
J. Bagočiui butų leista išnaujo 
įstoti į SLA. Seimas vienbalsiai 
priėmė 57 kp. prašimą ir panai
kino Worcesterio seimo nutari
mą, kuriuo Bagočiui buvo už

l I .• ....................... , r _________

Kol Markės Dar
Pigios v
Siųskit Pinigus Lietuvon

*

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIŲ 
1739 S. Halsted St., Chicago, IU.

drausta įstoti į SLA. Niekurie 
delegatų tą nutarimą skaito di
dele pergale ant atgalcivių. Tau
tininkai, kurie neapkenčia Ba- 
goČiaus, pereitais seimais užrėk
davo panašius atsišaukimus, bet 
šiame seime jie nesirodė. Taip
gi šiame seime mažai yra ir Vie
nybės Lietuvninkų šalininkų; 
jei jų^ ir yra, lai laimi mažai jie 
reiškia. Nėra seime ir Waterbu- 
rio kazionųjų.

43 kp. prisiuntė į svetainę 
gražų gėlių vainiką.

Įnešimų komisija jau sutvar
kė kuopų įnešimus ir padavė 
juos seimui. Seimas juos svar
sto pociliui. Didžiuma įnešimų 
atidedama į šalį, ar atmetama.

Svarstant įnešimus ir užsida
ro sesija 6 vai. vak.

♦ Abelnos pastabos.

Kol-kas per šias dvi dienas 
Seime nebuvo jokių karštesnių 
susikirtimų ir viskas svarstoma 
rimtai. Mat seime mažai yra at- 
galeivių tautininkų, o socialistai 
yra rimtesni, daugiau vaduojas 
šaltu protu ir labiau rūpinasi 
SLA. reikalais ir jo labu.

Tečiaus visgi kįla klausimas, 
ar seimas taip rimtai ir užsi
baigs. Yra pranašaujama, kad 
busią audros ir tą audrą kelsiu 
tautininkai, kad neleidus T. 
Dunduliui užimti SLA. sekreto
riaus vietos. Kalbama, kad tau
tininkai yra prisirengę netik ne
paisyti SLA. narių noro ir tei
sių, bet dagi suskaldyti patį Su
sivienijimą. Tiek mat tautinin
kams rupi Susiivenijimas ir jo 
gerovė.

Bet ar jiems tai pavyks, yra 
labai abejotina. Socialistai ir ki
ti pažangieji atstovai yra pasi
rengę nedaleisti SLA. suskaidyti 
ir beabejones ras budus kaip 
tautininkus suvaldyti.

Šiandie poras nepažįstamų 
vyrų atnešė audeklu uždengtą 
stovylą ir pastatė ją ant stalo. 
Seimas dar nežino kas toji sto- 
vyla yra. Tūli kalba, kad hų bu
vusio Lietuvos prezidento Sme
tonos biustas. Taipgi dar nėra 
žinoma ką seimo vedėjai darys 
su ja. Apie tai patirsime ryto.

—S. Bakanas.

Angliakasių viršininkas už
muštas.

DETROIT, Mich., birž. 22. — 
August Duyer iš Middlesloro, 
Ky., keliaujantis angliakasių 
unijos auditorius, tapo užmuš
tas šįvakar savo brolio advoka
to ofise. Kitas advokatas — Do- 
hany — tapo areštuotas, bet jis 
užsigina. Tečiaus jo drabužiai 
buvo kruvini.



S. LA. Seimas
SEIMO DELEGATAI.

(Speciali Naujienų kores p.)
SO. BOSTON, Mass., biri 21. 

—Mandatų komisijos paskelbtu 
raportu, Seimo delegatų sąramas 
toks:
3 kp. — Elizabeth, N". J.-. ’

B. Kopustatis.
6 kp. —• Plymoulh, Pa.—

M. A. Raginskas. z
7 kp. — Pittston, Pa.

J. Paukštis, J. Gtlvickas.
10 kp.—Philadelpria, Pa.

O. Ruškienė, J. Astramskas.
11 kp.—Waterbury, Ct. .

N. Želvis.
21 kp.—Detroit, Mich. ?

J. Overaitis.
23 k j).—Shenandoah, Pa.

S. Gegužis, M. Kudcniutė.
29 kp.—Wcstville, III. >

J. Uždavinis.
30 kp.—Scranton, Pa. '

A. Kubilus, F. Živatkauskas.
34 kp.—New Britain, Ct.

M. Mikalauskas.
35 kp.—Wilkess-Barc, Pa.

V. Taboras.
36 kp.—Chicago, Ilk

Dr. A. Graičunas, J. Juknis. 
|3 kp.—So. Boston, Mass.

K. Jurgeliimas, K. Vilešis, M.

4?............................... .

8-as Iškilmingas

Piknikas
Lietuvių Ev. Liuteronų Draugystės 

Chicago, III.

ATSIBUS NEDeLIOJE, BIRŽELIO JUNE 27 d.,
G. M. ČERNIAUSKO DARŽE NO. 2

Lyons, III.
Kviečiamo 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, taislai visoki, lenktynės, bovos, šokiai. 
Muzika geriausia. Kviečia Komitetas.
PASARGA: Reikia važiuoti 22-ros gatvės karais iki 48-tai Avo; iš ten 
važiuoti Lyons karais iki čemausko daržui.

■_WHgg!L!gBSB■"F!

ŽilinskienC, P. Mankus, M.
Langiutė, S. Mockus.
46 kp.—Terre Haute, Ind.

V. Povilaitis.
51 kp.—Bridgeport, Ct.

V. Vaitkauskas.
55 kp.—W. Pullman, UI.

A. Statkus.
57 kp.—Worcester, Mass.

J. Neveckas, P. Dčdynas, ^A. 
Jasaitis, Z. Puišiute, A. Kala** 
kauskas, A. Stankūnas, J. Sa
vickas, P. Jatulevičius, J. 2a- 
binas, P. Zinkus, D. Vaitelis.

64 kjh—Baltimore, M<L
V. Čepaitis.

68 kp.—Lee Park, Pa.
V. Luckus.

83. kp.—Brooklyn, N. Y.
J. Kripaitls.

90 kp. — Bridgcville, Pa.
S. Bukimas.

102 kp. — Herrin, 111.
J. Ukanis.

110 kp. — Plains, Pa.
K. Liumas.

115 kp. — Wilkes-Barre, Pa.
J. Kundrotą.

126 kp.—Ndw York, N. Y.
P. Jurgeli u te, S. E. Vi ta it is, 
V. K. Račkauskas, P. Žuris, A.
B. Strimaitis.

129 kp.— Chicago, III.
T. Dundulis.

139 kp.—Chicago, III.
I). šatkus.

i mimim..... "■■■■
141 kp.—So. Fork, Pa. .

V. šimelionis.
142 k p.—Now Haven, Ct.

V. Alksnimis.
158 kp—Springfield, 111.

J. Bulota.
164 kp.—Frackville, Pa.

A. Zalenka.
181 kp.—Herrin, III.

K. Skužinskas.
185 kp.—Indiana Harbor, Ind.

P. Rindokas.
187 kp.—New Philadelphia, Pa.

S. Bulota. k
208 kp.—Chicago, III.

M. Damijonąitienč.
211 kp.—Mahanoy City, Pa.

P. Klimauskas.
245 k p.—Newark, N. J.

S. Adomaitis.
250 kp.—Maspeth, N. Y.

P. Sveika.
304 kp.—Buffalo, N. Y.

K. Kupris.
Nuo Pild. Tarybos. '

Dr. F. Matulaitis.
Taigi užregisruota viso 65 de

legatai (įskaitant ir atstovų nuo 
Pildomosios tarybos). apie 

‘300 visų S.L.A. kuopų, delega
tai atstovauja vos 40 kuopų.

Komisijos.
Seimo pradžioj tapo paskirtos 

šios komisijos:
Mandatų K-ja: Z. Puišiute, P. 

Dčdynas ir S. Mockus.
Finansų K-ja: J. Jurgeliu te, J. 

Navcckas ir Stankūnas.
Įnešimų K-ja:— Z. Puišiutč, 

F. Živatkauskas ir J. Bulota.
Skundų ir Apeliacijų K-ja:— 

A. Mikalauskas, K. Žiurinskas ir 
J. Kripailis.

Rezoliucijų K-ja:—Dr. Grai- 
čunas, P. Jasiulevičius ir A. Ja
saitis. Ta komisija pildys taip
jau ir SpautkMi Komis jos parei
gas.

Viešos Seimo prakalbos.
Birželio 21 d., Seimo sesijoms 

pasibaigus, vakare buvo sureng
tos Mincipal Bldg. salėj, prie 
Broadway, viešos prakalbos, kur 
bu t Dr. J. šli upas.
vyriausuoju kalbėtojų turėjo 

Žmonių susirinko apsčiai. Pa
skirtu laiku Dr. šliupui neatvy

V/KJj kZLUVBgU, JJU«
■Pili "I——yRI
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kus, pakviesta kalbėt koks tai 
Kazlauskas. , Jis pasirodė smar
kus kalbėtojas. Buvo pradėjęs 
apie “komercijų”, girti Anglijos 
tautų, statyti Angliju Lietuvai 
pavyzdžiu — ir gal būt daug ko, 
ir šio to nežinia ko, pasakęs, 
tik gaila, kad gerbiamam orato
riui publika nebedavė toliau kai 
bėti.

Susirinkimo pirmininkas, ma 
tydams, kad su šių oratorių nie
kas neišeina, o Dr. J. Šliupas vis 
nepasiirodo, pristatė kalbėti p. 
St. Vitaitį. Publika truputį ap
rimo. Bet p. Vitaičiui tarus ke 
lotų žodžių apie Susiveinijimų 
Liet. Amerikoj, atvyko ir Dr. 
šliupas, kurį tuojau ir pristaty
ta ant pagrindų.

Kalba Dr. J. šliupas,

Dr J. šliupas pradėjo savo kai 
bų nuo audros ir perkūnijos, pri 
lygindamas su tuo buvusiųjų vi- 
sapasaulinę karę ir Lietuvos pa- 
siliuosavimų nuo svetimojo jun
go. Pranašavo naujų pasaulio 
tvarkų, geresnę negu jis lig šiol 
turėjęs, Ir tvirtino, kad jau dar 
bar pasaulis visai kitoks, negu 
kad buvo prieš karę. Tų naujų 
pasaulio tvarkų Dr. Šliupas te- 
čiaus matė tame, kad sugriuvo 
didžiosios pasaulio despotinės 
valstybės ir kad pridygo daug 
naujų valstybių.
Apie Lietuvos apsisprendimų.

Savo kalboj Dr. Šliupas pri
siminė ir apie Lietuvos apsi
sprendimų, sakydamas: “Del 
Lietuvos apsisprendimo pasidar 
barvo ne inteligentija, ne kuni
gai, bet valstiečiu ir darbinin
kai. Jie pasidarbavo Lietuvos 
apsisprendimui ir laisvei”. Tuo 
kalbėtojas patvirtino tai, kų so
cialistai sako, būtent, kad Lie
tuvos laisvė priglauso ne nuo di- 

' plomatų ir politikierių, o nuo 
pačių Lietuvos žmonių.

Baigdamas savo prakalbų Dr. 
šliupas pasakė, kad jis esųs at
siųstas Liet. Garlaivių Bendro
vės organizuoti čia kapitolų tai 
bendrovei finansuoti.

S. Bakanas.

Mokykla kirpimo ii 
siuvimo atsidarė

Kokinąm* parai nauiauiiua 
mados ii petrinn Ir desalnf 
kirpti ir aluti vyriškus sprėda* 
lūs. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

leugviausį amatą pasaulyje, 
nes dabar siuvėjai losią didele 
rolę pasaulyje.

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

ypatiškai. Valandos nuo B rytg 
iki 9 valandai vakare.
WHTTE EAGLE GĄR5TENT8 

PRACT1CAL DEStGNING 
8CH00L

8108 So. Halsted St, Chieage.

; -- • %
FEDERAL LAND AGENCY & LOAN COMPANY

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

666 W. 18th Street, Chicago, III.

rutiiyciu., .Dirželiu z-u u., 4<u

Dainoriu Piknikas
su Programų Rengia

S. L. D. Am. 1-as Apskritis

Ned., Birželio 27, ’20
GEO. M. CHERNAUSKO DARŽE No. 1 

LYONS, JLL.

JOHN KUCHINSKAS 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
B9 SO. LA SALE STJUUBT 

CHICAGO, ILk 
Telephons Central 86M 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
Subatomisi 9 iki 1 po plotą 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 
Egaamiaaoju Abstraktus 

perkant.
arba parduodant narna, lotą ar
ba farmą ir padirba yisokiua 
Legali ik u s Dokumentus. Sutei

kiu patarimus ir skolinu pinigus 
ant Pirma Mortgsčią ant lengva 
atlygi*
Waat Sids ofisas atdaras vaka

rais nuo 7 iki 8 valandos.
Viršum Metropolitan Stata Baa- 
kos, 2201 W. £2nd Street. * 

•Cor. Leavitt Tai. Canal 2661.

Pradžia 9 vai. ryto įžanga 35c. ypatai.

Dr. W. YuszkiewiczGerbiami draugai ir draugės, nepraleiskite šio 
pikniko, kuriame dalyvaus 300 suvirš dainoriu. Bus 
gabiausios spėkos dainuos Susivienijimo 1-o Apskri
čio Chorai visi kartu ir. kiekvienas atskirai choras 
dainuos. Atsilankykite ant šio pikniko, turėsite pir
ma tokių progų. Apart dainų visi galės prie puikaus 
b$no muzikos pasišokti, pažaisti tyrame ore. Grieš 
Salako benas. Šokiai visiems uždykų, galėsite šokti 
kas tik norėsite.

Kviečia visus atsilankyti S. L. D. Am. 1 Apsk.

GYDAU visokias ligas vyrą ir mo
terų; galvos, akių nerviškumą, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą, 
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams 
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 3 po pietų.
1407 Milwaukee Avė., Chicago, III. 

Phone*. Humboldt 4589

Tele Yards 6492

AKUšERKA 
A. SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
ki laike ligos.
8255 So. Halsted 
Stn Chicago, III

pATRIJOTiZMAS 
* Pavėdumas tun būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Perviršio 

$120,000.00.
S. E.* Cor. Fourth and 

Jackson Sts. 
SIOUK CITY, 1A.

■SS

TVIRTAS KAIP UOLAs

J

Taip Tūkstančiai Žmonių Sako Apie

o

PEOPLES STOCK YARDS STATE BANK
ANT KAMPO 47-tos IR ASHLAND AVĖ.

Šitai šCame TvirtumasTšlo Banko Rymoja—
Tai yra Valstijinis State Bankas po Kontrole ir Priežiūra Illinojaus Valstijos. Turi Turto Suvirš Penkiolikę Milijonų Dolerių .
Jo svarbiausiais Savininkais ir Direktoriais kitais žodžiais sakant: “Vyrai, Kuriais Banka Laikosi” — yra vyrai didelių turtų ir didelio patyrimo biznije. 
bitai tūli tų vyrų vardai, kurių sujungtas turtas gerai viršija Vienų šimtų milijonų Dolerių:

EDWARD MORRIS......................................... . President Morris and Co.
J. A. SPOOR ....................................... President, Chicago Juction R. R.

and Union Stock Yards Company 
Director First National Bank, Chicago

Chairman, Board of Directors Morris & Co., U. S. 
Yards — Director First National Bank, Chicago

Vice-President Swift & Co., U. S. Yards 
Vice-President Armour and Co.

Vice-President National City Bank of Chicago 
Vice-President and Treasurer oK Morris and Co. 
President, Midland Warehouse & Transfer Co. 
of J. Oppenheimer & Co. 47 St. and Ashland Avė. 
of Atkins & Freund, 48 St. and Ashland Avė. 
President, Mid-City Trust & Savings Bank.

NELSON MORRIS

EDWARD F. SWIFT....
ARTHUR MEEKER......
H. E. OTTE.....................

,C. M. MACFARLANE ... 
THORNHILL BROOME 

J. OPPENHEIMER .....
C. J. ATKINS....................
WM. J. RATHJE.........i...

t

n

Prie to svarbu ir tai, jog Peoples Banko Menežmentas randasi patyrusių ir atsargių Bankierių, kurie iškėlė šį Bankų ir pastatė priekyje kitų Chicagos Sėkmingų Bankų. —

R. J. SCHLESINGER 
H. C. LAYCOCK........
FRANK J. KOHN......
LEON DRVVENSKI ... 
NORMAN O. GEYER

.......  President
Vice-Pfęsident 
Vice-President 
Vice-President 
........... Cashier

JOSEPH C. VLA$EK ........
'N...........

JOHN DE GERALD .........
CLARENCE R. WEBSTER 
E. NYLIN .............................

F. W. A
.................. Assistant
.....................Assistant
.................  Assistant 
................... Assistant 
Secretary and Trust

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ VALDŽIA 
CHICAGOS MIESTAS 

COOK APSKRITIS
ir Tukstanjiai Darbininkų — Visi Laiko Savo Pinigus šiame Banke

Cashier
Cashier
Cashier
Cashįer
Officer

■■■
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KORESPONDENCIJOS
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VALPARAISO, IND.

L. M. L. V. U. Dr-ja laikyta
me savo susirinkime birželio 18 
dieną nutarė ištarti širdingą pa
dėkos žodį LDLD. už gausia au
ką, dvi knygi: Vakarinės Euro
pos Literatūros Istorija ir At
mosfera.

Raš. L. Abaravičius.
Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki I vai vaka 
re. Nedaliomis pagal sutarimo* 
IMI So. Halated 8t. Chfeagu. IU

ROCHE8TER, N. Y.

(FARMOS)
Dabar geriausias laikas pasi

žiūrėti kada javai matosi. Pas 
mus galima pamatyti puikių 
kviečių, rugių, komų, dobilų, Al 
falfos. Gražių ūkių su puikiais 
budinkais, pievom, gerom gany
klom. Gerai atvažiuoti ant 4 lie
pos kada bus Lietuviu Ūkininku 
Piknikas. Musų Draugijos Ko
mitetas Lauks svečių ant Depo 
subatoj, nedėlioj ir panedėlyje, o 
pas ūkininkus bus vietos pabūt 
kad ir ilgai. Musų piknike daly
vaus keletas chicagiečių, kaip 
Aldona Grušiutė, M. Dundulienė 
su kompanija, A. Dvylis.

Aš busiu Chicagoj subatoj ir 
nedėlioj 26 ir 27 birželio (June) 
pas J. Grušą, 3147 So. Halsted 
st. Norėdami pasikalbėti atsi
lankykite. Taipgi atvešiu daug 
tikro Medaus nuo musų farmų.

M. Valenčius, Box 96,
KART, MICH. i

Komunistų prakalbos.

Birželio 21 d. LDLD. 50 kuo
pa, surengė p. V. Venskunui iš 
Philadelphijos prakalbas. Venc
kumis kalbėjo dvejais atvejais: 
pirmu kartu apie LDLD., o an
tru kartu apie politiką. Prakal
bos tęsėsi apie tris valandas. (

P-nas Venskunas geriau pa
pasakojo apie bolševikų rojų 
nei kunigas apie dangų. Tik įdo
mu. kodėl tie mūsiškiai bolševi
kai ne tik nesiskubina, bet visai 
nenori važiuoti į tą Rusijos bol
ševikų rojų. Jie daro taip, kaip 
ir kunigai, kurie kitiems sako, 
kad nesirūpintų apie savo var
gus, bet galvotų apie dangų ir 
jo visas linksmybes.

Apskritai, p. Venskuno pra
kalbos susidėjo iš pasakaičių, o 
ne faktų. —J. J. Ž.

TOLLESTON, IND.

VVaukogano 
Lietuviai—

I

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

WAUKEGAN
PHARMACY, •

1005 Marion Street, 
1

Waukegan, IU.

IJSS. 209 kp. susirinkimas į- 
vyks nedėlioj, birželio-June 27 
d., 11 vai. ryto po num. 1520 
rGant St., Tolleston, Ind. Visi 
kuopos nariai malonėsit atsilan
kyti ir, jei kas žinot, “kur ran
dasi” kuopos organizatorius, J. 
V., malonėkit jam pranešti, arba 
pakviesti jį į kuopos susirinki
mą, nes jau kelintas mėnuo, 
kaip kuopa pasigenda jo^ Taip
gi kuopos nutarimų raštininkas 
P. T., apleisdams Gary, Ind., ne
žinia kur dėjo protokolų kny
gas, ir kitus kuopai priklausan
čius dalykus.

'Dtigi LSS. 209 kuopa' nori su- 
žinoti, ar jis viršminėtus daly
kus išvažiuodamas pasiėmė su 
savim, ar paliko pas organizato 
rių ar kur kitur?

Taigi mes tikimės, kad buvęs 
kuopos nut. rašt. P. T., jei ne
galės pats pribūti į susirinkimą, 
lai bent praneš apie virš nelie
tus dalykus.

A. Nanartonis, fin. rašt., 
M. Titiškis, ižd. >

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

UŽ DYKĄ TIESIAI PRIE LICITACIJOS LOTŲ ..IR DOVANŲ.
į • .

Patįs visi atvažiuokite ir atsivežkite savo draugus.

Liberty Land & Investment Co.
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. R. Blumenthal

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”

j-
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•f Aš, ALENA KOSTOVSKA, RODAUSI VISAI PUBLIKAI AKYSE. ~Tet Camrt 0222.

Kas mane išgelbėjo nuo varginančių ligų? Salutaras Bitteris. 
g 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, gargimas vidurių. Diegliai suimdavo po krutino, 
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 SI.25. 
Galima gaut geresnėse aptiekose, o kur negalima gaut, kreipkis pas: 

SALUTARAS CHEMICAL INST.
J. Baltrūnas, prof.

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

Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt kiekviena, iškirpt ir pasilikt

DR. C. K. CHERRYS 
LIETUVIS DENTISTAS 

1201 W. 22nd & So. Leavitt St*. 
CHICAGO. 

Valandos! 9:30 ryto iki 12 dieną, 
nuo 1 po pietų iki I vakare.

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

DENTISTAS
Męs savo darbą gvarantuojame 

Kalbame visas Europiškas kalbas 
3804 S. Kedzie Avė. Chicago, UI.

Arti 38-th Street

Gyvenimai yra 
tuščias, kada pra 
ayksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
thalmometer. Y« 
patinga doma ai 
kreipiama | vai*

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedaliomis, nuo 9 iki 12 dienų 
4949 S. Ashland av. kamp.47 ta. 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 9437

DR. M. HERZMAN
IS RUSIJOS

S«ra! lietuviam* linomaa per 33 m*, 
tą kaipo patyria gydytojai, eMratrąaa 
Ir akularla.

Gydo aitrias ir ehronUkaa lipas, yy- 
rą, motorą ir vaiką, papai naujauiao 
mstodas Y Ray ir kitokias slsktroa prfo. 
taisos.

Ofisas ir Labaratorija: IMS V. ISA 
St. netoli Fbk 8t.

VALANDOS: N» 10—11 plotą, te 
■u. 6 iki 8 vai. vakarais.

( Dienomis i Canal
_ , .. , I 2110 arba 857 Telephenail •<V } Naktimis Dr«xal

l 060 - Drovar <1SS
CYVZNIMAB: 84U S. StaooO

jW!!|,;i ■ u .nu ■■■» "i ■»' ' « 1
Telephone Yards *032

Dr. M. Stupnicki
Į107 S. Morgas at Chieaga

VALANDOS: Nuo 3 iki 11 ryte 
ir nuo 5 iki I vakaru.

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

sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai prašalinamos, vartojant

PAIN-EXPELLERI
t( Draugą Reikale”

Šeimynos, kurios kartę dažinojo jo veikiančiu jiegę, daugiaus be jo neapsieina. 
Yra tik vienas Pain-EspeUeris ir dėl jusu apsaugojimo, jis yra paženklintas 
musu vaizbaženkliu

ANOHOR Ikaras; nj>
Jeigu ant pokelio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jin nėra tikras ir jus tokio 

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

DR. A. MONTVID (
CHICAGO 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
M E. W*shingto» St 
MarahalI Fialų Annesisth n. RbIbim issrr i
Fhon« CeMtra! SSSS

Valandos: nuo 19 iki 12 ryte

2121 North Western Avė.
i Valandos: 6 iki 8 vakare.
! g-Spinduliai. Phnn« Armltage
(; Rezidencijos telef. Albany 8710

v*

litai perkame Pergalia Bondus pilus parašyta- P A C H
|a verte, ir Laisves Bondus pilna pinigine verte. v A aj H
Atneškite arba atsiųskite j 
Atdara kasdien nuo 9—4 
Vtarninkata, Ketvertais 1335 MILWAUKEH AVĖ. 

tarp Paulina ir Woo< St&

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentistas 
10801 S. Michigan AvM Roseland 

Valandos: 9 iki 9 vakare.

DR. C. K. KLIAUGA*
Dentistas

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

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

k-----------------------------------------------/

DR. 5. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavittt St. Phone Canal 6222. Va
landos) 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8114 
W. 42nd St. Phone McKinley 4988. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną
-11^... . ,.-■■■■■..■■11—■ I ■     ...................... .. ................ ........... , |,

t DR. YUšKA
J 1900 S. Halsted St.
į Tel. Canal 114 
jB3S&XXS3XSXXXZS3aBD3ZX

3 
f

DR. M. T. STRIKOU8 
Lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 8L

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

po pietų; 0:30 Iki 9:30 vak. 
Nedaliomis 9 iki 12 dienų.

Namai: 2914 W. 43 St
Tel. McKinley 263

1 Tel. Yards 8654

Šviesą ir pajiegą suvedamo į senus Ir naujus namus, taipgi 
I dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT EIJECTRIC CO„ Ine.

A. BARTKUS, Prea.
1619 W. 47th St. TeL Boulevard 1892. Chicago, BĮ.

Pranešimas
Tik ką atidariau Auto Express ofisą. Važiuojantiems 

į Lietuvą arba į kitus miestus, perkeliu baksus (trunks) 
į visas stotis; taippat perkeliu lengvus daiktus. Kam to- 
kis patarnavimas yra reikalingas meldžiu kreipties prie 
manęs.

STASYS DRANGELIS,
3226 So. Halsted Str,. Chicago, III.

Tel. Drover 9751

* ' J-i’; ) .. l r>,:‘ ’*T-u ■..* ’ ■ -X ' •**«' *' • • '•» ■''ji■'

Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago 
Telephone Van Buren 294

DR.A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

ŠALIN DEGTINE

DR. I- E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Rogelande: 10900 S. Michigau Avu, 
'Telefonai, Pullman 342 ir 3139 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St 
Tik Ketvergų vakarais nuo 9:39 
-7. Tek Yards 729.

. —...............  —I  ...........

Mrs. A. Michniewich
AKUŠERKA

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

moterims ir 
merginoms.

8118 So. Halsted St. Chicago, Iii. 
(ant antrų lubų)

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilabv. , 
S-------- -------------------------------------- a

Visa Amerika tapo sau 
sa, bet neprivalai nusi
minti, todėl nusiramink 
Mes gaminame tam tik 
rą extraktą, iš kurio 
gali pasidaryti sveiką 
gėrimą, kuris, mes už
tikriname, užganėdins 
kiekvieną. Jeigu nori 
išsigerti prieš pusry
čius, po darbui, vestu
vėse, krikštynose arba 
šokiuose, tai gali atsiek 
ti labai pigiai pats pa
darydamas keletą ga

lionų. Pakelis, iš kurio gali pasi
daryti 6 galionus, tik $2.00. Tai tik
rai apsimoka išmėginti. Pasiųsk pi
nigus šiandien.

Telephone Boulevard 2199 
DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaru 

9991 8. ■ergas St Chlcage, UI.

DR JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

1917 WA1 St kampJMMrshfleld av 
Valandos: Iki 9 ryto; nue I iki 

4 Kr nuo 7 Iki 9 vakare, 
TaL Proepect 11h

Telephone Yards 5834

WALTER NOVELTY CO., Dept.. 851
1117 N. Paulina St., Chicago, III.

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 i^i 9 v. vak, 
8325 So. Halsted SU Chicago?
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Strassburge, kaipo delegatę. 
O dabar ji buvo pasiųsta į 
Rusiją.

Ir štai šita įžymi sociali
ste, pagrįžusi iš Maskvos, 
sako, kad sovietų Rusija nie 
ko negali pamokinti Vaka
rų Europos socialistus; Ru
sijoje, girdi, ne tiktai nėra | cialistų kandidato, Dėbso. O 
socializmo, bet jai da net ims 
daugiaus laiko prieiti prie

2.00 Chicago. | socializmo, negu Anglijai.
Reiškia, bolševikai, kurie 

skelbė, kad jie įvedę socializ
mo tvarką Rusijoje, melavo. 
Žmonės, kurie tikėjo jiems, 
buvo apgauti.

fffK LITHUANIAN S>A!LY NEW8

PabllaMA Daily sscept Baatay by 
the Uthuaalal New* Phb. O« Ide.

1739 SO. HAL8TED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

Bubecrlptton Rateei 
per year in Chicago

17.00 per year In Canada. 
2c per copy.

of Chicago, Ul„ 
Mareli Ir d, 1871.

UtdMkomojt Kjuaaf 
Chlcagoje « Baitai 

Metama 
Pusei meti .......

Trims mėnesiam* 
Dviem mėnesiam* ..iMtu 
Vienam mėnesiai

Chicago)* *- per Miiotefaal 
Viena kopija *••••• ••'■•< 
Savaitei *.«,*• to,««•»««•«■■ 
Menesiui

Bavlfbvtoes Valstiją m Chieagoj,

•n?

1.85
1.45

.75

02

PitMrt tflfetų ................. ..
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam* i.ku.j 1-35
Vienam mėnesiui «©•

Lietuvon Ir kltar aUiudnoM) 
(Atpiginta).

Metama ....................................... 17.09
Pusei metų ........4.0V 
Trims mėnesiams ........

Pinigu* reikia siųst PaMo Money 
Orderiu, kartu su uisakymu.

Truc translatlon filed with tho post- 
master at Chicago, III., June 25, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Anglijos 
socialistai 
apie Rusiją

Nesenai minėjome, kad 
Anglijos darbininkų unijų 
atstovai, kurie tik-ką buvo 
Rusijoje ištirti jos sąlygas, 
atsiliepė labai neprielankiai 
apie dalykų stovį bolševikų 
viešpatijoje. Jie nurodė, kad 
tenai viešpatauja baisus žmo 
nių skurdas ir ekonominė 
suirutė; kad žmonių laisvė, 
o ypatingai laisvė nuomonių, 
labai suvaržyta; kad valdžia 
panaudoja karę su lenkais, 
kaipo priekabę da didesniam 
laisvės suvaržymui.

Šituos faktus paskelbė vi
sos darbininkų delegacijos 
vardu du josios nariai, kurie 
pirma kitų pagrįžo iš Rusi
jos.

Bolševikuojančioji spauda 
dabar mėgina diskredituot 
tą pranešimą, sakydama, 
kad tie Anglijos darbininkų 
delegatai, kaipo nepilnai su
sipratę žmonės, nesą kompe- 
tentiški spręsti apie Rusiją. 
Ta spauda .užmiršta, kad čia 
dalykas eina pirmoje vieto
je ne apie aiškinimą to, kas 
dedasi Rusijoje, o apie fak
tus. Faktus-gi bešališkai nu
rodyt gali žmonės įvairiau
sių pažvalgų, jeigu tiktai jie 
neturi noro meluot. O An
glijos darbininkai anaiptol 
nėra fanatiški Rusijos prie
šai; jie kiek galėdami sten
giasi apginti ją.

Bet Anglijos darbininkų 
judėjime yra ne tiktai žmo
nių su gerais norais,
mokančių suprast ir išaiš
kint tą, ką jie mato. Tokių 
žmonių buvo ir toje delega
cijoje, kuri lankėsi Rusijoje. 
Ir jie, deja, taip-pat išreiškė 
nuomonę, visai neprielankią 
bolševikų tvarkai. Mrs. Phil- 
lip Snowden, pavyzdžiui, yra 
pripažinta, kaipo viena ga
biausiųjų ir radikališkiau- 
siųjų socialisčių ne tiktai 
Anglijoje, o ir visoje Euro
poje. Anglijos socialistai ne
senai siuntė ją į Francijos , _ _
socialistų kongresą, įvykusį1 ko numanu, kad jisai labai rikos raudonojo kryžiaus veikė-

“Trečioji 
partija ’

norėtų atsistoti tos naujos 
partijos pryšakyje.

Kaikurie socialistai mano, 
kad jeigu įsikurtų tokią 
nauja partija arba kelios 
naujos partijos, tai butų blo
gai, nes" ji (arba jos) ati
trauktų daug balsų nuo so-

mums rodosi, kad čia jokio 
pavojaus nėra. Socialistai 
nestato savo uždaviniu gau
dyti balsus. Svarbiausias jų 
tikslas yra paskleisti savo 
principus darbininkų minio
se. Tie žmonės, kurie balsuo
ja už socialistų kandidatus 
ne dėl jų principų, o tiktai 
dėlto, kad neturi už ką kitą 
balsuot, visviena nebūtų iš
tikimi socialistų talkininkai. 
Juo mažiaus socialistams 
reikės atsidėti ant tokių 
žmonių, juo aiškesnė galės 
būti jų pozicija.

Po žodžiais “trečioji par
tija” yra suprantama nau
ja partija, kuri ketina gimti 
Šalę dviejų gyvuojančiųjų 
kapitalistų partijų.

Apie tokią partiją dabar 
labai daug rašo Amerikos 
laikraščiai. Kada republi
konų partija nominavo labai 
atžagareiviškus kandidatus 
į prezidento ir vice-prezi- 

idento vietas, tai pažangesni 
nieji tos partijos elementai 
ėmė kalbėt, kad jie atsiskirs 
ir susiorganizuos į naują] 
partiją. t

Daugelis žmonių mano, be 
to, kad ir demokratai pasi
rodys ne geresniais už repu- 
blikonus. Po demokratų kon 
vencijos, kuri prasidės pane- 
dėlyje San Francisco’je, šios 
partijos, pažangesnieji ele
mentai taip-pat veikiausia 
pradės kelti riksmą ir kal
bėt apie atsimetimą^

Iš šitų, kapitalistų partijų 
atskalų gal ir bus sulipdin- 
ta nauja partija. Tai butų, 
žinoma, grynai buržuazinė Į 
partija.

Bet tokios partijos pra
džia jau gyvuoja ir dabar. 
Jau yra keletas mėnesių, 
kaip St. Louis’e susitvėrė 
vadinamasai “48-ių Komite
tas”, gavęs tokį vardą nuo 
to, kad į jį įeina po vieną at
stovą nuo kiekvienos valsti
jos. Ši organizacija giriasi 
turinti jau apie 100,000 na
rių; ateinantį mėnesį ji ke
tina laikyt Chicagoje savo 
konvenciją.

Be šitos partijos tečiaus 
yra da viena nauja partija, 
kuri taip-pat rengiasi liepos 
mėnesyje laikyt konvenciją 
ir stot į prezidentinių rinki
mų kovą, būtent: Darbo Par 
tija. Jos programas yra pa
našus į “48-ių Komiteto” 
programą, bet ji susideda iš 
darbininkų, kuomet tasai 
Komitetas mėgina suvienyt 
įvairiausio klesinio padėji
mo žmones.

Taigi, kaip matome, jau 
yra gana platus judėjimas 
tokių elementų, kurie jau
čiasi nepatenkinti senomis 
kapitalistų partijomis. Prie 
jo, beje, da reikia priskirt 

o ir Į ir vadinamąja “Nonpartisan 
League”, farmerių organiza 
ei ją šiaur-vakarinėse valsti
jose. Iš to viso judėjimo ga
li, kad kokios, kilti net ne 
viena, o kelios partijos.

Kapitalistai, matydami ta 
tai, galvoja Jsaip čia paėmus 
šitą judėjimą į savo,rankas. 
Ypatingai tuo yra susirūpi
nęs p. Hearst’as, daugybės 
laikraščių leidėjas. Jisai jau 
paskelbė savo laikraščiuose 
atsišaukimą delei “trečiosios 
partijos” steigimo. Iš vis£ vės” rašytojas davė vėjo Ame-

J jdpjggįgg
ŠLAMŠTAS ŠLAMŠTIŠKAI IR 

ELGIASI.

♦>

Pereitą subatą “Draugas” pa
davė sufalsifikuotą ištrauką iŠ 
Socialistų Partijos “platformos”; 

I norėdamas parodyti, kad buk 
I socialistai vadina “apgaulingu 
[proto padaru” patriotizmą arba 
lėvynės meilę. .“Naujienos 
tuoj aus atrėmė tą “Draugo” pra 
simanymą ir perspausdino tuos 
socialistų deklaracijos žodžius, 
kur eina kalba apie patriotizmą. 
Iš tų žodžių aiškiai matyt, kad 
Socialistų Partija vadina apgau
lingu daiktu ne tėvynės meilės 
mintį apskritai, o tiktai tą pa
triotizmo supratimą, kurį skel
bia kapitalistų klesa.

Bet praslinkus kelioms die
noms, klerikalų organas vėl kar
toja tą patį išmislą, paremtą fal
sifikacija. Seredos numeryje ji
sai rašo:

“Visatinė Amerikos socija- 
listų konvencija šiemet New 
Yorke patriotizmą pavadino 
apgaulingu daiktu.”
To negana. Tam pačiam 

straipsnyje “Draugas” daro da 
kitą falsifikaciją.

Kiek laiko atgal jisai pripliau
škė visokių nesąmonių apie so- 

Icialistų kandidatą į prezidentus, 
E. V. Debsą, dėlto kad progre- 
syvės rubsiuvių unijos žadėjo/ 
padovanot jam šilkinių rūbų ei
lę. Delei “Draugo” pliauškalų 
apie tai “Naujienos” pastebėjo, 
kad susipratusieji darbininkai 
myli tą žmogų, kurio jisai neap
kenčia, todėl ir dovanų ketina 
jam duoti; o tokio kandidato, 
kuriam rodys savo simpatijas 
“Draugas”, tai jie tikrai nemy
lės, ir jeigu jie siųstų jam do
vanų, tai negut kanapinę virvę.

Dabar žiūrėkite, ką iš to pa
darė klerikalų laikraštis. Jisai 
rašo:

“Socialistai žadėjo kanapi
nę virvę tam prezidentui, ku
rį pastatys partija, gavusi 
Lietuvos žmonių užsitikėjimą 
rinkimuose.”
Mes nemanome, kad “Drau

go” redaktorius, kun. P. Bučys, 
yra toks asilas, jogei nepajiegė 
suprasti tos musų pastabos. Ir 
jeigu jisai šitaip begėdiškai iš
kreipė jos prasmę, tai tiktai dėl
to, kad jisai laikosi tos jėzuitų 
taisyklės^ jogei savo tikslo at- 
siekimui yra visos priemonės ge
ros.

Sužinus melas, falsifikacija ir 
oponento minčių iškraipymas — 
tokios yra tos priemonės, kurias 
“Draugas” vartoja kovoje su so
cialistais. šlamštas šlamštiškai 
ir elgiasi.

Truc translatiou ijjed wiih iho post- 
master at Chicago, Iii., June 25, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

PIRMA VIENAIP, DABAR 
KITAIP.

Gegužės 29 d. vyriausias “Lais

i jui, p. Ryan’ui, kuris pagrįžęs iš 
Rusijos, labai nupeikė jos tvar
ką ir sąlygas. Pakartojęs kele
tą jo paskelbtų faktų, tasai ra-, 
šytojas pasakė:

“žioplas žmogus.
“Ot, palauksim^ ką pasakys 

Anglijos unijistų atstovai.”
Dabar Anglijos unijistU atsto

vai jau pranešė savo nuomonę 
apie santikius Rusijoje. Ji, kaip 
musų skaitytojai žino, yra visai 
neprielanki bolševikų tvarkai. Ir 
dabar “Laisvė” jau gieda kito
kią giesmę apie tų Anglijos uni
jistų misiją Rusijoje. Jie jau esą 
“prisigėrę smulkiai-buržuazinio 
raugo”! Girdi:

“Atvykę Rusijon, tie žmo
nės nemokėjo suprasti, kodėl 
Rusijai taip sunku gyventi. 
Kupini oportunistinių prietarų 
britų (anglų) unijistai nepa- 
jiege suprasti, kad Rusija 
šiandien yra tas Dovydas, ku
riam reikia kauties su impe
rialistiniu Galiotu.”
Pirma “Laisvė”* statė Angli

jos unijistus, kaipo išmintingus 
žmones prieš “žioplą” Ryan’ą, įr 
liepė laukti jų žodžio apie Rusi
ją, kaipo tiesos šaltinio. O da
bar jau tie unijistai pavirto nie
ko neišmanančiais ir kupinais 
prietarų! Jų liudymas neturįs 
vertės, kadangi jie esą prisigė
rę nedarbininkiško “raugo”!

Biedna “Laisvė”!

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

JUNGTINES VALSTIJOS.

Atsakymas faktais.

[Federuotoji Presą].

New Yorkas. — Prezidentas 
Wilsonas, po devynių mėnesių 
ylėjimo, galinus prabilo ir, gin

damas savo administraciją, pa
sididžiuodamas pareiškė, kad, 

<ad “nors vienas pilietis butų 
juvęs neteisingai nubaustas dėl 
tokio nors pasipriešinimo ar 
neištikimumo valstybei.” Taip 
vadinamoji American Civil Li
berijos Union tuojau pasiuntė 
prezidentui laišką, kuriame ji 
faktais visai ką kitą jam parodo, 
ir sako:

“Karo laiku ir iki šiol, karui 
jau pasibaigus jūsų administra
cijos atsakomieji valdininkai 
nuolatos mindžiojo konstituci
nes Amerikos piliečių teises. Iš
leistuoju Šnipybės įstatymu ne
buvo nubaustas ne vienas šni
pas, nė vienas priešų! agentas; gi 
iš 988 pasmerktųjų, milžiniška 
didžiuma buvo Amerikos pilo
čių, kurių vienintelė kaltybė 
buvo tai, kad jie žodžiu ar raš
tu išreiškė savo nuomonę. Mes 
atkreipiame ypatingai jūsų do- 
mę į Morris Zuckerio, Vinc. St. 
Jolino, Wm. Powello, Gh. Steo- 
nės, F. E. Prestono ir Wm. 
Hatzės bylas; mes norėtume, 
kad nors vienas žmogus paro
dytų bent krislelį jų nusižengi
mo, tai yra, kad jie butų kuo 
nors kitu prasikaltę, o ne vien 
tik išreiškimu savo nuomonės 
politikos klausimais. Ir tos by
los tai ne atskiri atsitikimai, 
bet typingi šimtams kitų tokių 
atsilikimų. Jacob Abrams, Mo- 
llie Seimcr, II. Lachowsky, 
Sam. Lippman pasmerkti nuo 
15 iki 20 metų kalėjimo už da
linimą politinio turinio lapelių, 
kuriubs jie, kaip kad augščiau- 
siojo teisino teisėjai Brandeis ir 
Holnies pareiškė, turėjo tiek-pat 
teisės dalinti, kaip kad ir Jung
tinių Valstijų konstitucijos ko
pijas.

“Ištiesų, šiandie sėdi kalėji
muose, arba po kaucija paleisti 
iki apeliacijos teismo prendi- 
mas pareis, apie • 600 piliečių, 
kurių vienintelė kaltybe yra ta, 
kad jie sakė tiesą taip, kaip jie 
ją supranta... Rekordai apie tai 
kokių nelemtų ir neteisėtų me
todų vartojo teisingumo depar
tamentas sąrišyje su tomis by
lomis, aiškių-aiškiausiai paro
dyta pamfletčlyj, kurį paskelbė 
įžymiausių Amerikos advokatų 

komitetas, Ir kurį mes čia pride
dame.

“Akivaizdoje tų nesUmušamų 
faktų, kaip jie musų surinkti iš 
teismų rekordų, mes tvirtina
me, kad pasakymas, buk jūsų 
administracija skrupulatingai 
(rūpestingai) saugojus piliečių 
teisių, kurias jiems konstituci
ją gvarantuoja, yra visiškas ap- 
silenkimas su tiesa.”

Darbo Partijos ruošimąsi 
konvencijai.

[Federuotoji Presą],
New Yorkas. — Į Darbo Par

tijos konvenciją, kuri prasidės 
liepos 12 d. Ghicagoje, vien iš 
New Yorko valstijos turės dau
giau ne šimtą delegatų.

Kadangi leidžiama gandų, 
buk Darbo Partija susidėstanti 
su “Komitetu, 48,” kad sudarius 
trečią partiją opozicijai prieš 
republikonų ir demokratų par
tijas, New Yorko valstijos Dar
bo Partijos sekretorius Wi- 
lliam Kohn viešai pareiškė, kad 
Darbo Partija nesidėsianti nė su 
jokia organizacija,* kad suda
rius naują “trečią” partiją. Ji 
veikianti savarankiai, nors ne- 
atsisakysinti remti kiekvieną 
rdikalį judėjimą .

Ovacijos Kate Richards OHare.
[Federuotoji Presą].

New Yorkas. — Trįs tūkstan
čiai žmonių susirinkusių į Le- 
xington Opera House salę did
žiausiomis ovacijomis pasitiko 
atvykusią Kate Richards O’IIa- 
re, kuri ką tik tapo paleista iŠ 
Jefferson City federalinio kator
gos kalėjimo, kur ji buvo per 14 
menesių kankinama. Ant estra
dos ją gėlėmis pilte apipila. Sa
vo prakalboj ji pasakė:

“Sunku buvo eiti kalėj iman, 
bet butų dar sunkiau buvę neko
voti už tuos idealus, kuriems 
žmogus esi atsidavęs. Aš džiau
giaus, aš didžiuojuos, kad tie, 
eur dabar viešpatauja, palaikė 
mane pakankamai pavojingą 
jiems, ir užrakino kalėjime. Bet 
užrakinę, jie pamatė, kad kalė
jime būdama aš dešimtį kartų 
jiems pavojingesne negu laisva 
būdama. Ir tada jie mane-palei
do.”

Jžsistojimas Už mokytojų teises. 
....Lancaster, Pa. — Centralinės 
Darbo Unijos komitetas, protes- 
;onų kunigai it mokytojai de

monstratyviu budu nuėjo į švie
simo tarybą ir pareikalavo, kad 
mokytojams butų leista organi- 
zuoties. Mokytojų jau buvo susi
organizavę apie 50 nuošimtis, 
kaip švietimo taryba paskelbė u- 
kazą, kuriuo grieštai uždraudė 
mokytojams organizuotis, šitas 
darbininkų organižacijos ir pro- 
testonų kunigų užsistojimas už 
mokytojus gal būt privers moky 
klų tarybą savo ukazą atmainy
ti.

Skaitytoju Balsai
[U£ išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

AR SUSIKURS “TREČIOJI 
PARTIJA”?

Laikraščiai skelbia, kad dau
gely vjetų eina stiprus judėji
mas už sukūrimą “trečiosios 
partijos”. Tūli pranašauja, kad 
ji susikurs ir? kad kokios, gali 
Sulošti didelę rolę sekamais rin
kimais.

Tai todėl, kad dilgelio dėto
sios viltįs į republikonų partiją 
pasirodė esant bergždžiomis. Re 
publikonų partijos konvencija 
prezideųto vietai paskyrė Wall 
gatvei tinkamą žmogų. Tatai ne 
kieno nors kito, kaip Wall gat
vės, reikalus jisai ir gins. Tuo 
kandidato parinkimu nepasilen 
kiną dagi palįs republikonai — 
bent pažangioji jų dalis. Tai
gi proga tai “trečiai partijai” 
esanti gan gera. Tuolabiau, kad 
su savimi ji pasitrauksianti ir 
ūkininkų (Nonpartizanų) lygą, 
o kad kokios, ir Darbo Partiją.

Iš tų šiaudų nebus grudų. 
Toks mišinys vargiai galėtų pa
traukli šios šalies darbininkus. 

Jų politinis nusistatymas yra la 
bai palšas. Jie veikiausiai bal
suoja už tą, kuris jiems daugiau 
žada kaip ir visada. Balsuos 
už tuos, kurie moka pripasakoti 
jiems apie “gerus laikus”, kurie 
sugebi daugiau pažadėti.

“Trečioji partija’* su savim te 
patrauks tik dalį smarkaujančių 
liberalų. Tai ir visa. Pagalios 
ir pati “trečioji partija” nebus 
niekas kita, kaip smulkiosios 
buržuazijos reikalų reiškėją. 
Darbininkams naudos ji neneš.

Jungtinu Valstijų darbinin
kai, susipratusieji darbininkai, 
turi lik vieną partiją. Partiją, 
kuri tikrai jų reikalus gina. 
Tai Socialistų Partiją. Už ją 
tatai jie ir atiduos savo balsus.

— Pilietis.,

Žmonių Bankai
Frederick C. Howe 
[Federuotoji Presą].

VI.
Banko patarnavimas.

Mes jau kalbėjome apie tai, 
kokią naudą žmonių bankai ga
li atnešti darbininkams vaizbos 
atžvilgiu. Bet tų bankų naudin 
gumas gali reikšties da ir ki
tose srityse.

(a) Taupymo skyrius. Tasai 
skyrius galima operuoti koope- 
ratyviais pamatais. Įdėliai ga
lima investuoti į laisves pasko
los bonus, skolinti ant namų, 
etc. Gi tuo budu gauhamą pel
ną grąžinama depozitoriams, 
pasilaikant nedidelį nuošimtį už 
patarnavimą.

(b) Svetimšaliams taupymo 
skyrius ir užsienių skyrius turi 
būti užlaikoma. Tai labai svar
bus dalykas. Svetimšaliai ne
pasitiki bankais. Vienamd tik 
Ncw Yorke žuvo milijonai do
lerių bankuose. Didumoj at
vejų tai buvo svetimšalių pi
nigai. Dabar jie laiko pinigus 
pas save. Desėtkai milionų do
lerių butų galima sutraukti į 
bankus, jei svetimšaliai pasiti
kėtų jais. Svetimšaliai siunčia 
Icas metą milionus dolerių už
sienin. Amerikos bankininkai 

’ilpsKainmolaričacri^rm pabai
giant svetimšaliai buvo prirengę 
siųsti Europon $4,000,000,000. 
Esantieji bankai turi labai ne
tikusius persiuntimo skyrius. Už 
persiuntimą pingų jie ima, kiek 
jiems paitinka. Priegtam siun
čia uingus tada, kada jiems pa
togu/^ kartais visai nesiunčia 
jų. Į tų skyrių tinkamą patar
navimą žmonių bankai ypač tu
rėtų atkreipti domės.

(c) Ilgo laiko įdėliai. Yra ne 
maža žmonių, kurie nori inves
tuoti savo pinigus. Jie nori su
tausoti pinigų senatvei arba sa
vo vaikų apšvietimui. Tuo tiks
lu reikėtų kurti spccialis sky
rius. To skyrio pelnas eitų de
pozitoriams. Nacionaliams ban

Norint Važiuot Lietuvon 
Pasirūpinkit Pašportus 
iki Birželio 30 dienai

Pasportų blankas mes suteikiame. Parduodame Lai

vakortes į Lietuvą ir iš Lietuvos. Siunčiame pinigus 

po dienos kursu ir parduodame draftus.

European American 
Beureau *

A. PETRAITIS CO. Vedėjai x 
I

3249 So. Halsted Str., Chicago, III.

kams geriausia butų įsikurti ata 
tinkamą kooperaciją tų skyrlą 
palaikymui.

(d) Saugus šėpai yra būtinai 
reikalingi..

(e) žmonių bankams reikia 
įkurti gerą informacijų skyrių. 
Žmonės bijosi eiti į bankus. Jie 
nežino, kur investuoti savo pi
nigus. Informacijų skyriai at
neštų daug naudos darbinin
kams ir jų šeimynoms. ■

(f) Nacionaliai bankai labai 
dažnai ena pareigas administra
toriaus, receiverio, globėjo, čtc. 
Tai labai naudingas patarnavi
mas, jeigu jis atliekama sąžinių 
gaL Reikia turėti ir tokis sky
rius. Jis turėtų būti artimai su 
rištas su informaciją departa
mentu. Tokio skyriaus vyriau
sias motyvas turėtų būti patar
navimas, o ne pelnas.

(g) Bankas, įkurtas tokiais 
pamatais, be abejo, skatintų 
kurti paskolos draugijas. Tos 
draugijos surinktus pinigus siųs 
tų ( savo banką. Jos skolintų 
pinigus kitoms draugijoms. Jos 
patrauktų daug žmonių, kurie 
susidomėtų banko reikalais. To
kios draugijos galėtų būti ban
ko dalininkais.

(Bus daugiau)

Įnešijnas referendumui dėl mo 
kesčių paremtas.

LSS.-gos 81 kuopos įnešimas rc- 
ierendmui, kad narių mokestįs 
butų pakeltos iki 50 centų mė
nesiui, gavo reikalingą skaičių 
parėmimų, todėl neužilgo bus 
paleidus balsavimui.

LSS-gos Pild. Komitetas da
vė įnešimą tuo pačiu klausimu, 
siūlydamas dvi propzicijas: pa
kelti mokestis iki 50 centų, ar
ba iki 40 centų. Pirmoji propo 
zicija sutinka su LSS-gos 81 kuo 
pos įnešimu, o antroji propozi
cija nupuola, kadangi ją parėmė 
viso tik dvi kuopos.

Kuopos, parėmusios LSS. 81 
kp.( ir Pild. Komiteto) įnešimą, 
yra šios: 14 kp., 137 kp., 116 kp., 
19 kp., 174 kp., 22 kp., 234 kp., 
138 kp ir 4 kp. — viso 10 kuo- 
py-

Jeigu draugai sąjungiečiai tu 
H ką nors pasakyti šituo klau
simu, tegul išreiškia savo nuo
mones spaudoje.

Marė Jurgelonis,
Sekr.-Vertčjas.

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”
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nevienč, šikiškiutė, 
Balsis, Justina Benočaitė. Be to

Justinas J atidarė jas.
H I C9 A n O Q i Baisls’ Jusnna ucnosanč. Be io w 111 vZI bus dar duetų ir choras. Konccr-

< * ------1X!_ O ..„1 ____to pradžia 8 vai. vakare.

ŽINIOS
Beethoveno Konservatorijos 

mokinių koncertas.
šiandie vakare Mark Whitc 

Sq. salėj bus pp. Pocių vedamo
sios Beethoveno Konservatori
jos semestrui baigti mokinių 
muzikinis-vokalinis koncertas. 
Visą programą išpildys patįs 
mokiniai, berniukai ir mergai
tes. Solistais bus: piano: Stelių 
Auškalnaitė, Marie Dap, Kleofa 
Vitkauskaitė, Rita Hebei, Vitol- 
das Briedis, Marta Žukauskaitė, 
Kos tuntas Gaubi s; smuiku: Al- 
gerdas Briedis; dainuotojai: Ža
nde šulekaitė, Ruby Quist, Ge-

Mirč Antanas Dirliis 39 mo
tų amžiaus. 2:30 ryto 24 dienų 
birželio. Paeina iš Kauno gub., 
Panevėžio apskr., Senamiesčio 
sodos. Išgyveno 9 metus Ame
rikoj, 6 metus ilšsirgo. Paliko 
Lietuvoj moterį Marijonų ir Sū
nų Antanų 10 metų. O Amerikoj 
švogerkų Michaliną Zajenkaitę 
ir taip daugiaus giminių. Laido
tuvės atsibus 8 vai. ryto, iš šv. 
Antano Bažnyčios, Cicero, III. į 
Sv. Kazimiero kapines. Lavonas 
randasi po numeriu 1880--So. 
49 Avė. Cicero, III. Kviečia vi
sus gimines ir pažįstamus daly
vauti laidotuvėsei.

Michalina Zajankaite

Kanarkų choras ir degtindaris.
Kam teka naktį aplankyti Bos 

ton Avė., tas įsitkrino, jogei na
muose, pažymėtuose numeriu 
713, dedasi kas tai nepaprasto.

Pastaruoju laiku ten girdėjosi 
keista muzika — ne orchestros 
arba dek t riki nes pianos muzi
ka, ale kokie tai nežmoniški gar 
sai.

“Turbut, ten vaidinasi”, nu
tarė praeiviai. Ir tas gandas ko
kiu tai budu daėjo iki Desplains 
{Milicijos stoties. Liko pasiųsta 
detektivai Steib, Culliton ir Kli
mą, kad ištyrus dalyką.

Vieną vakarą jie nuvyko pa- 
skirton vieton. .

Eidami laiptais detektivai au
stoj. Kiekvienas jų stvėrėsi 
instiktyviai už revolverio. Nes 
nuo aukšto girdėjosi kokie tai 
nepaprasti garsai.

Ant trečių lubų garsai pasida
rė aiškesni — ir mažiau sude
rinti. Kokie tai nežmoniški bal 
sai pritarė dainininkui.

“Tai laina, pavardyta ‘Lovsc- 
lei‘” sušnabždėjo Klina savu 
draugams. “Motina man dai
nuodavo, kada aš buvau ma
žas. Tik ji dainuodavo angliš-

Daina, akomponuojama keis 
tų garsų, dabar skambėjo pil
niau ir aiškiau:

“Ich weis nicht was soll as 
bedueten.

Das Ich so trausing bin..
Viduryj kito kambario stovė

jo vyras, žodžiai vokiškos dai
nos užmirė ant jo lupų, kuomet 
jis pamatė detektivus. Jis bu
vo visas aplipęs kanarkomis, Ka 
n arkos sustojo dainavusios tuo 
pačiu momentu, kaip ir vyras. 
Pasidarė didžiausias sujudimas. 
Kanarkos skubinosi nutūpti į 
savo klėtkas, kurių kambaryj bu 
vo 14.

Už valandėlės detektivai pa
davė naują atidengimą: du dide 
liu variniu katilu ir dešimtį bač
kų “munšaino”. Tokių gerų 
prietaisų degtinės varymui da 
neteko policijai užeiti nuo pat 
įvedimą pnohibicijos.

Ant rytojaus Max Milskelcpz, 
paukštininkas ir “munšaineris” 
ėmė verkšlenti policijos stotyj.

“Mano paikščiai”, jis dejuoja; 
“jie mirs iš bado”.

Policijos garaže stovėjo Mel- 
skelepzo automobilius, nupirk
tas iš degtinės surinktais pini
gais. Detektivai Steib, Culliton 
ir Klainia pasisiūlė nuvežti ka- 
liarkas į paukščių krautuvę.

“Ne, kanarkos neims maisto 
iš kitų žmonių”,

oro ir pradėjo dainuoti vaikišką 
dainą, kurią paukščiai taip la
bai mėgo.

Iki teismo Melskelepzui bus 
leista kas dieną atlankyti savo 
paukščius ir dainuoti vaikišką

tatf ir jiemdviem pasisekė pa
gauti bėgantį negrą. Atgavus 
savo pinigus Price ėjo darban 
Bet jam pranešta, kad jis nega
lįs užimi i naujai gauto darbo,

Sprogo bomba; sužeidė dvi 
mergini.

Ethel Robcrts, 4120 S. Dcar- 
born S t. ir Alice Guest, 3510 
Rhodes Avė., seredos vakare grį 
žo iš teatro. Prie VVilliam E. 
Dovvnis namų, 4219 S. State St., 
piedvi pastebėjo kokią tai keis
tą dėžę. Jiedvi norėjo, patirti, 
kas randasi toj dėžėj. Bet tuo 
tarpu sprogo bomba, kuri buvo 
dėžėj/ Abi mergini liko sun
kiai sužeisti. Jiedvi tuoj nuga
benta į Providcnt ligoninę.

Kada nuTgiiJos atsipeikėjo, 
tai jos papasakojo sekamą daly 
klj.

Ant kampo stovėjo du vyru 
ir žiurėjo į Downcso namus. 
Paskui juodu susėdo į automo
bilių ir žiūrėdama į namus nu
važiavo savo keliais.

Downes mano, kad tai kerš
tas. Esą jis turįs nesusipratimų 
su plumberių unija, kuri dabar 
jam ir keršijanti. Tai jau du 
kurtu prie jo 'namų buvo padė
ta bomba.

Turėjo pasirinkti vieną iš dvie
jų: motiną arba žmoną.

Dažnai vedusioms vyrams, ta 
ritini draugo simbolio žodžiais, 
prisieina susitdurti sd kebliomis 
“zadačomis”. 
dtičą” turėjo 
Johnson. Jo 
timatumą:

—Pasirink vieną iš dvicų—ar 
mane, ar savo motiną.

Johnson galvojo ir šiaip ir 
taip, bet galų gale nusitarė, kad 
motįia jam yra artimesnė.
Tąsyk Blanche, Johnsono žmo

na, užvedė persiskirimo bylą. 
Bylą nagrinėjo teisėjas David ir 
davė Blanchei persk iras.

John yra muzikantas, o Blan- 
Įshe dainuoja Bcach otelyj.

Gan painią “za- 
išrišti Herbcrt S. 
žmona pastatė ul-

Prakalbos! Prakalbos! Pranešimai

MASMITINGAS VISŲ 
GELŽKELIŲ DARBI

NINKŲ

Socialistų salėj. 111-th str. 
ir Michigan avė. Nedėlioj, Bir
želio (June) 27 d., 8 vai. 
pietų. Bus aiškinama viena di
delė unija šapų demokratijos per 
žinomus ! kalbėtojus įvairiose 
kalbose. '

po

Brighton Purk. — Kun. Mockaus 
prakalbos subatoje, birželio-June 26. 
Mažielio svet., 8834 So. Kedzie avė. 
Pradžia 7:30 vak.

Kviečia 1 kp. LLF. komitetas
Kalbės Kun. M. X. Mockus

T0WN OF LAKE
Pėtnyčioj, birželio-June 25, ,
BL1NSTRUP0 svetainėje, draugiškų išvažiavimų birželio 27 d. 

4^01 Q Hermifagp Avė Beverly H i ll s. Važiuoti reikia iki Ash- 45U1 o. HCrnlliagC ve. janj ave ir Ashla-nd 87 karais | pie-
Pradzia 7:3v tus kolei veš. nuo ten eiti 4 ar 5 blo

kus į vakarus. Pradžia 10-ta vai. ry
te. Kviečiame visus atsilankyti.

Rengimo Komisija.
BRIGHTON PARK

Kun. M. X. Mockus kalbės Subato
je, birželio-June 26. Buvusio Mažielio 
svetainėje, 3834 So. Kedzie avė.

Pradžia 7:30
Kviečia visus skaitlingai lankyties 

į virš garsinamas kun. Mockaus pra
kalbas. 1 kp. LLF. Komitetas.

Draug. Lietuvių Tvirtybė laikys sa
vo pusmetini susirinkimą nedėlioj, 
birželio 27 d., 1:30 vai. po pietų, S. 
Zvilo svet., 1347 — 50 avė.

Nariai, bukite laiku nes turime 
daug svarbių reikalų. Sekretorius.Jei myli mane, mylėk ir mano 

šunį.
“Jei myli mane, tai mylėk ir 

mano šunį”,—toks tai buvo Lo- 
uis Munku obalsis. Louis mo
kinosi Lanc’o mokykloj.

Tėvai mylėjo Loirisą, o taipgi 
ir jo| šunį, Dan Cupidą.

Bet štai Munk’ams prisiėjo per 
sikraiustyli į naują butą. Namų 
savininkas grieštai pareiškė, 
kad jis išdundąs kambarius žmo Į 
nėins, o ne šunims. Tai buvo 
didelis smūgis Louis’ui. Jis no
rėjo, kad tėvai nupirktų savo 
namus, kur butų galima rasti 
vietos jo dan Cupidui. Bet 
ūmiu laiku dabar sunku namai 
nupirkti. O tuo tarpu namų sa 
vininkas reikalavo pašalinti šu
nį.

Louis nusimnė. Vieną rytą tė 
vai rado Louiso kambaryj tokį 
raščiuką: “Brangieji tėvai: — 
Aš pasiėmiau su savim Dnaą, 
bibliją ir meškerę. Važiuoju į 
Texas”.

Patiria, kad Louis jau pirma 
pareiškęs savo draugams, kad

Vasarnamiai
Liet. Taut. Liuosybės Draugystės 

prieš-pusmetinis susirinkimas įvyks 
subatoje, birželio 26 dieną, 7:30 vai. 
vak. A. Valančiaus svet., 1732 So. 
Union gat. Malonės visi nariai atsilan 
kyti, nes yra daug svarbių reikalų ap
tarimui. — Valdyba.

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

ant Bandosiš kitų žmonių”, tarė kalinys; 
“Nuvežkite mano ten ir leiskite 
man nuritinti jąs”’.

Trys detektivai nuvežė kalinį 
į jo buveinę. Namuose viešpa
tavo kapų tyla. Detektivai įėjo 
i kambarį. Paukščiai nesijudi
no. Tąsyk įėjo Milskelcpz.

Visos penkios-dešimtys ir vie 
na kanarka pažino jį. Jos visos 
pasitiko jį dainomis. Ir kuomet 
visos kanarkos sutūpė ant jo, 
Milekelepz įtraukė į plaučius

Detektivai priėjo prie durų ir

Ateikite pramintu taku

Saklainės.
Maišyti f rakti
niai marmaladai 
labai priimnųs, 
svaras

49c.
čokolado merk
ti Jumbo peanu 
tsai , specialiai, 
svaras

45c.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

12th STREET 
T ei. Kedsie 8902.

8514-16 W. 12th ST 
Arti St. Louis Ark 

CHICAGO, ILL»

Stilson Pipe 
Wrench, 10 co
lių su medine 
rankena, specia
liai subatoj po 

$1.10
Flash Light 
“Everready” ki
šeninis žiburys; 
niekei plated mi 
singinė dėželė 
su Mazda lem
pa ir batoria, 
specialiai .... 85c 
L. Klein bese- 
mentas.

Nušovė daktarą už tai, kad 
neparašė recepto degtinei.
Kiek laiko atgal William M. 

Gardiner, 215 E. 5f St., papuolė 
bėdon. Jis nuėjo pas savo drau 
gą, Dr. Robert S. Bcntley, 3035 
Indiana Avė., ir paprašė pabrėž
ti “receptą”.

Receptą degtinei.
Daktaras, turbūt, bijodamas 

prohibišeno valdininkų atsisakė 
tatai padaryti. Bentley ištraukė 
revolverį, kad tuo budu prispy
rus daktarą rašyti receptą. Pasi
girdo suvis ir daktaras krito ne
gyvas.

Gardiner bandė išsitesinli, kad 
tai įvyko priepuolamai. Bet teis 
mas rado jį esant kaltu. Ir da
bar Gardincriui prisieis atsaky
ti už žmogžudystę.

i.

Pasibaigimas Didelės Progos Subatoj
M«8« Drapany Išpardavimo

Už apie pusę regulia
rių kainų įvyksta su- 
batoj 6 vai. vakare.
Gerų drapanų parduodamų už 
apie pusę jų vertės yra ne
daug. Kada išdirbėjas, vienas 
Chicagos geriausių, pasiųlė 
mums visą savo perviršį už 
dideliai numažintas kainas, 
mes išreikalavom privilegijos 
pasirinkti tiktai Geriausias iš 
Geriausių, pagal musų apro- 
kavimų, vertėjo užtekti trijų 
savaičių išpardavimui. Vie
nok reikalavimas buvo daug 
didesnis negu mes tikėjomės, 
ir pildant savo prižadus turė
ti pilnų pasirinkimų ir visokių 
mierų drapanas ant išparda
vimo, mes sutrumpiname iš
pardavimo laikų daugiau kaip 
per pusę, užbaigiant 6 vai. 
subatos vakare.

Tas ženklina kad jus turite 
da 9 ir pusę valandų pasinau
dojimui viena iš geriausių 
progų, pasitaikiusių šį sezo
ną. Tas parodo, kad jūsų do
lerio piikimo spėka yra pa
dvigubinta perkant augštos 
vertės drapanas. Tas ženkli
na, kad galite nusipirkti ge
riausių madų siutus, suga- 
biausių kirpinių; atydžiai pa 
siutų, puikiai apdirbtu; pilnai 
vilnų materijos, spalvose ir 
patentuose daugaiusia pagei
daujamuose, už kainas, ku
rios butų buvę nepaprastos ir 

* piim karės.

VYRŲ IR VAIKŲ OXFORDAI
Pasiūti iš ekstra gero rudo 

armijinio audimo (duck), su 
dvigubais čysto gurno padais, 
pneumatižkomis guminėmis 
kulkomis ir skursniais vidu- 

\ riniais padais. Kojų formos 
kurpalio. Kaip tik nešiojimui 
aht gatves ir išvažiavimuo
se. Ant pardavimo subatoj 
už apie pusę tik- 
ros vertis 4? i

Ceverykai ir Oxfordai, kurių vertę užtvirtina ženklas 
“Keds”. Pripažinti kaipo vasariniai čevervkai; nrieros 
vyrams, moterims ir vaikams. PoraL. KLEIN PIRMAS FLORAS’OOU

Divorsy sukuryj.
Meilės trikampiai, kaip ir is

torija, kartojasi.
Dr. Frank Braune vėl papuo- 

lėbėdon. Jo šeimyninis gyveni
mas ytin turtingas įvykiais.

Pastaruoju laiku jis gyveno su 
Gertrude Puniff. Gyveno ra
miai, linksmai. Bet štai paru
po jo buvusiai žmonai įsimaišy 
t i į “privatinius” daktaro reikiir 
lus. Ir padariny] Braune vėl tu 
ri trubelio. Vieną gražią naktį 
įsilaužė detektyvas David Groh 
į daktaro rezidenciją, 3429 Vk 
Elaine pi. Daktaras ir Gertrude 
Puniff liko areštuotas. Prisi
ėjo užsistatyti po $l,00Q kauci
jos.

Kiek laiko atgal daktaras pa
čiupo savo pačiutę besimeilau- 
jant suEthyin J. Parr. Tąsyk 
Parr ir daktaro šeimynose neves 
ta buvo perskirų bylos. Dakta
ras kaltino savo žmoną neišti
kimybe, o jo žmpna tokį jau 
grieką rado ir pas daktarą.

Paskutinis įvykis duoda dak
taro žmonai dar vieną perskirų 
bylą. Iš trijų bylų viena vis-gi 
turės pasibaigti perskiromis.

siskirsiąs su savo Danu.
Su savim jis pasiėmė tik 15 

dolerių. Visi kiti jo sutaupyti pi
nigai palikta.

Tai įvyko gegužio 10 d. Da
bar jau Munk įsigijo savo na
mus. Juose yra daug vietos ir 
Danui. Bet Louiso ir Dano nė
ra. Motina iš rūpesčio sunkiai 
susirgo. Ir daktarai sako, kad 
vargiai ji pasveiksianti, jei ne
susiras Louis.
Šiomis dienomis munk kreipe

isi į laikrašgius.^kad padėtų jam 
surasti sūnų.

“Abisinijos” kliubo vadas prisi
pažino užmušęs jūreivį.

G rover Clcvcland Rcdding, 
ibisiniočių riaušių vadas, prisi
pažino, kad jis nukovęs jūreivį 

<G. L. Rose’ą. Bet jis grieštai už
sigynė, jogei nesužeidęs policis- 
to Ovvcnso.

Kiti keturi negrai irgi prisipa
žino šaudę j minią.

Muzikantai gali paskelbti 
Streiką.

Miesto teatrų muzikantai ne- 
besusitaiko su kompanijomis 
dėl algų. Kopipanijos pasiūlė 
pakelti 8 dolerius savaitei, bet

Chicagos muzikantų Federacija 
reikalauja, kad orchestrų vedė
jams butų mokama $131.25 sa
vaitei, o paprastiems muzikan
tams $75 savaitei. Iki šiol ve
dėjai gaudavo $75 savaitei, o 
šiaip muzikantai $42.

Prarado darbą, bet atgavo 
pinigus.

Oscar Price, 60 melų, 1145 
Adams St., pirmu kartu ėjo dirb 
Ii į naują vietą. Staiga prie jo 
prišoko negras^ ir atėmė iš jo pi 
nigus. Price šokosi bėgti paskui 
vagį. Prie jo prisidėjo policis-

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 Resort 
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.

Lenkai nori surinkti Chicagoj 
$7,000,000.

Chicagos lenkams nustatyta 
$7,000,000 kvota. Už tą sumą 
reikia Chicagos lenkams nupir
kti Lenkų valstijos paskolos bo- 
nų.

Iki šiol kampanija nelabai 
sėkmingai ėjo, užtat dabar ža
dama dėt visas pastangas, kad 
pagreitinus darbą, tuo labiau, 
kad kampanija turėsianti pasi-

Miestui trūksta anglių.
CHICAGO. — Miesto inžinie

rius Combs sako, kad miesto 
vandens pumpavimo stotįs, ku
rios sunaudoja 1,000 tonų ang- 
liy kasdic, veik visai nebeturi 
anglių ir jei jų nebus atgabenta 
už dienos ar dviejų, kad nesus- 
labdžius vandens pumpavimo, 
prisieisią pasiimti policiją ir 
konfiskuoti rastus anglis, ku
riuos laikosi sau geležinkeliai.

SKAITYKIT IR PLATINK1T 
U TkT A TT T T T? AT A C »

Norinti platesnių žinių, 
meldžiu rašyti pas A. J. Le- 
mont, Lemont’s Resort 
Farm, Sodus, Michigan.
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Puritan Salyklos Sunka su 
Puritan šviežiai maltais apy
niais padaro geresni gėrimą, 
negu kitos kurios išdirbystės. 
Reikalauk Puritan. Visos ge
resnes aptiekos jo turi arba 
gali įsigyti dėl jūsų.

Pajieškau Jono Žukausko, paeina iš 
Suvalkų red., Seinų apskričio, Liška- 
vos parapijos, Galiūnų kaimo. Turiu 
svarbų reikalą iš Lietuvos, prašau at
siliepti ant adreso:

Antanas Vaičukaitis
. 1444 Maple avė., Canton, Ohio.

Pajieškau pusbrolio Prano Bart
kaus, Prokščių parapijos, kaimo Fran
cų, Šakių apskr., Suvalkų red. Turiu 
svarbų reikalą. Meldžiu paties ar 
Žinančių pranešti ant šio adreso:

Antanas Visinckas
439 W 25-th str. New York, N. Y.

PRANEŠIMAS
Lietuviai Darbininkai, Duonos Ke

pėjai, malonėkite susirinkti ant šito 
susirinkimo birželio (Juno) 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. 83 pi. Chicago, III.

Paj ieškojimai
PASKELBIMŲ KAINA.

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

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

Pajieškau savo vyro, Kasparo Be- 
leckio išėjo pereitų panedėlį iš namų 
palikęs mane su trimis mažais vai
kais, ir negrįžta. Meldžiu sugrįžti šių 
nedėlių, nes po nedėliai busiu privers
ta paduoti vaikus į prieglaudų.

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

Pajieškau savo dėdės Kazimiero 
Dzinkevičiaus, apie 85 metai Ame
rikoje, 56 metų senumo. Paeina Kau
no gub., Panevėžio apskričio, Balsių 
kaimo. Meldžiu jo paties arba jį ži
nančių pranešti man.

Bronislava Dzinkevičaitė, 
1448 W. 71-st str. Chicago, III.

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kilo- 

ojui. Gvarantuojame, kad sutaupysi
me Jums nuo 10% iki 50% kiekvie
name pirkime. Kai kurie dalykai pi- 
Jresni negu blselio kaina. Vyri ir 
aunų-vyru gatavai pasiūti ir ant or

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

Pamatyldt muši specialiai siutus 
ir overkotus po $15, $17.50, 820.00, 
$22.50, $25.00 ir $30.00. Juodi siu
tai po $45 ir $65. Mitino serga siu
tai nuo $35 iki $00. Vaikiną ir vai
kų siutai ir overkotai $6.50 ir dau
giau. Vyrų kelinis $4 ir daugiau. 
Milino serge kelinis $5.50 iki $17.50.

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

Atidaryta kiekvieną dieną Iki I 
vai. vakare. Subatomla iki 10 vai 
vakare. Nediliomis ild 6 v, vakare 

S. GORDON,
141S So. Haleted SU Ckicase. 11»

Parsiduoda namas pusė muro pusė 
medžio po numeriu 3720 S. Emerald 
avė. 2 natų su 6 kambariais šiltas 
vanduo ir vanos. Rendos neša $80 į 
mėnesį. Kaina $2600 — $500 įneš
ti o kitus ant išmokėjimo į rendos 
vietą. Atsišaukit prie savininko:

J. KOSZIS
3008 S. Emerald avė. 1 lubų.

Pajieškau Pranusės Daugvilaitės, 
jo vyru Stelniunienė, paeina iš Joniš- 
cės miestelio, Luteranskos gatvės, 
NTo. 12, Šiaulių apsk. Nuo užėjimo vo

kiečių ant Šiaulių ji prapuolė ir nuo 
to laiko nuo jos nieko negirdėt. Malo
nėkite ar ji pati, ar kas žino praneš
ti. Labai svarbus reikalai.

Kazimiera Daugvilaitė,
1718 So. Union ave. Chicago, III.

E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Pajieškau Juozapo Urbaičio, aš jo 
sesuo Urbaičiutė, po vyru Varanai- 
tiene metai atRal gyveno Brooklyn, 
N. Y., o dabar nežinau ar tebegyvena 
tenais ar kitur. Paeina iš Zapiškio pa- 
rap. Jedegonių kaimo. Suvalkų red. 
Atsišaukite pats ar krti pažystami.

Rože Varanaitienė, 
15714 S. Halsted str. Harvey, III.

Juozo Vinčausko, paeinančio iš Su
valkų rėdybos, Alvito valsčaius ir 
priei-j karą gyvenusio 452 Mlilbury st., 
Worcester, Mass., pajieško jo tėvai iš 
Lietuvos. Laiškas “Naujienų” ofiso,
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1SMENŲ JIEšKGJIMAI IR E IK IA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI RAKANDAI NAMAI-žEMe
Pajieškau brolio Jono Puniškos, 

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

MOTERŲ VYRŲ VYRŲ

Juozapas Puniškis.
Tallman Avė. Chicago, III. THE STREETS CO

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

1619 So. Halsted str,

PALIKTA STORAGE’Y 
DYKAI

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

REIKIA MERGINŲ

Lengvam darbui. Ideale kavos dir
btuvė. 8 valandos į dieną, nuo 8 iki 
4:30. Pusė dienos subatoje. Žiurštai 
duodami dykai. Kava ir arbata dykai. 
Gera proga pasigerint $15 pradžiai.

PROGA

tai

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

Alex Gudas,
341 Kensington Avė. Chicago, III

CHASE and SANBORN
76 E. Lake str.

Foundrių ir šapų paprastų darbi
ninkų 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 15-th ir 
Canal sts. arba 40-th st. ir Kedzie 
Avė.

CRANE CO.

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.

REIKTA —

TfiVAI TĖMYKITE

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

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

REIKIA —
Moterų patyrusių ir nepatyrusių 

sortavimui popieros. Užganėdinanti 
mokestis. Ateikite pas

1451 So. Peoria Str.,

Gero vyro dirbti už kalvio padėjė
ją. Turi būti geras arklių kaustytojas. 
Norėtume kad kiek žinotų apie au
tomobilių pataisymą.

Atsišaukite ant No. 109 
“Naujienose“.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

AGENTŲ REIKIA

SOUTH PARK 
EMPLOYMENT AGENCY” 

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

J IEŠKO PARTNERIŲ

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
lį. Mokestis $200 į mėnesį ge
ram vyrui, kuris nesibijo darbo 
ir kuris gali prižiūrėti darbinin
kus. $100,000 orderių turi bu-1 
ti išpildyta ir išsiuntinėta.

Del informacijų rašykite į 
11444 Michigan Avė. arba

Tel. Pullman 670
Klauskitės Mr. Monvtille

REIKALINGAS atsakantis vyras, 
kuris galėtų dasidėti $4,000 ir užim
ti sekretoriaus kaseriaus vietą prie 
pieno kompanijos. Alga $75 į savaitę 
ir gvarantuojame 20-tą nuošimtį už 
įneštus pinigus pirmus metus; 25-tą 
nuošimtį antrus metus ir daugiau 
ateityje.

Norėdami šią vietą užimti kreipki
tės ypatiškai arba laišku parašydami 
kokią vietą esate užėmę ir kiek metų 
turite.

FARMERS PURE MILK CO. 
8428 Vincennes Avė., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA —
Merginų dirbtuves darbui.

32Vž centų valandai ir premijos
Atsišaukite prie:

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

REIKIA —
Merginų ir Moterų.
Musų darbas lengvai išmokamas ir 

gerai apmokamas. Darbo sanlygos 
puikios. Dirbtuvė užsidaro subatoj 
ant piet. Nekurie skyriai nedirba pa- 
nedčlio 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, $17 į sąvaitę.

Kreipkitės tuojaus
FRANCES HUGHES CO.

21st & Loomis Sts.

REIKIA —
Moterų sortavimui waste popieros. 

Gera mokestis ir puikios darbo sanly 
<os. 2261 So. Union Avė. arti 22 ir

GUMBINSKY BROS.

Karų taisytojams ir karų 
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:

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė pigiai, geroj vietoj, Lietuvių ir 
Izmkų apgyventoj. Priežastis parda
vimo patirsi t ant vietos.

1836 So. Halsted str

PARSIDUODA bučernė ir grosernė. 
Parduosiu greitu laiku.

3321 So. Morgan Str.

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

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

WESTERN FURNITURE

STORAGE

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

PARSIDUODA —
Saldainių krautuvė — puiki vieta—

arti didelio parko — didelio naujo te- *81U W. Harrison St., Chicago. 
atro — geras leasas — 4 kambarių
fintas. Reikalaujam tik $2000.00 ga~ Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare.
tavais. Atsišaukite po No.

3349 Madison str. Nedėliomis nuo 10 iki 4 po piet.

PARSIDUODA —
Muro namas 5 ir 6 kambarių kar

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

Medinis namas skiepas mūro 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. Lotas 
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 dėl dviejų automo
bilių yra namas labai geras ir gražioj 
vietoj arti Halsted str. ant Garfield 
Bulvaro, prekė tiktai $12000.

Del virš minėtų namų kreipkitės
pas IZIDORIŲ PUPAUSKA 

3402 So. Halsted St., 
Tel. Yards 5379

metųReikia 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-

REIKIA VYRŲ Plieno vvarehousėj. vimas elektrinių vielų yra. augantis 
Pastovus darbas — geros algos — biznis ir visas darbas yra atliekamas

atsišaukit pasirengę prie darbo.
Reikalaujame vyrų ir moterų 

davinėjimui naujo produkto, kuris sal 
dina kaip cukrus. Palyginus su cuk
rum, kainuoja 6^c. svaras. Cukrui 
pabrangus — kiekvienas jį perka. Ge
ras uždarbis; patyrimas nereikalin-Į Samdymo 
gas. Kiekvienas gali uždirbti po nuo 10:30 „ 
$10 į dieną ir daugiau. Del platesnių ly, Utarninke ir ketverge vakarais 
informacijų rašykite pas: iki 8 vai. Kitom dienom iki 5 vai. po

CHAS P. URBANAS piet išskiriant subatą.
942 W. 34-th St., Chicago, III. -------------- —

mašinomis.
par-

JOS T. 
16-th

RYERSON and SON. 
ir Rockwell strs.

ofisas atdaras Nedėliomis 
ryto iki 1 po piet. Panede-

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA —

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

PYOTT FOUNDRY CO.
328 N. Sangamon Str.

REIKIA —

Vyrų Stock ir Shipping kambariuo
se. Klerkų krautuvėj.

Pastovus darbas.

NOVAK
1654 Blue Island Avenue

REIKIA —

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

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

Steel Sales Corporation

Vyrų darbui muilo dirbtuvėj. Pas
tovus darbas visą metą. Geriausios 
algos. Geros darbo sanlygos. Kreip
kitės pas:

N. K. FA1RBANKS CO.
225 W. 18 str.

REIKIA —

Medžio išdirbystės darbininkų 
(woodworkers) ant comercialių vir
šų (bodies) ir cabs. Labai gera mo- 

Pastovus darbas. Kreipkitės 

COLMAR MFG. CO. 
467 W. 24-th str.

kestis. 
pas:

THE STREETS CO

Prastų Darbininkų

Geros algos ir darbo sanly
gos ir pastovus darbas

Kreipkitės prie

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

REIKIA —
Operatoriaus ant tavorinio elevato

riaus seno žmogaus.
Kreipkitės prie:

M R. BROWN,
500 So. Throop Str.

REIKIA
Prastų darbininkų dirbtuvės darbui.
Pastovus darbas.

LINK BELT CO.
39th & Stewart

REIKIA —
Lietuvių pardavėjų visuose departa

mentuose, vyrų ir moterų. Patyrimo 
nereikia. Smagios aplinkybės. Paran
kios valandos. Gera mokestis. Nuolati
nis arba laikinas darbas. Atsišaukite 
tuojaus.

ATKINS and FREUND 
4805 So. Ashland avė.

REIKIA —
Paprastų darbininkų ledaunėj (cold

storage) Geros darbo sanlygos. Labai 
mokestis. te tuojaus.

V. S. COLD STORAGE CO.,

W. 39 st. and S. Hoyne Avė.

REIKIA—
VYRŲ—

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 yra puikios. Kreipkitės į 
samdymo skyrių 7:30 vai. ryto su 
darbinėmis drapanomis pasirengę 
dirbti.

VESTA ACCUMULATOR 
CORPORATION, 

2100 Indiana Avė.

REIKALINGAS bučeris kuris su
pranta gerai šį amatą; turi kalbėti 
angliškai. Atsišaukite ypatiškai ar
ba telefonu: Drover 9754.

Mrs. Beldžius,
3651 So. Wallace str., Chicago, III.

BELDEN MANUFACTURING
2300 So. VVestem Avenue.

REIKIA

CO.

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

Paimk Duoglas Park “L“. 
22-os gatvekarius

ALBAUGH DOVER CO.
2100 Marshall Blvd.

REIKIA —
Pleiterių 

darbas, gera 
pas:
Garden City

1430 So. Talihan Avė. 
kampas Aūštin Blvd.

arba

padėjėjų — pastovus 
mokestis. Kreipkitės

Platipg and Mfg. Co.

REIKIA — «
Pečkurių, Bumerių ir Burnerių pa

dėjėjų Enamelio dirbtuvėj naktiniam 
darbui. Gera mokestis. Geros darbo 
sąnlygos. Atsišaukite tuojaus.
Chicago Vitreous Enamel Products Co. 

1421 South 55-th Ct.
------------------------ --------------------------

t, -....... •,

REIKIA —

Patyrusių smelterių misingio foun- 
drėj ir padėjėjų. Mokėsim didžiau
sią mokestį. Gvarantuojam nuolatinį 
darbą. Kreipkitės pas:

947 W. 20-th str.

REIKIA —
Vyro porterio arba dirbtuvės darbui 

•CHICAGO ELECTRIC & STEREO Co 
781 Plymouth Ct. 7-tas floras

REIKIA —
Darbininkų darbui 

yarde. Gera mokestis, 
kitės prie

EDGEWATER COAL
RroAdway,

Call — Edgevvater 185

anglių
Kreip-

co.

REIKIA
Prastų darbininkų, pastovus darbas, 

gera mokestis. Kreipkitės į samdy
mo skyrių

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

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

PARSIDUODA — -----------------
4 krėslų barberšapė pigiai iš prieža- PARSIDUODA labai pigiai beveik 

sties išvažiavimo iš miesto. nauji rakandai. Seklyčios setas, val-
1805 So. Wabash avė. gomojo kambario setas, komodos, gra-

-------------- mafonas ir karpetas. Kam reikalingi 
rakandai nepraleiskite progos, matyti 

----------------------------------------- - galima kiekvieną dieną 9 vai. vak.
PARSIDUODA grosernė ir kendi-| 2912 W. 40 pi. las floras,

nė. Lietuvių apgyventoj vietoj prie Š. 
Jurgio bažnyčios. Priežastį pardavimo 
patirsite ant vietos. 

928 W. 33-rd str

PARSIDUODA kampinis biznia- 
vas namas. Didelis Storas ir 3 pa
gyvenimai pa 4 kambarius. Augštas 
beizmantas, elektriką ir gasas. Visof 
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.

UŽLAIKYMO KAINA

EXTRA DIDELIS BARGENAS Visai nauji rakandai. Puiki proga 
Bučernė ir Grosernė parsiduoda porai pradedant gyvenimą. Mes tu- 

arba išsimaino ant automobiliaus. Į rime savo stake 12 puikiausių naujos 
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.

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 kabinot 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 lotai geroj vietoj 
Lietuvių ir I^enkų apgyventoj, arba 
mainys ant automobiliaus. Savininko 
adresas:

821 W. 84-th Str.

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

4632 So. Marshfield Avė.

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

NAMALžEMfi

Parsiduoda grosernė — 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,

PARSIDUODA medinis namas 2 pa
gyvenimų gasai, maudynės, gasiniai 
pečiai vandeniui šildyti ir kiti paran- 
kumai, prie trijų stritkarių linjių ar
ti elevatoriaus stoties, ir Humboldt 
parko. Savininkas.

1840 N. Fairfield avė. 2 lubos

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

5445 S. Tumer Avė.
Tel.: Prospect 7241 Mr. Shimkus

Ant pardavimo 4 kambariu medinis 
namas, gražioj vietoj’ parsiduoda pi
giai. Atsišaukite nedėlioj nuo 10 ry
to iki 7 vakare.

4980 Archer Avė., 
prie Crawford (40) avė.

AUTOMOBILIAI
LABAI DIDELIS BARGENAS.
Parsiduoda 2 automobiliai. Vienas 

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

3159 Emerald Avenue
Tel. Yards 975

AUTOMOBILAII
Cash arba ant išmokėjimo Nauji 

ir vartoti.
1918 Elkhart 5 pasažierių.
1918 Studebacker 7 pasažierių
1918 Overland 5 pasažierių
1915 Haynes 5 pasažierių
Stems — Knights 8 pasažierių 

lemozinas.
• 1917 Chandler 2 pasažierių

1918 Nash 7 pasažierių
Automobiliai yra perdirbti ir nu- 

malevoti visai kaip nauji. Turim au
tomobilių nuo $300 ir augščiau.

Janušauskas ir Vizgirdas 
6445 So. Westem avė.

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda labai pigiai geras $325 

Hudsoą trokas, dėl duonos ir groserio 
išvežiojimo. Turiu parduoti greitai, 
nes išvažiuoju Lietuvon. Atsišaukite 
greitai.

JOHN MATEKA S
3238 So. Halsted str.

Phone Blvd. 9696
Valandos 7 ryto iki 9 vakare.

RANDAI
TĖMYKITE!

35 šmotai labai gražių naujovinių 
rakandų dėl 3 seklyčių pąliktų sto
rage. Bus parduoti labai pigiai, ši
tie rakandai esti visiškai nauji ir 
g-varantuoti . K o i I< irt matyti; Icacl »I> 
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 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

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

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

1922 So. Kedzie Avė.

FARMOS! FARMOS!
Dabar yra geriausias laikas pasi

rinkti gerą ūkę, nes matyti, kur ko
kie javai auga. Fountain apielinkėj 
yra geriausios žemės. Kviečių, dobi
lų, komų, bulvių ir daržovių, yra ge-. , ----x . .
riausio gatunko žemė molis su juod- 4530 So. Sacramneto avė. ant 1 lubų 
žemiu. Fountain apielinkėj yra su- .. ... —,-------------------------------------—
virš 400 lietuvių pirkę Farmas. Bet Parsiduoda du mūriniai namai ant 
da yra gerų Farmų dėl norinčių pirk- vieno joto Priekiniame 3 pagyven
ti. Yra da ant pardavimo 58 Parmos mai> užpakaliniame 2 pagyvenimai, 
su budinkais, sodnais ir užsėtų ja- E^ktros šviesa, toiletai ir viskas ge- 
vais. 14 Farmų su bėgančių vande- rame stovyje. Turi būti greitu laiku 
niu ir 9 Farmos su ežerais. Reikalau- pan|uotas už mažą kainą, nes savinin
kė Farmų katalogo. ję,us jgvažiuoja į Lietuvą. Galima ma-

J. A. ŽEMAI 11S tytt vakarais ir nedėliomis.
R. 1 Pountain, Mich. John Grakauski

——— ---------------------------------------- 4508 So. Paulina str

Parsiduoda medinis namas, 2 flatų 
po 6 kambarius, gazas, toiletai ir 
maudynės. Taipgi yra ir garažas už
pakalyje. Namas randasi ant 2748 
W. 47-th st. Yra tai bargenas, tiktai 
$4,000. Savininką galite matyti visada.

BARGENAI --- --------------------------------------------- -
Brighton Parke. PARSIDUODA du namai ant vieno

2 fliatų murnis naujas namas, su |0^0 aj)U murjniai labai pigiai iš prie- 
visais įtaisymais 5 ir 6 kambariais, žastie8 mirties. Galima matyti kas- 
augšta cimento apačia, parsiduoda la* |.en g va| vakare jr nedėliomis iš 
bai pigiai, reikia įmokėti tik 1,500, o ryto
kitus kaip renda kas mėnuo. ‘ w 19-th strC. P. iiUROMSKI 1
3346 So. Halsted St., Chicago, III.

RENGKIS PAVASARIUI

Pirk lotą arba mažą ūkę

PIGIAI IR GERAI
Parduodam ir mainom namus lo

tus, farmas ir visokius biznius. Pas 
mus galima gauti visokių pasirinkimų.

Atsišaukite pas:
A. GRIGAS and CO.

3114 S. Halsted st., Chicago, III.

$275
$425
$550

RS
MOKYKLOS

-------------- PARSIDUODA 4 lotai su dviem bu- 
rnAmrcuMT? df<?PI ATNFS dinkais: namas ir saliunas. Tiktai du 

blokai nuo steohvarko Kreipkitės pne

ir Main strs. Mdr.se Park 
čio, 54 traukiniai kas-dien. 
% akro .............................
% akro .............................
1 akras ......... ............ .

Atpigintos kainos. Labai lengvos 
išlygos. Arti mokyklos, bažnyčios, 
sąkrovos. Nusipirki vieną šių ūkių 
tuojau ir kraustykis i ją pavasary]. 
Galėsi nats sau daržovių pasiautfin- i i—
ti, ančių, žijsų, 'viStij ir karvę laiky- y11? 
ti. Suniažjsi pragyvenimo lėšas, o m<> jr DeglRTling Mokykla, 
savo šeimyną auginsi tyrame ore ir ....  • ” .
maloniose aplinkybėse. Daugybė Musų sistema ir mokymo bildu 
Bohemų jau apsipirko čia ukes ir | £*Jrumpu Iaiku 1Smoksite viso •' 
greitu laiku pradės būdavot! sau na- 
mus. Ateikite ir pamatysi jų žemes. 
Mes turime taip-gi labai gerų lotų, 
kuri išeina Į upę arba i ištaisytas jau 
gatves, kurius mes parduodame la- 

ai pigiai. Platesnių žinių delei ra
šykite, telefonuokite arba ateikite.

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

Phone Canal 6296

iMASTER 
5Y5TEM

PARSIDUODA pigiai gražioj yio 
toj namas barnč du lotai žemes viena 
karvė 6 kiaulės ir kitų paukščių, vis
kas puikioj tvarkoj. Atsišaukite grei
tai:

Wm. Girdukauskas,
5557 Wesley avė.

mato.
Mes turime didžiausius Ir geriau

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

Patterns daromos sulig m i eros, 
visokio stiliaus ir dydžio i* bet ku
rios mudu knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnlcka, Vedėjas 

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

PARSIDUODA kampinis namas su 
saliunu. Mūrinis, 3 pagyvenimai ir 
Storas, garažius dviem mašinoms. 
Beizmentas, elektra ir garu šildomas. 
Pigiai tam kas pirks tuojaus. Namas 
randasi po No. 2858 So. Emerald av. 
Savininkas važiuoja į Lietuvą. Atsišau 
kitę.

1082 N. Marshfield Avė., 
Tel. Haymarket 4500

1 VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGE8

•205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 
1850 N. Welln St.

187 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, PaHernų 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, Pirmininke.

I I ■ I




