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Atgaleiviai ruošia naują 
puolimą ant Rusijos

Lenkai a p leisią Galiciją

Italijos socialistai reikalauja apleisti 
Albaniją

SOCIALISTAI REIKALAUJA, 
KAI) ITALIJA APLEISTŲ 

ALBANIJĄ.

RYMAS, birž. 29. — Parla
mento socialistų susirinkimas 
šiandie nutarė priešintis biudže
tui ir trukdyti svarstymams at
stovų bute, kol valdžia nepriža
dės tuojaus ištraukti visus Ita
lijos kareivius iš Albanijos ir 
nebausti tų kareivių ir civilių 
gyventojų, kurie dalyvavo dabar 
tintuose sumišimuose Anconoj ir 
kituose miestuose.

RUSIJOS ATGALEIVIAI 
RENGIA NAUJĄ PUO
LIMĄ ANT SOVIETŲ 

RUSIJOS.

IR CHINIEČIAI KELIA 
MAISTO RIAUŠES.

Streikai irgi tankėja delei 
pabrangimo ryžių.

Gučkovas organizuojąs ties 
Karaliaučių savanoriu 

armiją.

COPENHAGEN, birž. 29. — 
Privatinės žinios iš Kauno, Lie
tuvoje, sako, kad buvęs 1917 
m. Rusijos karo ir laivyno mi- 
nisteris Aleksandras J. Gučkov, 
kuris ipereitą rudenį buvo pri
sidėjęs prie Judeničiaus, kada 
tasis veržėsi ant Petrogrado, 
dabar turįs sukoncentravęs prie 
Kąra lia irimus (Koenigsberg) 
savanorių armiją iš 6,000 gerai 
apginkluotų kareivių, naujam 
puolimui ant Rusijos.

SHANGHAI, birž. 29. —Skai 
čius streikų ir sumišimų indus- 

* triniuose d’striktuose nuolatos 
'didėja. Tankiai būna ir riau- 
■ šių, kartu su1 plėšimu sankro
vų.

Neramumas kįla delei dide
lio pabrangimo svarbiausio chi 
niečių maisto — ryž’ų. Jie pa
brango iki $15 už ipekulą (vi
dutiniškai 1 10 svarų) ir darosi 
darbininkams neprieinami. Be
lo jaučiama didelė ryžių stoka 
ir apskaitoma, kad, šiame mie
ste ryžių tėra lik keturioms die
noms.

Troe transiauna flied witti the post- 
master at Chicago, III., Junc 30, 1920 
h* reųuired by the act of Oct. tt, 1917
VISI BELAISVIAI IŠGELBĖTI.

2,000 belaisvių nuo paskendu
sio laivo Nevoje išgelbėti.

STOCKHOLM~birž. 28. — 
Dagblad gavo žinią iš Helsing- 
forso, kad visi 2,(XX) karo be
laisvių, būviu’ų ant bolševikų 
laivo, kuris nesenai paskendo 
Novos upėje, tapo išgelbėti.

LENKAI APLEISIĄ GALICIJĄ.
Bijosi bolševikų įsiveržimo.

LONDONAS, birž. 29. — Iš 
Pragos pranešama, kad Narod- 
ni Lįsti rašo, jog lenkų karei
viai, kurie laikė Galiciją nuo 
1919 m., dabar rengiasi cvakuo 
Ii šalį, bijodamies bolševikų įsi
veržimo.

True translation filed with tha įxwI- 
master at Chicago, Iii., Junc 30, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6.1917
NEGALI SUDARYTI AUSTRI

JOS KABINETO.
VIENNA, birž. 29. — Austri

jos respublikos prezidentas 
Seitz vis dar tebededa pastan
gas išrišimui i n misterimo kri
vio ir tariasi su vadovais socia
listų ir socialistų krikščionių 
partijų.

“NAUJIENOS” 
3 CENTAI
Nuo rytoj dienos, lie

pos 1, Naujienų pavie
niai bus pardavinėjami 
po 3 centus. Tą kainos 
pakėlimą priversti yra 
įvykinti visi laikraščiai, 
kurie neturi milijoninių 
įplaukų iš paskelbimų, o 
todėl tai turi vykinti ir 
Naujienos. Tikimės, kad 
visi musų skaitytojai su
pras reikalą ir mokės 3 
centus už savo laikraštį 
taip jau noriai, kaip mo
kėjo 2 centu.

Naujienų prenumera
tos kaina irgi pakelia
ma: metams Naujienos 
kainuos už Chicagos ri
bų $7.00 pusei metų 
$4.00.

Pietų chiniečiai paėmė tvirtovę.

HONOLULU, T. II., birž. 29. 
— IŠ Tokio pranešama, kad po 
kelių dienų smarkaus mūšio 
pietų Chinijos kariuomene pa
ėmė Yuen Chow, šiaurinės Chi
nijos spėkų tvirtovę.

KAREIVIAI KELIA RIAU
ŠES AIRIJOJE.

Italijos parlamento nariai 
susipešė.

RYMAS, birž. 29. — Kokia 
dabar yra padėtis Italijoje, ga
lima nors kiek numanyti iš se
kamų antgalvių viename Messa- 
gero num.: “Maištingųjų ber- 
saglieri pasidavimas Anconoj; 
daug susirėmimų gatvėse tarp 
anarchistų ir policijos”. “Strei
kas Bellune distrikte; kareiviai 
nuginkluoti ir sužeisti.” “Gene
ralinis streikas Cremonoj; aš
trios priemonės palaikymui tvar 
kos; daugybė areštų.” “Sumiši
mai ir plėšimai Piombino”.

Nesenai atstovų bute konser
vatyvų atstovas Ciriani susigin
čijo su atstovu Misiano, socia
listu ir pavadino pastarąjį de- 
zertiru. Kiti atstovai pareiškė, 
kad Misiano kovojo ant barika
dų Perline, o Ciriani kariavo tįk 
iš už krūmų. Tada Ciriano grei
tai pribėgo prie platformos ir 
užpuolė socialistą. Prasidėjo 
smarki kova, įsimaišė daugiau 
atstovų ir greitai kuo ne visas 
atstovų butas pavirto į kumšti
nių vietą. Tuo tarp premieras 
ir kiti ministeriai sėdėjo čia pat 
ir ramiai žiurėjo į atstovą peš
tynes.

‘ “LAISVĖ” DARBININKAMS “LAISVOJE” AMERIKOJE.

Darbininkams tvirtinama, kad jie turi pilnutėlę laisvę. Bet 
kada jie sustreikuoja ar šiaip pradeda ru kalanti sau didesnių 
teisių, tada tikrai įsitikrina, kad čia jei ne darbininkai, lai bent 
policisto buožė turi ncaprubeži uotą laisvę.

Demokratu Konvencija
Pralaimėjęs pas republikonus 
Gompersas atvyko pas demo
kratus. Airiai irgi reikalauja 

pripažinimo.

Reikalauja paliuosuoti 
gen. Lucas.

NEGAUNA TEISĖJŲ KOMU
NISTAMS TEISTI.

Kunigų pakviesta policija 
sumušė parapijomis

I " 1 - 1 R 1

Kunigai paskui pabėgo iš klebonijos

Daug lietuvių parapijonų sužeista Pittsburgh

KUN. SUTKAITIS PASIKVIE
TĖ POLICIJĄ NUGALĖTI 

SAVO PARAPIJOMS.

9 parapijonįs areštuoti, o kuni
gai pasislėpė nuo parapijonų 

viešbutyj.

CORK, birž. 29. — Anglų ka
reiviai įvairiose Airijos dalyse 
pradėjo kelti riaušes reikalau
dami paliuosavimo gen. Lucas, 
kurį išvogė sinn feineriai.

Ypač smarkių riaušių buvo 
Fermoy, kur kareiviai išdaužė 
namų ir sankrovų langus, įsi
veržė į sankrovas ir visus daig
ius išmetė į gatvę. Kareiviai 
atvirai sako, kad “jei gen. Lu
cas nebus paliuosuotas prieš ry
to vakarą, mes išsprogdinsime 
Fermoy.”

Kareiviai taipjau suardė du 
miestelius, Linsmore ir Clonda- 
lene. Pranešama apie sumiši
mus ir iš kitų vietų.

“WILSONAS — KARALIUS.”

Byla tęsiasi arti 2 mėn., bet 
tik 8 teisėjai teišrinkti.

Atsakymas gana teisingas, kad 
gavus pilietybės popieras.

CHICAGO. — Vakar fedFra- 
lis teisėjas Garpcnter išdavė pi
lietybės popieras 3(X) ateivių. 
Kadai lenko Igno Kaczmorek 
paklausta, kas yra Jungt. Val
stijų prezidentu, j«is atsakė ne
žinąs. Tada jo paklausta:

“Ar tu girdėjai apie Wilso- 
ną?”

“Taip, girdėjau”, atsake Kacz 
morek.

“Kas jis yra?”
“Karalius”.
“Visai netoli tiesos”, įkirto 

i teisėjas.
“O kas leidžia įstatymus dėl 

Clticagos?” vėl paklausta Kacz- 
moreko.

“Karalius Jurgis”, drąsiai at
sake tasis.

“O ką veikia miesto taryba?”
“To jau nežinau.”
“Turbūt niekas tikrai nežino 

ką veikia miesto taryba”, ipate- 
mijo teisėjas Carpcnter ir išda
vė Kaczmorekui pilietybes po
pieras.

CHICAGO. — Jau bus arti 
dviejų mėnesių, kaip prieš tei
sėją Hebei prasidėjo tardymas 
Komunistų Darbo partijos na
riu bylos. Bet ir iki šiol tikra- 
sai tardymas netik neprasidėjo, 
bet ir dar labai toli nuo jo. Nors 
jau pašaukta virš 1,(XX> žmonių 
į teisėjus, bet tik 8 prisaikintie
ji teisėjai teišrinkti. Juos iš
rinkta apie mėnuo laiko atgal, 
lx*t po to dar nū vieno teisėjo 
neišrinkta. Išrodo, kad praeis 
dar mėnuo la>:,ko iki bus pra
dėtas nagrinėjimas bylos.

Apskaitoma, kad byla jau 
kainavusi ūbiems pusėms šim
tus tūkstančių dolerių.

Tarp teisiamųjų yra milio- 
nierius komunistas Bross Lloyd. 
Juos gina tokie pagarsėję ad
vokatai, ka>‘p Clarence Darrow, 
Cunnca ir kiti.

Loiwdeiias) nebekandidatuosiąs 
daugiau.

SPRINGFIELD, I1U birž. 29. 
— Gubernatorius Lowden, ku
ris negavo republikonų nomi
nacijos į prezidentus, nors ir la 
bai prie, jos siekėsi, dabar ne
be kandidatuos ir į gubernato
rius antram terminui. Repub- 
l’konų kandidatu į gubernato-. 
rius bus Oglesby.

SAN FRANCISCO, Cal., birž. 
29. — Antroji diena demokratų 
partijos konvencijos praėjo be 
svarbesnių nuotikių. Visą dieną 
konvencija tvarkėsi, rinko nuo
latinį pirmininką, pasiuntė pa
sveikinimo telegramą Tennessee 
gubernatoriui, kad jis sušaukė 
legislaturą ratifikavimui mote
rų balsavimo. Taipjau nutarė, 
kad partijos nacionaliame komi
tete butų lygus skaičius vyrų ir 
moterų — po vieną vyrą ir mo
terį nuo kiekvienos valstijos. 
Tuo demokratai savo partijoje 
pripažino moterims lygias tei
ses.

Prohibicionistas \Villiam Jen- 
nings Bryan, vienas žymiausių 
demokratų vadovų, pralaimėjo 
pirmame susirėmime už prohi- 
biciją. Jis spirėsi, kad visa kon
vencija tuoj apsvarstytų ir nu
tartų remti prohibiciją. Bet 
konvencija nesutiko su tuo ir vi
są klausimą pavedė platformos* 
komitetui. i..

Kiek svarbesnių dalykų dėjo
si įvairiuose komitetuose. Prieš 
platformos komitetą šiandie sto 
jo Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Samuel Gompers ir 
įteikė jam reikalavimus, kuriuos, 
anot Gomperso, darbininkai no
rį, kad butų įrašyti demokratų 
platformom Gompersas tokius 
pat reikalavimus buvo įteikęs ir 
republikonams, bet tieji jo ne
paklausė ir visus jo reikalavi
mus atmetė. Delei to Gomper- 
sas labai skundėsi buvusioj Ame 
rikos Darbo Federacijos konven 
cijoj. Jis prieš komitetą nupei
kė republikonus ir išgirė demo
kratus, kad tik prisiprašius juos 
priimti jo reikalavimus. Jam 
buvo leista kalbėti tik 10 minu
čių.

Prieš tą patį komitetą vėliau 
stojo airių delegacija, kuri rei
kalavo įrašyti platformon pripa
žinimą Airijos nepriklausomy
bės. Čia tai ir ištiko smarkių 
susikirtimų tarp pačių airių. 
Vienam ulsteriečių pradėjus 
kritikuoti Airijos “prezidentą” 
de Valera, kiti airiai pašoko ir 
pradėjo kelti triukšmą, taip kad 
turėjo įsimaišyti policija ir vie

ną moterį turėjo net išvesti lauk 
iš posėdžio.

Frank P. Walsh, kalbėdamas 
už airius, prašė įrašyti jo paduo 
tą rezoliuciją, arba nieko nera
šyti apie Airiją. Jis sakė:

“Jeigu jus nedėsite šio skirs
nio savo platformon, nedėkite 
jokio. Bet jeigu jus įdėsite, jus 
netik išlaikysite savo brangina
mus principus, bet taipgi apgin
site žmonių gyvastis, nes ta ko
va turi tęstis. Kada airiai, ka
riaujantis kaip žmonės už savo 
nepriklausomybę, kurią jie su
tvėrė sistema taip panašių į mu 
sų įstatymų, yra kalėjime, jie 
yra kalėjime už tuos pačius da
lykus, už kuriuos jus kariavo
te”.

Kongresmanas Connaly iš 
Texas gana rimtai pasipriešino 
tokiam skirsniui platformoje, 
nurodydamas, kad delei geogra
finio Airijos padėjimo, Anglija 
niekad negali suteikti Airijai 
nepriklausomybę, jei bent per 
karą, o Amerika negali sutikti 
dalyvauti tokiame kare. Beto 
Amerika negalinti maišyties į 
Anglijos reikalus. Jeigu Angli
ja pastatytų tokį pat reikalavi
mą linkui Philipinų, kokius ame 
rikiečiai stato linkui Airijos, 
tai amerikiečiai tuojaus paskai
tytų tai įžeidimu ir maišymusi 
į Amerikos reikalus.

Kitas komitetas nutarė reko
menduoti aprubežiuoti iki 20 
min. nominacinės kalbas, o į 
vice-prezidentus — iki 10 min. 
Taipjau aprubežiuoti ilgį ir skai 
čių parėmimo kalbų.

Gal ryto jau prasidės nomina
cijos kandidatų į prezidentus.

McAdoo ragina kovoti prieš 
reakciją.

NEW YORK, birž. 29. — Va
kar tapo paskelbtas buvusio iž
do sekretoriaus Wm. G. Mc 
Adoo laiškas, kuriame jis ragi
na visas darbininkų organizaci
jas veikti “energiškai, inteligen 
tiškai ir vienybėje prieš atstei- 
gimą Amerikoje reakcijos.” Tas 
laiškas yra rašytas New Yorko 
metalo darbininkų tarybai, kuri 
nutarė remti jo kandidatūrą į 
prezidentus. Laiškas rašytas 
birž. 19 d., bet tik dabar tapo 
paskelbtas. Demokratai nori 
McAdoo nominuoti kandidatu į 
prezidentus, bet jis neva spiria
si, nenorįs priimti kandidatūros.

PITTSBURGH, birž. 28. — 
Vakar prie lietuvių katalikų šv. 
Kazimiero bažnyčios, kur kle
bonauja kun. Sutkaitis, kilo smar 
kios muštynės tarp kunigo pa
kviestos policijos ir parapijonų. 
Sekamai apie tai rašo Pittsburgh 
Dispatch:

“Du žmones reikėjo gabenti 
pas daktarą ir daug kitų liko 
lengvai sužeista ir policija areš
tavo 9 žmones, vakar po piet 
kįlusiose prie 22 ir Sarah gatvių 
riaušėse, kuriose dalyvavo šv. 
Kazimiero lietuvių bažnyčios 
parapijonįs. Kaip policija ap
skaito, tame sumišime dalyvavo 
apie 3,000 žmonių.

“Policijos komisionierius Stew 
art sako, kad kivirčiai, kurie ėjo 
nuo kelių mėnesių, pasiekė čiu
kurą vakar po piet, kada nepa
tenkintųjų parapijonų frakcija 
panorėjo laikyti susirinkimą baž 
nytinėj svetainėj, bet kuriems 
susirinkti uždraudė klebonas 
kun. J. J. Sutkaitis ir komite
tas.

“Neužganėdintieji parapijo
nįs rado svetainės duris uždary
tas, o prie durų stovinčius du 
policistus. Sumišimas prasidė
jo, kada atvyko komiteto sekre
torius, sakoma, turtingas South 
Sidės bučeris, ir bandė kalbėti 
į minią. Kelios moterįs nutvė
rė ir nutraukė jį pirm negu ga
lėjo įsimaišyti policija. Minia 
tada užpuolė kelis ten buvusius 
policistus.

“Pasišaukta pagelbos ir grei
tai kiekvienas patroliaus veži
mas, kiekvienas galimas policis- 
tas ir detektivas mieste tapo pa
siųstas į South Sidę. Tuo piv- 
čiu laiku minia padidėjo iki ji 
nepasiekė 3,000 žmonių, kurie 
arba mušėsi su policija, arba 
šaukė ir stumdėsi.

“Minia vėliau užpuolė klebo
niją, bet tuo laiku policija jau 
buvo susilaukusi pagelbos. Pats 
komisionierius Stewart vadova
vo 50 policistų. Buožės, švini
nės lazdos tapo paleistos į dar

bą be jokios atidai ros. Kada 
kiek įvykinta tvarką 7 vyrai ir 
2 moterįs tapo nugabentos į 
South Side policijos stotį, o kun. 
Sutkaitis ir jo pagelbininkas 
kun. M. S. Kazėnas tapo detek- 
tivų nulydėti į vidurmiesčio 
viešbutį. Kun. Sutkaitis sako, 
kad jis pasiėmė su savim visus 
buvusius klebonijos vertesnius 
daigtus ir pinigus.

“Sekami žmonės yra areštuo
ti: Walter Stačinskas, Jurgis 
Kakevičius, Alex Kuhns, Anta
nas Gelonis, Andrius Jestrans- 
kis, Nellie Zamblanskienė, Pra
nė Bucevičienė, A. J. Tavelis, 
Kazys Galinis”.

Visi areštuotieji žmonės seny
vi, nuo 38 m. iki 76 m. anyžiaus.

D. Kvietkus, kuris prisiuntė 
mums iškarpą rašo delei to ku
nigų su policija užpuolimo ant 
parapijonų:

“Man teko gerai matyti tą vi
są karą. Net šiurpu darėsi žiū
rint kaip žmoneliai kariauja už 
tikėjimą ir bažnyčią. Tie žmo
nės sudėjo šimtus tūkstančių 
dolerių, pastatė bažnyčią, moky
klą, užlaikė kunigėlį su pustuzi
niu davatkų, kurie tuštino tam
sių žmonių kišenius ir temdino 
jų protą. Bet kada tie patįs žmo 
nės panorėjo patirti daugiau 
tiesos, tai jų gerbiamas “tėve
lis” pasitelkė prieš juos policis
tus ir būrį mušeikų, kad tieji 
buožėmis parodytų kame yra 
tiesa ir pataisytų jų protus. Da
bar tie žmonės galbūt ir supras 
kas yra bažnyčia ir kunigija ir 
atsižadės nuo jų.

“Jei kiek, tai butų įvykusi 
antroji Kražių skerdynė. Ir tai 
butiį tikrai atsitikę, jeigu žmo
nės butų galėję sueiti į svetai-

Popiežius šaukiasi specialistų.
LONDONAS, birž. 29. — Iš 

Rymo pranešama, kad tapo pa
šaukti į Vatikaną specialistai gy 
dyli popiežių Benediktą XV. Jis 
turįs reumatizmą dės nėjo ran
koje, delei ko jis negalįs pašyti 
ir laikyti mišių.

VERA CRUZ, Meksikoje, birž. 
2. — Laike pastarųjų 21 vai. 
dar du žmonės pasimirė ir du 
susirgo bubonišku maru.

Neleido pašalinti iš unijos.

SEATTLE, Wash., birž. 29 
— Augščiausias valstijos teis 
mas šiandie uždraudė Internatio
nal Longshoremen Assn. atimt’’ 
čarterį nuo tos unijos Seatth 
lokalo. Unija grąsino atimti iš 
skyriaus čarterį kam tas sky 
rius pereitą mėnesį dalyvavo ne
užtvirtintame unijos streike.

PINIGŲ KURSAS.
VAKAR, birž. 29 d., užsienio pinigų 

kaina, perkant tą ne mažiau kaip už 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais ftiaipi

Anglijos 1 svaras ............... $3.96
Austrijos 100 kronių .............. 0.80
Belgijos, už $1 ........... frankų 11.45
Danijos 100 kronų ......... :....  $16.35
Finų 100 markių ................... $4.75
Franci jos, už $1 ....... frankų 12.02
Italijos, už $1 ............... lirų 16.50
Lietuvos 100 aksinų ............... $2.75

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

Lenkų 100 markių ................... $0.75
Norvegų 100 kronų............... $16.75
Olandų 100 guldenų ........... $35.50
Švedų 100 kronų ................... $22.20
šveicarų, už $1 ........... frankų 5.47
Vokiečių 100 markių................ $2.75

New Yorko socialistai šaukia 
konvenciją.

NEW YORK, birž. 29. — Ju
lius Gėrber, sekretorius, paskel
bė, kad liepos 3 ir 4 d. New Yor
ko valstijos socialistai laikys ne- 
oficialę konvenciją nominavimui 
kandidatų j valstijos valdvietes 
ir į senatorius. Taipjau bus pri
imta valstijos kampanijos plat
forma.

Po konvencijos susirinks pil
domasis komitetas ir nužymės 
kandidatus į prezidentinius rin
kikus.

Kol Markės Dar
Pigios
Siųskit Pinigus Lietuvon

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

NAUJIĘNŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIŲ 
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
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Priduoda Jums Daugiau 
Smagumo

Daryti biznį vietose, kur yra kalbama Lietuviškai

PEOPLES = BANK
Kampas 47-tos ir Ashland Avė. 

yra ta vieta.
Jeigu jus nesuprantat nė žodžio Angliškos kalbos, 

jus jaučiatės kaip namie šioje Bankoje kaip tik jus 
į ją įžengiate.

Ir nėra saugesnės vietos padėti savo sutapytus 
pinigus, kaip šita galinga sena Banka po Suvienytų 
Valstijų Valdžios priežiūra.

šita yra ta Banka, kur jus galite gauti savo pi
nigus TUOJ AUS kada tik jus pareikalaujat.
AR GALI BŪTI KUR NORS GERESNE BANKA?

Banka ant Kampo
47tos ir Ashland Avė. 

Chicago.

LIBERTY B O N D s'
liet perkam* Perbalta Bondus pilna paradyta- 
|a verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. C A S H
Atneškite arba atsiuskit* g 
Atdara kasdien nuo I—8 
Uterni akais, Ketvertais 
(r S ubą to mis B—f

J. G. SACKHE1M & CO.
HM MILWAUKEE AVK 
tarp Paulina fr Woo4 8U.

Kas dedasi 
Lietuvoj.

socialistai irgi nesnaudė. Išrodė, 
kas per vieni yra krikščionįs de
mokratai ir dauguma žmonių 
pritarė socialistams.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

| 8514-16 W. 12th ST.
Art{ St. I -o ola Avė. 

CHICAGO, 1LL.

U5 * F- S;’1 'T ? '¥ n• K 4 V ^4$ T*!

į Rtisižkos ir Turkit^kos Vanos

Močiute Sako

ir, kada močiu

tfjn.

“Kuomet ji buvo mažytė 
neturėjo užtektinai [fieno

Parsiduoda Gerose Aptieko 
se ir Groserių Krautuvėse.

Šis Labelis ir Vardas 
yra Jums Gvarantija

mergaitė ir jos mama 
žindymui jos, ji davė

INSTEIGTA 1857

The Borden Company 
108 HUDSON STREET 

NEW YORK

Nuo ko ji buvo tvirta ir sveika 
te negalėjo žindyt mano motinos, ji taipgi davė 
jai Eagle Brand, ir aš augau sunkesne po virš 
pusę svaro kas savaitė nuo to kaip buvau trijų 
mėnesių amžiaus.”

Prisiųskit mums šiandien kuponą, jeigu jūsų kū
dikis tinkamai neauga—jeigu verkia, neramus ir 
suvargęs—ir gausi dykai penkiasdešimts keturių 
puslapių knygelę apie kūdikius, taipgi maitinimo 
instrukcijas, jūsų kalboje.

Gerumas, atsakai) tumas ir ekonomija padaro 
Eagle Brand pirmu pasirinkimui dėl stalo ir ga
minimo valgių. Gaspadinė neturės būdos su cuk
rum, ir jis yra dar pigesnis. Pirkit dėžę šiandien 
ir vartokit jį visur kur reikia pieno ir cukraus 
Didesni vaikai jį mėgsta su duona vietoj sviesto.

Iškirpk kuponą. Pažymėk no
rimą knygutę ir prisiųsk jį 
mums ŠIANDIEN.
Mis................................................
Street ......................................
City .......................................
State ......................... (8)
....... Nurodymai apie Valgius
...... Kūdikių Gerovė

EAGLE BRAND
(CONDENSED MILK)

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

Spaustuvių darbinin
kų streikas

[Nuo musų korespondento], 
Kaunas, birželio 1 d. 1920 m. 
Šiandien 2-se vai. dieną visų 

Kauno spaustuvių darbininkai 
sustreikavo. Tokiu budu susto
jo visi laikraščiai ir spausdiniai, 
išskyrus “Kariškių Žodį”, kuri 
3-ys kareiviai renka, ir žinoma, 
spausdins. Streiko priežastis 
ekonominis darbininkų rieužsiga 
nėdinimas. Kaip visam pasauly
je priimta, darbininkų su darb
daviais kolektyvūs sutartys pa
daromos. Kauno spaustuvių dar 
bininkai jau antri metai po sa
vo kolektyve sutarčių kankinasi, 
niekaip negali priversti darbda
vius ant sutarties pasirašyti. Iš 
pradžios visokias priežastis išra
do. Galų galo darbdaviai atsisa
kė pasirašyti. Tad darbininkai 
mano streiku priversti pasirašy
ti. Dabar Kaune yra apie <300 
spaustu v. darbininkų. Spaustu
vės: 1) Valstybės spaustuvė, 2) 
šviesos ( buv. Banaičio) spaust., 
3) Soklovskio, 4) Bako ir blan
kaus; 5) Gurvičo, G Neįmano ir 
7) naujai steigiama Socialistų 
liaudininkų. — Kokių vaisių tas 
streikas duos — pamatysime.

Pranės Brolis.

Socialistiniai sąrašai gavo 
1,406 balsus, o krikščionys de
mokratai tik 947 balsus. Sudre
bėjo klerikalai ir rengiasi prie 
naujų rinkimų! Bet kokių? Ne
žinau! Tik dar vis agituoja iš 
sakyklos prieš socialistus. O gal 
dar nepastebėjo, kad rinkimai 
praėjo, o gal senu papratimui

Antanėlis.
[“Liet. Ukin.”]

laiškai iš Lietuvos

Instrukcija prie įstatymo 
apie žydų bendruomenes.
Žydų Reikalų Ministerija, su

sitarus su Vidaus Reikalų, švie
timo, Finansų, Prekybos ir Pra
monės Ministerijomis išleido in
strukciją dėl laikinojo įstatymo 
apie žydų bendruomenių Tarybų 
teisės apkrauti mokesniais gy
ventojus žydus vykdymo tvar
kos.

Einant šia instrukcija ben
druomenės Taryba pripažįstama 
vieninteliu vietos gyventojų žy
dų atstovu. Tarp ko kita numa
toma periodiniai visų bendruo
menių atstovų suvažiavimai jų 
veikimui koordinuoti.

SURDEGIS, Panevėžio apskr.
1917 lietuvių prieglauda bado 

prispirta atsikraustė iš Vilniaus 
į Surdegį, kur iki šiam laikui 
dar tebevargsta.

Kai]) dabar globoja prieglau
dą, matyt iš to, kad skirstant 
buvusio rusų vienuolyno žemės 
didžiąją dalį atidavė į nuomą, 
kitą dalį, visą sodą ir geruosius 
daržus — klebonui. O prieglau
dai — tik sklypelį daržo. Spa
lių mėn. ž. U. ir V. T. ministeris 
iš Raguvėlės dvaro paskyrė 60 
pūdų rugių, bet kol juos išgavo, 
lai praėjo 2 mėn. važinėti į Pa
nevėžį pas ministerijos įgalioti
nį K. Jasiukaitį.

Klebonija kaip išmanydama 
prieglaudai kliudo. Mat sako — 
čia cicilistų lizdas... Bet nežiū
rint į visus priešus, nors ir la
bai pasninkaudama, prieglauda' 
išlaiko apie 30 vaikučių, ku
riems yra ir mokyklą.

Surdegio gyventojai savo mo
kyklą iššaldė, neduodami malkų 
o į prieglaudos mokyklą savo 
vaikų neleidžia. —Federalistas.

[“Liet. Ūkiu.”]

GARGŽDAI, Kretingos apskr.
Prieš rinkimus buvo agitaci

jų. Žinoma, klebonėlis šaukė, 
kad jei balsuosite už “cicilikus,” 
lai kitą melą nebebus Velykų, 
sugriaus tuoj bažnyčias... Bet

DVARPONIŲ SAVAVALYBĖ.
—PASISAMDĖ MUŠEIKAS 
PLAKA KAIMO ŽMONES.
Iš Raudonės, Ras. a])., rašo 

(geg. 28) Kazimierui Lendrai
čių! į Chicagą:

.... Pas mus Lietuvoj renkant 
itstovus į Steigiamąjį Seimą bu 
vo išleistas programas, kur sa
ko, kad savo tėvų senosios že
mės buk tai galima atsiimt. Tai 
nes pasiremdami programų su
tarėm, Kaniūkai ir Vcnčlaviškiai 

^atsiimt kalnus, lauką iki Nemu
nui ir iki Anlvardės pievos. Mes 
tik pasižymėjom rubežių, ale nė 
mes arem nė ganėm, tiktai paro- 
lėm, kad mes norim atsiimt. Tai 
netrukus dvi dienas, atlėkė Lie
tuvos kareiviai, susivarė du kai 
nu pas šaltyšių, Karpių Joną, ir 
neklausę už ką nė kaip, pirmiau 
Karpių kaipo gaspadorių, ir šalty 
;ių, o paskui ir mus ėmė mušti. 
Mušė taip, kad nė aprašyt ne
dali, misi i jom, kad jau sudna 
liena ir kad visoj Lietuvoj to
kia valdžia, ale išsireiškė ne tai]). 
Sumušė ir mane taip, kad j'au 
trįs nedėlios kaip taip buvo, ale 
išaros ritas ir negaliu rašyt, 
vai parvaro pas Karpių, tai tuo 
jau pradeda mušt, pakol įsiva
ro į šlubą, paskui šluboj guldo 
int kaladės, du vyrai kareiviai 
mt galvos, du ant kojų> o še- 
d sustoję abipusiai plaka su 
1 ratiniais bizūnais pakol jau pa
lata, o skūra kraujais apsipila; 
)askui vėl guldo — iki trijų ke
tinu kartų. Ir užsakė, kad nė 
okių skodų nė nieko nebūtų. 
\le ir negalėjo būt, dėlto kad 
lė vienas nepaėjom. Dabar aš 
au biskį pradedu pavaikščioti, 

> Adomas tetėnas da ir dabar 
tebeserga. Adomų Juozas tas 
štruko nemuštas. Į trečią die- 
lą po to parsitraukėni iš Kauno 
komisiją, kuri pasakė, kad Lie
tuvos valdžia neliepė ir nebelie- 
pia mušti. Tai mat ponai 
nusisamdę tokius razbaininkus, 
kurie savu rekštu ėjo.—
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M ADOMAS A. KARAL1AUSKAS. SEKANČIAI RAĖAU
Aii labai niršau per 3 olėtus, nushbufjęs pilvelis buvo. Di*pn> 

Bija.neviriniinas pilvelio, nuslflbnėjhnas. Kraujo, inkstų. Nervų u 
ubelnas spėkų nustojiinas viso kūno, Ir buvau nustoję* vilties, ka* 
begyvensiu, visai jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos 

kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto 
Jo, Nervaton.i, Inki-ttj h Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimu 
minėtos gyduole:: pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprftt, gerai dirbi 
Kraujas išsiVaie. Nervai ėmė stipriai dirbi Inkstai atsigavo. Heu 
malonias pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimą 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas a* 
vaito po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa į 
mačiau toki Skirtumą ir 1000 sykių (lekuoju Salotam mylistų ge į 
radėjisfel i: linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiem* su to 
idais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Sa lot liras

SALŲ TA RAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Daltrėnaa. Prot.

K7H7 So Hatated StM Tolephone Canal 5417. Chieag*. III.
.-.t. ............... į.............

Namai Pragarai

Komedija
Paraše Harry Newton 
Verte Jonas Ilgaudas.

Puslapių 23.
Kaina tik 10c.

Gera statymui scenoje.
Tik dvi ypatos reikalauja

mos lošimui.
Pinigus galima siųsti Tera

sos ženkleliais.

Naujienų Knygynas 
1739 So. Haltsed St.

Chicago, UI.

gyvenimas Lietuvoj ir Rusijoj.
P. Kaičiui, Chicagoje, rašo jo 

giminaitis, nesenai sugrįžęs Lie- 
iuyon iš bolševikų valdomos Ru
sijos:

.Aš nesuprantu, kaip dar 
galėjo lig šiai dienai laikyties 
Lietuvos valstybė, ir da pas kai
nynus — jei tikėti spaudai — 

neblogą vardą įgyti, tokiai netei- 
;ybei viešpataujant. Jei Rusijoj 
ne kas gyvenimas ne bolševikui, 
tai Lietuvoj — ne krikščioniui- 
(fetaokratui. O vienok reikia dan
tis sukandus kęsti ir laukti. La
bai išmintingai tie Amerikos lie
tuviai pasielgia, kurie padeda 
Lietuvos Socialdemokratų parti
jai. Jų atstovai Steig. Seime bus 
vyrai beveik visi su augštesniu 
mokslu, ne taip kaip krikščionių- 
demokratu kunigėliai keturias 
klesas atsteneję, arba kokia mo
kytoja Saulės kursus baigusi.

Teko būti kovo 21—23 Kaune 
kooperatininkų suvažiavime. Iš 
pranešimų iš vietų paaiškėjo, 
kad dabartinė musų valdžia kai- 
kuriuose dalykuose taip kvailai 
pasielgia, kad ir pamislyti gėda. 
Buvo dudta valdžiai 13 paklausi
mų. Pasiaiškinti atvyko ir pat
sai ministerių pirmininkas Gal
vanauskas, bet suvažiavimas at
rado, kad valdžios atstovas neat
sako į paklausimus. Baigiant su
važiavimą, kaikurie atstovai tei
singai išsireiškė, kad sulyg jų 
nuopelnu tiems ponams bus pa-

l, z»mogue Kasosi ^aivcj, 
kad palengvint niežėjimą.

Žmogue kasosi galvą, 

Kasjmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka
sosi nejučioms. Bet jis 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino.

Vyrai ir moterįs kenčia 
niežėjimą nuo pleiskaną, 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galimą 
lengvai prašalinti. Nebus 

plauką slinkimo ir kitą nesmagumą,

W S ffi 5a s n ■ ■ ■
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Waukegano
Lietuviai—

Tcle Yards 6492

AKUšERKA 
A SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterių ligose; rū
pestingai prižiu
rtu ligone fr kūdi
kį laike ligos.
3255 So. Rafeted 
St„ Chicago. Iii

daugiau niežėjimo, kasįmosi, 
įvykstančią nou pleiskanų.

panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. į 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleišką- I 
nų atsinaujinimo. I

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. | 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be ! 
RUFFLES, jei turite pleiskaną.

Jus aptiekininkas parduos’jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi | 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime, nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar money order, kuriuos siąskite šiuo adresu: * 0

o~<b.F, AD. RICHTERO CO., 326-330 Broadw«y, New Yxk <>-

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

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
VVaukegan, III.

STEBUKLAS
Senovės žmonės tikėdavo ir daug 

pasakodavo apie įvairius stebuklus, 
ypatingai apie stebuklingus gydy-

rodyta ir jų vieta.
Kai dėl bolševikų tvarkos ir 

gyvenimo sąlygų Rusijoj negali
ma nei girti nei peikti. Kaiku- 
riuose dalykuose prie bolševikų 
geriau sutvarkyta, kituose blo
giau. Su spekuliacija neva ko
voj ama aštriai, bet tik ant popi^- 
ros. Tiesa, Maskvoj pristeigta 
labai daug kooperatyvų, taipgi 
labai daug profesinių sąjungų.

y -------------------------------

(Tąsa aut 3-čio pusi.)

r— ................................ .
Telefonas Pullman 856

DR. P. P. ZALLYS
Litduvis Denthtas

10801 S. Michigan A v., Rosoland 
Valandos: 9 iki 9 vakaru.

,— t r —j

mus. Jeigu šiandien tie senovės žmo 
nes atgal čia pagrįžtų, jie be abejo
nės šį stebuklą pripažintų už didžiau- 
sį stebuklą pasaulyje, bet šis stebuk
las yra no tas apie kurį senovės žmo 
nes taip daug pasakojo, šis stebuk
las yra tikras Šios gadynės moksla- 
galvių patirtas išmėgintas ir nuo visų 
pripažintas kaipo aiškus “Mokslo 
Darbas”. Magnus Stomach Bitters, 
kuris gydo ir tikrai gydo visas pil
vo ir vidurių ligas, yra sutaisytas pa 
gal gasrių Europos daktarų receptų, 

ldel išgydymo įvairių vidurinių ligų ir 
j užlaikymo sveikatoje visos žmogaus 
systemos. Jeigu jauti kokį nesmagu
mą, siųsk $1 dėl patyrimo šio moksliš 
ko stebuklo teisybės. Ttik $1 už 
bonktj. Rašyk:
MAGNUS DRUG CHEMICAL CO. 

6G3 W, 18-tli Street, Chicago, 111.
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Vaizbos “MADONA
U iregUtruota 8. V. l'»t. Ofl««.

Vaikai myli jį! Jie prašo daugiaus!
Nekankink sergančio vidurių užkietėjimu kūdikio sl,n Jį”??*?’ 

vidurius traukančiais, aliejais. Duok jam šaukštuką BAmBINC , 
turinčio prijimnų skonį, lengvai veikiančio ir labai pasekmingo vidurių 
paliuosavimui vaisto. Jis stebėtinai greitai pagelbsti nuo gazų, išpū
timo, dieglių, viduriavimo ir vidurių užkietėjimo.

Pabandyk butelį. Tik 50c. vaistinyčiosc arba tiesiai nuo išdirbę jų 
60c. su persiuntimu. Tėmyk Bambino lėlę ant pokelio. Be jos nėra tikras. 
F. AD. RICHTER & CO.» Buih Terminai Bldg. No. 5, BROOKLYN, N. Y.

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

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

Šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 
| dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutini Lietuvią Elektros Korporacija Amerikoj*
THE BRIDGEPORTELECTRIC CO, Ine.

A. BARTKUS, Pre*.
1619 W. 47th SL Tet Boulevard 1892. Chicago, I1L

Važiuokite į Lietuvą
i, PER

Depositors State Bank 
4633-4637 South Ashland Avenue 

CHICAGO, ILLINOIS

$6,000,000.00 dolerių banka

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

MES ŠNEKAME VISOKIOMIS KALBOMIS:
LIETUVIŠKAI, LENKIŠKAI, RUSK AI, VOKIŠ

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

SOCIALIZMO
MINTIES 

BLAIVUMAS

Parašė John Spargo.
Vertė A. Lalis

Itėišyta laiškų formoje darljininkui Jona- 

tanui Edvardui, Pittsburghe. Kiekvienas 
darbininkas privalėtų turėti šią knygą savo 
knygyne. Iš šios knygos daug dalykų pasi
mokins kiekvienas kuris atydžiai perskaitys 
ją. Keletą sykių verta tą knygą perskaityti.

230 puslapių.

Kaina neapdarytos 75c 
Puikiais audekliniais apd. $1.00•t

NAUJIENŲ KNYGYNAS.
1739 S. Halsted St. Chicago, Iii.

Ši knyga parašyta labai populiarėje kalbo
je. Kiekvienas skaitytojas gali kuoaiškiau- 
siai suprasti kas toje knygoje rašoma.

Puritan Salyklos Sunka su 
Puritan šviežiai maltais apy
niais padaro geresni gėrimą, 
negu kitos kurios išdirbystės. 

Reikalauk Puritan. Visos ge
ros grosernės, delicatessen 
krautuvės ir aptiekus jo turi, 
arba gali įsigyti dėl jūsų.

Šioj šalyj karštligė (typhoid I 
fcver) darosi vis retesnė, nes 
žmonių gyvenimas daromas vis 
labiau sanitarus ir kiekviename 
apsirgime j ieškoma užkrėtimo 
šaltinis, kuris tankiai suranda
mas ir sustabdomas. Europoj, 
ypač kaimuose, šita liga da ran
da plačią dirvą ir vielomis virs 
ta epidemija. Kares laike, ka
da švarumą palaikyti nėra pro
gos, vandenį, pieną ir maistą 
prisieina imt iš įvairių vietų, ■
karštlige neretai išžudo daugiau 1
kareivių, negu jų žūsta kares ' 
lauke. Šitos pačios aplinkybes 
paliečia ir keliauninkus, jūrei
vius, vakacionistus, keleivius ir 
kitus, kurie negyvena arti vie
los. Dabar Europoj karštlige I
užima žymią vietą tarp ligų, lo
dei į ten keliaujanti žmones tu
rėtų apsisaugoti, [sičiepijimas 
karšt E ges Čiopa i s yra parankiau 
sias ir gal tikriausias apsisaugo 
jimas. Lietuviai, kurie rengiasi 
grįžti Lietuvon, turėtų tai būti
nai padaryti, nes ten liga yra 
apsčiai, o daktarų ir medika
mentų didele stoka.

Kad karštligės čiopai veikia, 
tai yra patirtas faktas. Anglija 
pirmoji pavartojo j iros Indijos 
kariuomenei ir rezultatai pasiro 
dė, kad įčiepi tieji neužsikrečia 
karštlige bent per pustrečių me
tų, o pusėtinas pasilaikymas 
prieš jų pasilieka per penkis 
metus. Pas lutus žmones imu
nitetas pasilieka per visą amžių. 
1900 m. ir Vokietija pavartojo 
karštliges čirpus savo armijoj 
ir pasekmė buvo, kad Anglijos 
ir Vokietijos kariuomenė veik 
pilnai pasiliuosavo nito šitos li
gos. Suvienytose Amerikos 
Valstijose, t. y. šioj šalyj čiepi- 
jimas nuo karštligės armijoj 
pradėtas tik 1909 m. ir jau 1911 
m. iš 80,000 kareivių tik 11 be- 
apsirgo karštlige ir tik vienas 
mirė. Sekančiuose, t. y. 1912 
m. Suvienytų Valstijų armijoj 
apsirgę t k 15 žmonių ir tik 2 
mirė. Gi 11X11 m„ kada da čle 
pai armijoj nebuyb vartojami ir 
kada skaitėsi, jog labai mažas 
susirgimų skaitlius buvo, visgi 
iš kožno tūkstančio kareivių 
apie 10 buvo apsirgę karštlige. 
Mirčių nuošimtis nuo jos karino 
menėj 1901 metuose buvo 0.64 
ant kiekvieno tūkstančio, o 1912 
metuose tik 0.03.

Karštligė yra pavojinga liga, 
nes nuo jos daugelis miršta, bet 
ir sirgimas yra ilgas, nors li
gonis ir pasveiksta. Nuo užsi
krėtimo iki ligos pilno išsivys
tymo išeina pora savaičių. Ge
riausiam atsitikime, kada liga 
pasibaigia. Paskui da porą ar 
daugiau savaičių, kol ligonis at
griebia sveikatą. Liga tankiau
siai atsitinka pas jaunus žmo
nes, nors gali būt ir bile kokia
me amžyj, todėl ypač jauniem 
žmonėms patartina šiepyties.

Čiepai leidžiami po odos tris 
kartus — kas savaitę po vieną 
kartą. Pirmas įčiepijimas kal
tais padaro šiek-tiek nesmagu
mo, nes čiepai veikia daugiau, 

'negu sekančius kartus, vienok 
nesmagumas išnyksta už 21 va
landą ar anksčiau. Įčiepijimo 
vietoj jei ir pasirodo kokis men 
kas ženklas ar raudonumas pra
džioj, bet greitai išnyksta. Tan
kiausiai jokio ženklo nepasiro
do.

- Yra atsitikimai, kada čiepiji- 
mas gali užkenkti, pav., jei žmo 
gus turi <lžiovQ, slogas, šlapli- 
gę, tonsilitį bei kokią kitą ligą 
su karščiu. Daktaras turi pirma 
išegzaminuoti žmogų, kad atra
dus ar galima jį čiepyti nuo 
karštliges.

Dr. A. Montvidas.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENOS”

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

(Tąsa nuo 2 pusi.).

Neįsirašęs į sąjungą miestuose 
darbo negausi; be namu komite
to negausi kambario; be maisto 
komisijos negausi duonos korte
les, taippat nei apsiavimo. Jau 
gegužės mėnesy 1918 m. pragy
venimas dienai, be kambario ka
štavo 35—40 rub., prisilaikant 
didžios ekonomijos. Patekau į 
Maskvą gegužės 1 d. ryte, tai ma 
čiau apvaikščiojimą darbininkų 
šventės. Tuo kart prie bolševi
kų tik kairieji “eserai” galėjo 
viešai veikti politikoj. Teko gir
dėti jų prakalbas. Buvo labai 
gerų kalbėtojų, kaip tai Kamko- 
vas, Spiridonova ir kiti. Kai kal
ba, tai rodos turi būt rojus ant 
žemės. Bolševikai iš karto ma
nė, kad bus galima sutvarkyti 
gyvenimas taip, kaip jų teorija 
rodė, bet greitai pamatė, kad 
liaudis prie to toli dar nepriau
gusi; ir dabar pas juos daug at
mainų įvyko. Priverstinai turi 
kiekvienas dirbti. Armi ja, kur 
mvojo su estais, paversta darbo 
armija. Kita armija, kur kovo
jo apie Orenburgą ir Permių, ir
gi paversta darbo armija: taiso 
kelius, gelžkelius, stengiasi užsė
ti laukus. Pabrikuose panaikin
ta darbininkų komitetai, jų vie
ton pastatyti z administracijos 
prieveizdos. Duonos šiemet sa
ko turi, tik didelė stoka riebalų. 
Darbininkams ten žadamo rojaus 
dar gro’tai nebus. Idėjinių bol
ševikų negalima sakyti kad butų 
daug. Provincijose visoki “sov- 
depai” dažnai labai nesąžiningai 
elgiasi, visoki aferistai po bolše
vizmo kauke tupi šiltose vietose 
ir engia už save tamsesnius pilie
čius, centralinės valdžios menkai 
klausydami. Gyvenimo brangu
mas neapsakomas. Pinigų išlei
sta be saiko, kurie jokios vertės 
nebeturi. Nenuostabu, kad čeve- 
rykai kaštuoja Rusijoj 15—20 
tūkstančių rublių, batai auliniai 
10 tukst. rub., svaras sviesto 
3000 rub., karvė 600 pūkštančių 
rub., arklys iki milijono rublių, 
mastas materijos 10 tūkstančių 
rub.; vežikas už varstą ima 1000 
rub., nes turi už pūdą avižų mo
kėti 8000—9000 rub. Bet pakaks 
■apie bolševikus.

Pavasaris Lietuvoj šiemet bu
vo ankstyvas. Balandžio mėne
sy peržydėjo sodai, kiti žmonėą 
balandyje baigė sėję. Dažno
kai palyja, bet kartais ir gerokai 
šalta. Kainos kyla veik kas

dien; kas buvo pernai, tai šie
met dukart brangiau. Materijos 
mastas 400 auksinų, cukraus 
svaras 18—20 auksinų. Javai ir 
gyvuliai mėsai paskutiniu laiku 
gerokai atpigo./ žmonės jau 
kiek priaugino; išvežti į kitus 
kraštus valdžia neleidžia, o Lie
tuvos didesnių miestų nėra, nė
ra kam nei sunaudoti. Palygin
ti kainas produktų, kurių ūki
ninkai turi parduoti, ir kurių 
reikia pirkti, tai ūkininkai labai 
skriaudžiami. Tik darbininkų 
algos nepasididino tiek kartų, 
kiek kiti daiktai kad pabrango, 
dėl to šiaip taip galą su galu ūki 
ninkas suduria. Prieš karą dar 
binį vežimą ūkininkas galėjo nu
sipirkti už 50 rublių; jei parduo
davo karvę, tai gaudavo nuo 75 
iki 120 rub. Dabar už karvę 
gauna 15 šimtų rub., o vežimą ir 
už 2 tukst. rub. nepasisteliuosi. 
Geležis buvo 3 kap. svaras, da
bar 3—4 auksinai. Jei taip ilgai 
pasiliks, tai išsilaikys tik tie, 
kurie netikėtai pralobo, arba ku 
rie su savo šeimyna apsidirba 
lauką.—

DURITAN

Pasidėkite 
Pinigus 
Lietuvos

K

Bankan
Kas mano važiuoti Lietuvon da

bar ar už metų ar vėliaus, gerai 
padarys pasidėjęs savo pinigus j Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banką.

Pasidėti pinigai Lietuvos Bankon apsi
moka iš daugelio atžvilgių. Dėlto, kad mar
kių arba auksinų kursas kol-kas vis dar kį- 
la, o toliaus irgi rodos turės kilti, tai padėti 
Lietuvos bankon pinigai už metų kartais 
gali užaugti j dvigubai didesnius. Dar tik tre 
jetas mėnesių atgal šimtas markių arba 
auksinų kainavo apie $1.25, o dabar šim
tas auksinų yra vertas arti trijų dolerių.

Jiegu Lietuvos ir Vokietijos pinigai toliaus 
taip sparčiai ir nekiltų, tai jie visgi kils 
nors ir palengva. Jų normalė vertė prieš 
karę buvo $23.82 už šimtų markių.

t

Apart to, kad galima laukti pinigų ver
tės pakįlimo, pasidėjus pinigus Lietuvos 
Prekybos ir Pramonės Bankan galima gau
ti didesnį nuošimtį negu Amerikos ban
kuose. \

LIETUVOS PREKYBOS IR PRAMONĖS 
BANKOS MOKA Už PADĖTUS PINIGUS 
sekančius nuošimčius:

3%, jeigu panigus padėsi išėmimui su 
pirmu pareikalavimu.

5%, jeigu pinigus padėsi išėmimui po 
vienų metų.

7%, jeigu pinigus padėsi išėmimui po 
dviejų metų ir daugiau.

PASIDĖTI PINIGUS LIETUVOS BAN
KON GALIMA PER NAUJIENŲ PINIGŲ 
SIUNTIMO SKYRIŲ.

Naujienų pinigų Siuntimo Skyrius yra 
pakviesta Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko tarpininkauti pinigų pasidėjimo rei 
kale tarp Lietuvos banko ir amerikiečių.

Norint pasidėti pinigus į Lietuvoj Pre
kybos ir Pramonės Banką, reikia išpildyti 
pinigų pasidėjimo aplikaciją, kurią išduoda 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius.—Apli
kaciją pasiunčiame kiekvienam kas tik jos 
pareikalauja.

Jau nemažai amerikiečių lietuvių yra 
pasidėję pinigų Lietuvos Prekybos ir Pra
monės Bankan. Dabar-gi dar daugiaus žmo
nių galės pasidėti visokių sumų pinigų tau
pymui Lietuvos Prekybos ir Pramonės Ban
kan, kada pinigų pasidėjime tarpininkau
ja Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius.

Siunčiamieji pinigai yra išmainomi į 
auksinus lygiai pagal vidutiniško kurso, ka
da jie pasiekia Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyriaus.

NAUDOKITĖS PROGA, KOL DAR MAR- 
KĖS PIGIOS. Siųskite Lietuvon pinigus ir 
pasidėkite juos sau Lietuvos bankan per 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrių.

Dr. A. R. Blumenthal
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Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavittt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 6 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakar*. Gyvenimo vieta: 8114 
W. 42nd St. Phone McKinley 4988. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną

SZZS33CEZS3S

DR. YUsKA
1900 S. Halsted St. \ 

Tel. Canal 114 ;
XCCES3SS3XZZS3333SXXS33ZQ

DR. ML. T. STRIKOLIS 
L i • t ■ v i e 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 St
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Žmoniškumo 
laimėjimas

Kaip žinome, laikinoji Lie
tuvos konstitucija, kurią pri 
ėmė Steigiamasis Seimas, 
panaikino mirties bausmę, 
Tai yra labai gražus darbas. 
Bet iki šiol mes nežinojome, 
kad tas darbas buvo aštrios 
kovos pasekmė.

Steigiamam Seime prieš 
mirties bausmę stojo socia
listai. Tai yra ne naujiena. 
Socialistai visur eina prieš 
tą barbariškų laikų liekaną. 
Tiktai tada, kada socialistai 
pasiduoda buržuazijos įtakai 
arba, užmiršę savo prakilnų 
pašaukimą, ima pataikant 
žemiems nekultūringų mi
nių jausmams, — tiktai ta-1 
da jie gali pritart mirties 
bausmei, šitokiu nukrypi
mu nuo socialistinės pozici
jos pasižymėjo, pav. Vokieti
jos dižiumiečiai ir da dides
niam laipsnyje Rusijos did- 
žiumiečiai (bolševikai); bet 
už tai jie ir sukėlė prieš sa
ve protaujančių, darbininkų 
pasipiktinimą visose šalyse.

Lietuvos socialdemokra
tai tokios dėmės ant savęs ne 
užsidėjo. Jie reikalavo, kad 
krašto konstitucija uždraus
tų mirties bausmės vartoji
mą. šitam jų reikalavimui 
tečiaus pasipriešino — žino
te, kas? Krikščionįs demo
kratai ! Kaikam gali išrody- 
ti, kad tai yra negalimas 
daiktas; juk klerikalai visuo 
met tiek daug šūkauja apie 
Kristaus artimo meilės įsta
tymą, ir taip smarkiai smer
kia socialistus, kad šie buk 
trokšta kraujo liejimo. Bet 
tai yra faktas. Kada Stei
giamajam Seime atėjo mir
ties bausmės panaikinimo 
klausimas, tai “krikščionįs i 
demokratai” ėmė tam prie- 
šinties. Štai ką jiems delei 
to turėjo pasakyti socialde
mokratų organas:

“Keista girdėti, kad mu 
su ‘krikščionys’ net Kris
taus mokslo mokytojai (t. 
y. kunigai, “N” Red.) pa
laiko mirties bausmę. Tas 
keista, bet ne naujiena. 
Tie, kurie šiandien krikš
čionių vadrą nešioja ir jų

priešakyj stovi, darė bai-| nas, “Tėvynė”, buvo panaudoja 
sesnių daiktų. Kuomet iš
kilo baisusis karas, krikš
čioniškoji pravoslavų dva- 
siškija Kristaus vardu lai
mino caro armijos ginklą 
ir su kryžium lydėjo ją 
žmonių žudyti; tą patį da
lė Vokiečiuose ‘krikščio
niškieji” protestantai, Aus 
truose — ‘krikščioniškieji’ 
katalikąi. Kur tik bažny-1 
čia yra susirišusi su vals
tybe, kitaip sakant, dvasiš 
kija su valdžia, kunigai už 
gaunamas savo luomui pri 
vilegijas teikia tai valsty
bei visokios pagalbos, kad 
ir aukštyn kojomis vers
dami Kristaus mokslą. Ar
gi neparodė kad ir mūsiš
kiai kunigai rinkimų me
tu, .kad dėl jų bažnyčia, 
tai tik salė politinei agita
cijai varyti, Kristaus var
das tai tik geras plakatas 
savo partijai pareklamuo-1 
ti, o tikybiniai žmonių 
jausmai,tai tik opi liaudies 
vieta, kurion davus dar 
galima tikinčios avelės 
gardan suvaryti?”
Bet klerikalų lyderiams, 

matoma, nepavyko priverst 
visus savo pasekėjus Seime 
remti mirties bausmę. Socia
listai paėmė viršų.

Į Apžvalga^
KUN. P. BUČYS—MATERIA

LISTAS.

Klerikalinės moksleivijos orga 
ne, “Moksleivyje”, kun. P. Bu
čys kritikuoja knygelę, parašytą 
kun. Jonaičio. Tarp kitko jisai 
saka apie ją:

“Yra viena ir geografijos 
klaida. ‘Prancūzijoje beveik 
visuomet lįja. Man rodos, kad 
iš 365 dienų nei vienos nėra 
buvę, kurioje butų, neliję’ (p. 
26). Teko ir man būti Pran
cūzijoje ir dar-gi karės laiku 
1916 metais. Visgi nesaky
čiau, kad ten visuomet lįja. 
Karės laiku, tiesa, lydavo tan 
kiau, nes yra žinia, jog dide
lis šaudymas iš armotų suda
ro daug lietaus....”
Čia kun. Bučys išreiškia visai 

ksmas, stipriai sujudindamas 
orą, iššaukia lietų. Bet ta min
tis yra grynai materialistiška. O 
kun. Bučys yra labai didelis ma
terializmo priešas. Savo “Drau
ge” jisai niekad nepaliauja ba
ręs socialistus už materializmą.

Būdamas materializmo prie
šas, kun. Bučys turėtų jokiu bu- 
du nepripažint, kad į lietų daro 
kokios Įtakos šaudymas iš armo- 
tų; jisai turėtų sakyt, kad lie
tų daro kokia-nors dvasia (Die
vas) , ir kad todėl, norint padau- 
gint arba pamažint lietaus, rei
kia j ieškoti dvasios pagelbos. 
Lietuvoje ūkininkai taip ir daro; 
norėdami lietaus arba giedros, 
jie meldžiasi prie Dievo arba už
moka kunigui, kad jisai kaipo 
maldų ekspertas, pasimelstų už 
juos.

Iš to matyt, kad kun. Bučys 
pats nesutinka su tuo “mokslu”, 
kurį jisai ir kiti kunigai skel
bia žmonėms. Bet tas “mokslas” 
yra jų pragyvenimo šaltinis.

VIS MOKINA “RIMTUMO”.

Naujasis “Tėvynės redakto
rius, p. Vitaitis, vis sako pamoks 
lūs “Naujienoms” apie rimtumą. 
Rimtumo jisai pasigenda kiek
vieną kartą, kada “Naujienos” 
pakritikuoja jo redaguojamą 
laikraštį arba kokį-nors p. Vitai- 
čio vienmintį.

Dabar jisai atrado rimtumo 
stoką, tame, kad “Naujienos” pa 
sakė, jogei buvusisS. L. A. sek
retoriuj, A. B. Strimaitis, daug 
prisidėjo prie to, kad ta organi
zacija tapo paversta tautininkų 
jArtijos įrankiu ir kad jos orga- 

mas privatinio biznio tikslams. 
Jisai nuduoda, kad tai esanti ne
tiesa, ir reikalauja “prirodymų”.

Davinėt prirodymus p. Vitai- 
čiui, kuris pats ne blogiau už 
mus žino, jogei tas, ką pasakė 
“Naujienos”, yra senai prirody
ta, butų bereikalingas la-iko eik
vojimas. Bet kitų žmonių pain- 
formavimui, kurie neturi progos 
atidžiai sekti S. L. A. reikalus, 

įmes pridursime keletą žodžių 
prie to, kas buvo pastebėta per
eitą kaitą.

Kada p. A. B. Strimaitis bu- 
I vo S. L. A. sekretorius ir jo laik
raščio administratorius, tai “Tė
vynė” per mėnesių mėnesius kiek 
vienam savo numeryje talpinda
vo ilgus straipsnius išreklama- 
vimui privatinės kompanijos, 
Lietuvos Atstatymo Bendrovės. 
Be sekretoriaus ir administrato
riaus žinios ir pritarimo taip ne
būtų galėję daryties. Tasai-gi 
sekretorius ir admnistratorius, 
kaip pasirodo, buvo vienas šitos 
Bendrovės šulų; reiškia jisai bu
vo pats buzniškai užinteresuo- 
las tuo, kad “Tėvynė” tarnau
tų tam privatiškam bizniui.

P-as Vitaitis gali nematyti ta 
Ime nieko bloga, bet kiti žmonės 
[nėra tokie “rimti”, kaip jisai, ir 
turi apie tai savo nuomonę. Su
sivienijimo nariai savo nuomonę 
parodė sekretoriaus rinkimuo
se, paduodami daug daugiau bal 
su už Dundulį, negu už Strimai
tį. Visi žino, kad Dundulis bu
vo labai prastas kandidatas; jei
gu, to neveizint, jisai “subytino” 
senąjį sekretorių, tai yra aiškų, 
kad Susivienijimo nariai buvo la 
bai pasipiktinę “visuomeniškais” 
p. Strimaičio darbais.

O apie tai, kad ačiū tokiems 
Strimaičiams, Susivienijimą pa
sikinkė į savo vežimėlį tautinin
kų partija, tai ir kalbėt neužsi
moka ; to fakto nežino tiktai tie, 
kurie nenori jo žinoti.

P-ui gi Vitaičiui reikia paste
bėt, kad jisai da yra permažai 
kvalifikuotas, kaipo rašytojas'ir 
redaktorius, kad turėtų teisės 
mokyti kitus, kas yra rimta, o 
kas ne.

LIETUVOS SOCIALDEMO
KRATAI IR PREZIDENTO 

KLAUSIMAS.

Musų skaitytojai atsimena, 
kaip “Naujienos”, kritikuoda- 
mos “Draugą”, ir prie kitokių 
progų išreiškė tą nuomonę, kad 
tikrai demoratingoje respubliko
je visai neturėtų būt preziden
to. Mums dabar yra malonu 
pažymet, kad lygiai tokios pat 
nuomonės laikosi ir musų drau
gai Lietuvoje, socialdemokratai.

Tik-ką atėjusiam 7-am “So
cialdemokrato” numeryj tam 
klausimui pašvęsta įžengiamasis 
straipsnis (editorialas). Iš jo 
mes patiriame, kad tikrai demo- 
kratingą poziciją prezidento klau 
simu sugebėjo užimti tiktai so
cialdemokratai. Klerikalai stojo 
Seime už tai, kad Lietuva turė
tų prezidentą, ir tam pritarė 
taip pat ir dalis liaudininkų. “So
cialdemokratas” rašo apie tai:

“Krikščionys” nori, kad bu
tų prezidentas. Pasipraktika
vę Tarybos laikais su p. Sme
tona, jie gavo įsitikinti, kad ir 
prezidentą galima išnaudoti sa 
viems tikslams. Kur gi ne. 
Kuomet jie, kartu su “Pažan
gos” žmonėmis vedė pas mus 
reakcinį režimą, steigė komen
dantūras, rėdė karo stovį, tai
sė sąlygas komendantams ir 
milicijai sauvaliauti, jie visuo
met mokėdavo susiprasti su p. 
prezidentu ir savaip padary
ti. Taip buvo net Sleževičiaus 
kabineto laikais. Kuomet tek
davo gelbėti tokie didvyriai 
kai# Glovackis nuo teismo ir 
kalėjimo, kuomet rasdavos 
reikalo pridengti ar sustab

dyti tokios klaikios bylos, kaip 
Valįukų ir Smalakio užmuši
mas, vėl /buvo reikalingas ir 
naudingas p. prezidentas. Kuo 
met pagaliau norėjosi vesti sa
va politika, visuomet atsiras
davo galimybės priešaky pasta 
tyti sau tinkami žmonės ir su 
jų pagalba vesti sau tinkamas 
darbas ir namie ir užsieniuo
se. Ir tais atsitikimais p. pre-

zidentas buvo geras jiems pa 
dėjėjas.

O geriausia buvo tas, kad, 
vedant savo politiką, buvo ga
lima lig sočiai kugždentis pre 
zidento kabinete, pasislėpus 
nuo “svieto”’ akių, viską slap
tai paruošti, sudaryti ir tik po 
to viešumon iškelti, kaipo įvi- 
kusį atsitikimi}, iškelti ne sa

KLAIDOS ATITAISYMAS.

lykais suvažiavimas pabriežia 
reikalą vykinti socializmą žings 
nis po žingsnio, sulig demokra
tiniu būdu didžiumos žmonių 
išreiškiama j a valia.

Paskutiniaisiais visuotiniais 
rinkimais Lenkų Socialistų par
tija laimėjo 599,000 balsų, ir iš 
400 vietų Seime laimėjo 35 vie- 

Socialistų atstovų yra pen
var(ju kiasdesimt septyniose miestų ta-
‘Kad klerikalai ir jų sėbrai. Par«°s Lcnk'> 

mėgsta politikoj patamsi slap- yru <lau« negu
taja diplomatijų ir vengia ro- u,k“ «“>* nt81žvelgus i
dyti minioms tikrąjį savo vei- anamal nedldcll J°s ,,a™» ska‘- 
da, tai suprantama, — dvasiš-1člų’ ° *’ |,ak« I>urllJa <laro ačlu 
kija jau šimtai metų, kaip tais «‘»iwnumui savo parlamentiniu 
keliais eina. Bet mums nesu- k«' ,okl« kaiP l’aszynsk.s, Dia- 
prantama, kaip jų pašonėj at ,1,ant«s. Monaczetvskis ir k. Di- 
sirado, prezidento klausimą ri- delc Lenkijos žydų socialistų di 
šant, ir dalis liaudininkų, kk- dž,u,,,a Plaušo nuosavoms so 
ne žadosi sudemokratint Lie- cialistinėms organizacijoms, 
tuvą iki pat dugno. Negali jie I M,ac Bundu! ir Poale-Zion. 
nežinoti, kad prezidentas pa- •------- - -
ims iš krašto atstovybės dalį * RANCIJA.
jos teisių ir tuo pasinaudoda-1 Nepaiso valdžios drausmės, 
mas pasistengs sudaryti šali
mai Seimo dar kitą valdžią. - [keruotoji Presą].
Tarp pat žino jie iš p. šleževi Paryžius. — Visai nepaisyda- 
čiaus praktikos, kaip liauddies hm valdžios įsakymo, kuriuo ji 
siekimų priešai yra uolus iš- uždraudė civilės tarnybos tar- 
naudoti saviems reikalams tą nautojams dėtis su kuria nors 
valdžios dvejopumą, slėpda- šiaip darbininkų organizacija, 
mies už prezidento nugaros. Civilines Tarnybos Tarnautojų 
Kuo vadovaudamies prisikin-ą junga nutarė dėtis prie Gene- 
kė ir jie prie “krikščionių” ve- ratinės Darbo Federacijos ir pri
zinio, padėdami jiems sukti ra- sidėjo. Sąjunga pareiškė, /kad 
tus reakcijos balon iš pirmo šiuo atveju ji atsisakanti priim- 
žingsnio? Paaiškinkit, mel- ti valdžios įsakymą ir ji jokiu 
džiamieji, socialistai liaudinin budu nesutiksianti skirtis nuo 
kai demokratai. [visos darbininkų klesos, kurios

jie esą neatskiriamoji dalis. Są-» 
jungos valdyba dar pirmiau bu
vo iššsiuntinejus visiems savo 
nariams aplihkraštį, kur kal
bėdama apie valdžios grūmoji
mą likviduoti Generalinę Dar
bo Federaciją, graudena narius 
nekreipti visai domūs į pono 
Millerando “urzgimą”. Prisidė
jusiai prie Gener. Darbo Fede
racijos civilinės tarnybos tarnau 
tojų są jungai priklauso ligoninių 
darbininkų sąjunga, minicipali- 
nių ir departamentinių darbi- 
njinkų sąjunga, sąjunga, kuriai 
priklauso įvairių valstybės įstai
gų darbininkai, arsenalų, para
ko fabrikų, tabako fabrikų ir Pa 
vyžiaus meis'to darbininkai.

Vakar Naujienų apžvalgoj — 
Komunistiškos pasakos apie dik 
taturą — įsiskverbė šios klai
dos:

1. Antroj špaltoj, 61 eilutėj 
sustatyta: ...“bet jisai negalėjo 
patirti”... turi būti: ...“bet ji
sai galėjo, ule.

2. Trečioj špaltoj, antroj ei
lutėj sustatyta: ...“kad Kolča- 
kas nuvertė valdžią Sibire”... 
turi būti: ...“kad Kolčakas nu
vertė Direktorijos valdžia”, ctc.

Pasaulio Darbininką 
Judėjimas

LENKIJA.
Lenkų Socialistų Partijos 

Suvažiavimas.
[Federuotoji Presą].

Bėrimas, birž. 1. (Paįtu). Len 
kų Partija turėjo savo suvažia
vimą Varšuvoj nuo gegužės 21 
ik'i 25 d. Suvažiavimas priėmė 
rezoliuciją, kuria reikalaujama,

kos derybas su Rusija sąžiningo 
susipratimo ir tautų apsispren
dimo teises pamatais. Suvažia
vimas pasmerkė tęsKmą karės 
su Rusija, kaipo nereikalingą ir 
pavojingą, taipjau pareiškė sa
vo pasipiktinimą tais priekaiš-

t i ja i daromi svetimose šalyse, 
kad buk Lenkų socialistai ro
mią prezidento Pilsudskio kali
nius žygius prieš Rusiją. Suva
žiavimas parėmė partijos reika
lavimą, kad Ukraina butų pri- 
pažihila1 kaipo nepriklausoma 
respublika. s

Delegatai) aštriai smelkė val
džios lyderių pastangas prisivi
lioti žymius socialistų darbuoto 
jus kabinetan ir po gyvų deba
tų buvo priimta rezoliucija, ku
ria draudžiama socialistams ben 
dradarbiauti valdžioj.

Konvencija nutarė siųsti dele
gatus į dešimtąjį Antrojo Ihler- 
nacionalo kongresą, kurs prasi
dės liepos mėn. 31 d. Genevoj, 
Šveicarijoj. Delegatams tečiaus 
duota instrukcijų, kad kongrese 
jie stengtųsi dėl organizavimo 
demokratiniais pamatais naujo 
Socialistų Internacionalo, api
mančio visas socialistų partijas 
pasaulyj. Dėjimasi prie trečio
jo Internacionalo (ma’ksvuškio) 
buvo kaip vienu balsu atmestas, 
nes suvažiavimas žiuri į tą in
ternacionalą kaipo į Vienpusišką 
komunistinių elementų susispie

Partijos programų vidaus da-

RUSIJA.
žydų Bundo kongresas.

[Federuotoji Presą].
Maskvoj dabar laikomas žy

dų socialistų organizacijos 
“Bundo” dvyliktasis kongresas.

ANGLIJA.
Darbo Partijos konferencija.

*
[Federnotoji Presai.

Scarborough, birž. 25. — Bri
tanijos Darbo partija, -kuri čia 
laiko savo konferenciją, tam tik
ra rezoliucija reikalauja, kad 
EgyptuiNr Judijai butų duota 
pilna apsisprendimo teisė ir kad 
Airijos klausimas butų teisingai 
išrištas. Del Airijos reikalauja 
kad butų sušauktas steigiamasis 
seimas, kuris, be jokio Anglijos 
kišimosi ir apribojimų, pats nu
statytų valdžios formą Airijoj. 
Anglija turinti tuojau ištraukti 
iš Airijos visus savo kareivius.

Kitoj vienbalsiai priimtoj re
zoliucijoj Darbo Partijos konfe
rencija reikalau ja, kad butų įs
nauja peržiūrėta taikos sutartis, 
kad butų pripažinta Rusijos esa
moji valdžia, kad butų paliauti 
tiesioginė ar netiesioginė karė 
prieš Rusiją ir kad butų pradėta 
nevaržoma prekyba su ja. Taip
jau reikalaujama, kad butų pa
naikinta visokios slaptos valsty
bių valdžių sut-irtįs.

Konferencija nutarė pasiųsti 
jungtinę delegaciją, susidedan
čią iš Darbo Bart’jos egzekuty 
vo narių ir Amat’nių Unijų Kon
greso parlamentinės komisijos 
pas premjerą Lloyd George’ą ir 
reikalauti, kad tuojau butų pa
daryta taika su Rusija ir kad 
nuo jos butų nuimta blokada. 
Komitetui*duota taipjau instruk 
ei jų, kad jis pristatytų premje
rui raportą Darbo Partijos dele
gatų, kurie tyrinėjo baltojo tero
ro siautimus Vengrijoj.

Britanijos Socialistų Partijos 
delegacija pasiūlė, kad greitu 
laiku butų sušaukta nacionalinė 
konferencija tikslu organizuoti 

generalinį streiką. Robert Smille 
sukėlė didžiausių ovacijų savo 
pareiškimu, kad norint, idant 
konferencijos reikalavimai butų 
išklausyti, tai, be abejo, toli 
gražu nepakaksią vien siuntimo 
delegacijos pas premjerą. Tasis, 
be abejo, delegacijos reikalavi
mų neišklausys, o todėl tuojau 
turėtų būt sušaukta speciale 
konferencija, kuri apsvarstytų 
pienus iššaukimui visuotino vi
sos Anglijos darbininkų streiką.

Waterbūrio Streikas.
Pranešimas.

Draugai darbininkai, negrįžki- 
te į dirbtuves per musų brolių 
darbininkų kraują!

Nuo panedėlio, kada Waterbu- 
rio gatvės liko aplaistytos ramių 
darbininkų krauju, nuo tada po
licija neleidžia streikieriams lai
kyti susirinkimų. Kapitalistų 
laikraščiai melagingai “skelbia, 
kad jau darbininkai šimtais grįž
ta į darbą: Jie sužiniai meluo
ja skelbdami, kad italų preziden
tas L. Scalmanas pavelijo grįž
ti į darbą vedusioms darbinin
kams. Netikėkite šitokioms pa
skaloms, nes jos skelbiamos su 
tikslu, kad suklaidinti darbinin
kus, kad sulaužyti streiką.

Mes žinome, kad visokį kom
panijų agentai kalbina darbinin
kus grįžti į darbą,, prižadėdami 
didesnes algas, geresnes darbo 
sąlygas, trumpesnes valandas. 
Jie sako: — “kam tau streikuo
ti, eikvoti laiką, kad gali dirbti, 
<ada streikas pasibaigs, tai mes 
duosime tą, ką ir kitos kompani
jos duos.”

Draugai, atminkite, kad šito
kiais kalbėjimais ir-veidmainin
gais prižadais kompanijų agen
tai tik streiklaužių jieško. Jie no
ri mus prikalbinti prie streiklau- 
žiavimo, kad tik sulaužius strei
ką, kad pasiliaus vėl galėtų iš 
mus darbo krauti milijonus. O 
mus, darbininkus, laikyti ir ant 
toliauš priespaudoj, vergijoje, 
jiednystėje.

Mes kalbėjomės su draugais 
italais, rusais ir kitų tautų dar- 
bininkąis. Jie vięi vienbalsiai są- 
ko, kad negrįš į darbą tol, kol 
nebus išpildyti musų reikalavi
mai. Ir koks gi butų išrokavi- 
mas po tiek paneštų nuostolių 
grįžti į darbą ant senųjų sąlygų, 
kada musų laimėjimas jau visai 
arti? Ar jus nematote, kad po
nų tarnai stveriasi paskutinių 
priemonių, kad sulaužius streiką 
ųs visi tatai matėte pereitą 

panedėlį.
Nepaisant persekiojimų ir prie 

spaudos, mes vistiek susižinosi
me su kitų tautų streikieriais; 
mes per spaudą pranešime jums, 
draugai darbininkai, visus strei
ko reikalus. Mes išdalysime pa
šalpą jos reikalaujantiems. Mes 
:ęsime pradėtą kovą iki laimėji
mo. Ir jei mes pasilaikysime dar 
savaitę kitą — mes laimėsime.

Nesipriešinkime policijai, nes 
;as mums neštų blėdį. Užsilaiky
kime ramiai, nepaisant, kad nuo 
jos prisieitų ir dar daugiaus nu
kentėti. Laikykimės vienybės ir 
negrįžkime į dirbtuves per musų 
brolių darbininkų kraują tol, kol 
laimėsime.

Streiko Spaudos Komitetas.

Darbo Laukas.
Detroit, Mich. — Stymfiterių 

ir plumberių streikas tebesitęsia. 
Negalėdami kitaip streikininkų į 
veikti, kontraktoriai griebiasi' 
galvų skaldymo priemonių. Sam
dosi mušeikas. Tų samdytų mu 
šeikų tapo užpultas ir sumuš
tas vienas streikininkų vadų, 
Jas. Webb.

Hornell, N. Y. — Molderiai ir 
boilermekeriai laimėjo 15 centų 
mokesties daugiau valandai. Jie 
dabar gaus 90 centų valandai.

New York. — Sustreikavus 
balandžio mėnesyj, New Yorko 
valizų ir krepšių dirbėjams, 
streikas išsiplėtė ir į kitus mies
tus ir dabar streikuoja dąugiau 
kaip penki tūkstančiai tos pra
monės darbininkų St. Louise, 
Chicagoje, Los Angeles, Bostone 

ir k. Iki šiol streikininkai tai 
kovai išleido jau 75 tūkstančius 
dolerių. Juos stipriai remia pi- 
nigiškai kitų artimų pramonių 
unijos, pavyzdžiui, Fancy Lea^ 
ther Goods worka unija aukojo 
16,000 dolerių ir pasižadėjo kas 
savaitė duoti po $1000, iki strei
kas tęsis. Streikininkai reikl
iau ja 44 valandų darbo savaitėj, 
panaikinimo gabalinio darbo ir 
minimum algos nustatymo.

Iš Įvairių Sričių.
MOTERŲ IŠRADIMAI.

Išradimų dirvoj dalyvauja ne 
vien vyrai, bet lygiai ir moterys. 
Jos gal išradynių padaro ma
žiau, nes ir jų reikalai yra ma
žesni negu vyrų, o išradimus ir 
sutveria labiausiai! reikalas. Kur 
reikalo nėra, ten nėra nei išra
dimų. Viena žymiausių šių laikų 
išradėja laikoma lenkė moteris, 
Paryžiaus universiteto profeso
rius Currie-Skladovska; nors 
čia tikruoju išradėju buvo pat
sai jos vyras, profesorius Currie 
(Paryžiaus gatvėj omnibuse su
važinėtas), o ji buvo vien jo pa
dėjėja.

Anglijoj paskutiniuose metue 
se moterų padaryta 250 nedide
lių išradimų, daugiausia palen
gvinančių moterų darbą. Karės 
laiku moterų padaryta ir gana 
starbių išradimų. Moteris Berta 
Hyrton išrado prietaisą išsklai- 
lantį nuo mūšio lauko nuodin
gus gazus; Emestine Hart išra
do būdą padirbti audimą visai 
neperleidžiantį vandens. Tą iš
radimą nuo jos nupirko Angli
jos geležinkelių užvaizdą. Mote
ris Garley Robinson gavo pa
tentą savo išrastam pečiukui vi
sokiems daiktams deginti; pe
čiukas kuriamas gazu, bet duo
dasi ir pelenai kūrimui sunau
doti. Ir prie daiktų sudeginime 
pakanka tik trečdalio kuro, ko
kio reikia paprastuose degina
muosiuose pečiuose, taipgi pa
kanka tik trečdalio gazo. Tarp 
vien Anglijos moterų patentuo
tu išradimų yra ir gana svarbių, 
bp daugiausiai palengvinančių 
moterims paprastus jų darbus.

Ir Lietuvos moterų yra pada
rytas ne vienas su jų darbu su
rištas išradimas, nors jos savo 
išradimų nepatentavo, nesupras 
damos, kam patentas reikalin
gas, kam už jį mokėti pinigus.

L. Šernas.

.. .............
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Ė. Wax!i!ngito» Ht

MarshuH Fteld Abb«>
IMh f!. Raima* 1817 
riioMs Central IUM) 

valandos? nwo iki 1$

2121 North Western Avė.

Phnn* »•
Rezidencij’os telef. Albany 8710

Telephone Drover 5062

Dr. A. J uozaitis
DENTIBTAS

Valandos: nuo 10 iki • ral raks 
re. Nedaliomis panai sutariau<

So. Balated Bi. Chicaee IH

OR. C. K. KLIAUGA
Dentistas

1821 So. Halsted StM Chicago, 111. 
kampan 18th St.

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



Sereda, Birželio 30 čl., 1920

Prakalbos! Prakalbos!

18 Street —
Seredoje, birželio-June 30,

Malinauskio svet. 1843 S.
Halsted str.

Pradžia 7:30 vai. vak.
Pribukite visi į virš pami

nėtas prakalbas.
Kviečia 1 kp. LLF. Komit

Dr. A. Montvidas ir kun. 
Mockus kalbės.

Chicagos socialistų ir laisva- 
nių piknike. —
Nedėlioję, Liepos-July 4, ’20
Gardner Park West Pullman

GARDNER PARK 
West Pullman, III.

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kiit

alui. G varant uo j ame, kad sutaupysi
ma Jums nuo 10% iki 50% kiekvie
name pirkime. Kai kurie dalykai pi* 
gesni negu oleelio kaina Vyru ir 
jaunų-vyro gatavai pasiūti Ir ant or
derio uisukyti siutai ir overkotai; m) 
diržais, su liemeniu, formaliai pritin
kami, ir konservatyvi® styliaus. S32.M 
iki $60.00.

Pamatykit musų opt*eiaJius siutus 
Ir overkotue po $15, $17.56, $20.00 
$22.50, $25.00 ir $80.00. Juodi siu 
tai po $45 ir $65. MMino sarge siu 
tai ono $35 iki $60. Vaikinų ir vai 
kų bintai ir overkotai $6.50 ir dau- 
S'au Vyrų kelinė* S4 ir daugiau

♦lino seige keliui® $5.50 Iki $17.50 
Specialia nu pigi v. imas 5% kiek vi a 

niurn pirkiniui, kuris turi būti šiuo 
ėiamas Europon.

Atidaryta kiekvieną dieną Iki F 
vai vakare Subatomis iki 16 vai 
vikaru Nedaliomis iki « v »<k&rs 

S. GORDON,
141S Kr St <‘1rle*irn IV

I

Kurie rengiatės ant ilges
nio laiko praleisti poilsio (va 
Racijų) dienas o labiausiai 
šeimynos, tai galite gauti! 
puikių vasarnamių '(Cotta-I 
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-1 
rėš pasigaminti. Visokį val
giai — mėsa ir groceriai yra 
pristatomi ant vietos kožną 
dieną, per bučerių iš Benton 
Harbor.

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

llllilIIHililiiiiil'ililIN

8113 So. Halsted St. Chicago, III.
(ant antrų lubų}

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v. , 
K >

Lietuviu Rateliuose
__ L CICERO______

JIE NE KOMUNISTAI, TIK
TAI ŽMOGIUKAI SU KOMU

NISTIŠKAIS ROLIUKAIS 
GALVOSE.

Nedėlioję, birž. 27, J. Neffo 
svet. įvyko Vyrų ir Moterų Ap
švietos Draugystės priešpusme- 
tinis susirinkimas, į kurį buvo 
šaukiami visi įtariai atviru
tėmis. Tečiau susirinkime dar 
lyvavo apie penkta dalis visų na
rių. Labai apgailėtinas dalykas, 
kad nariai nepildo savo užduo
čių ir į užkvietimus ne atkrei
pia domės. O žmogiukai su ko
munistiškais roliukais galvose, 
lyginai kaip disciplinuoti militari 
niai kareiviai, visuomet stovi 
eilėse ir veikia kas prisakyta, ar 
ba ką komunistiški roliukai suk
damiesi jų galvose jiems diktuo 
ja*

šis susirinkimas panaikino 
bausmę—suspendavimą ant pu
sės metų draugystės sekreto
riaus, A. Liutkaus, uždėtą pra
eitame susirinkime per 11 balsų 
buvusių didumoje už teisingą ap 
rašymą draugystės susirinkimo. 
Tas panaikinimas bausmės A. 
Liutkui taip įkaitino tuos žmo
giukus,ir taip įsiveržė komunis
tiškų roliukų sprenžinos, kad 
sekančiame, gana rimtame ir 
naudingame draugystei klausi
me išbėrė juodžiausių minčių, 
net sumindami draugystės įsta
tymus.

Apšvietos klausime buvo pa
duotas draugystės susirinkimui 
apsuvarstyti šitoks pasiūlymas:

Pasiūlymas draugystei
Daugiau kai metai laiko pra

slinko, kaip Vyrų ir Moterų Ap
švietos Draugystės mieris yra 
nepildomas, kuris jos konstituci
joje skamba taip:

1) Kad platinti apšvietą įvai
riais budais tarpe savo narių, o 
ypatingai tarpe plačiosios visuo
menės, bet daugiausia atkreipti 
atidą apšvietimui moterų.

2) Draugystė pasiima už mie- 
rį kas metą kategoriškai (sta
čiai, būtinai) parengti keletą pa
skaitų bei prelekcijų; taipgi su
lošti keletą teatrališkų veikalų 
šiame mieste jr kitur, jeigu pasi
rodytų patogu.

3) Kad parengti įvairias mo
kyklas, labiausiai moterim, no-

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 dienų

Tol. Yards 8654

Mrs. A. Michniewich
AKUŠERKA

Baigusi Akuše
rijos kolegiją;
Igai praktika- 
uai Pemosilvar 

’ujoi hospitalš- 
Pasekmin

gai patarnauja 
Kie gimdymo.

ioda rodą vi
sokiose ligose 

moterimi ii 
merginoms. 

rinčiom mokyties dailės, rankdar 
bių siuvinėjimo ir praktiškai- e- 
konomiškai valgių gaminimo.

4) Draugystė stengsis lavinti 
moteris politikos srityje, aiškin
ti joms pilietybės naudingumą ir 
balsavimo svarbumą, prie tam, 
kad kiekvienam balsavimo perio
de butų sušauktas extra susirin
kimas, kame butų aiškinama 
vien balsavimo nauda. ’

5) Draugystės privalumas yra 
visuomet remti apšvietos bei mo
kslo institucijas (įstaigas), pini- 
giškai bei morališkai.

Kad sistematiškai pildžius vir- 
šminėtus mierius ir pasekmin- 
giau vykdinus juos gyvenimam 
Šiame priešpusmetiniame susi
rinkime, sušauktame per atviru
tes pasiūlau išrinkti tam tikslui 
Apšvietos Komisiją, kurios tiks
las bus:

a) Apsvarstyti viršminfitus 
konstitucijos punktus; surasti 
tinkamus budus ir, padarius ai
škius veikimo pienus, priduoti 
Draugijos susirinkimui apsvars
tyti.

b) Priėmus kokį nors pieną 
Draugystės susirinkimui Apšvie
tos Komisija vykdins gyveniman 
ir veikimo pasekmes priduos su
sirinkimams.

c) Esant kokiam atsišaukimui 
remti apšvietos, mokslo ar lab
darybės įstaigų ir nesant tikrų 
žinių Draugystės susirinkimas 
negalėtų nieko nuspręsti, tai to
kius atsišaukimus pavesti Ap
švietos Komisijai ištirti ir savo 
nuomonę ar propoziciją arty- 
miausiame susirinkime priduoti 
Draugystei apsvarstymui.

Mano manymu, Apšvietos Ko
misija įneštų Draugystės veiki
mui daug gyvumo ir nevarginant 
susirinkimus ilgomis, kartais ne- 
pasekmingomis, diskusijomis su
teiktų daug naudos kaip Draugy 
stos nariams, taip ir visuomenės 
labui.

Su pagarba,
Del Draugijos labo,

V. Shileika.
šitas pasiūlymas tapo parem

tas ir buvo įnešimas, kad išrin
kti Apšvietos komisiją. Tečiaus 
'.ie žmdgiukai visaip juodindami 
apšvietą ir mokslą 13 balsų prieš 
12 atmetė.

“Nereikia apšvietos, nereikia 
mums mokslo”, šaukė nariai Vy
rų ir Moterų Apšvietos Draugy
stės, kurios įstatymuose rodoma 
eiti prie mokslo ir apšvietos. Au
kščiau paminėtieji punktai iš 
draugystės konstitucijos aiškiai 
kiekvieną gali įtikinti, kad to
kie nariai nedaro ir nenori gero 
draugystei, bet mina po kojomis 
jos įstatymus, visokius šmeižtus 
išmislydami apkaltina ir pasinau 
(lodami nesilankymu narių susi- 
rinkimuosna, suspenduoja balsą 
veiklesniam draugystės nariams. 
Ar da “geresnių narių” gidi 
draugija reikalauti, kurie sako, 
kad tiems, kurie nori apšvietos; 
kurie stoja už “Naujienas” leid
žiamas darbininkų bendrovės; 
kurie pritaria Darbininkų Tary
bai; kurie rinko aukas Lietuvos 
Socialdemokratams paremti, iš
rėžti diržus iš pečių ir tais pa
čiais diržais pakabinti juos už 
kaklų!

Šitie visi faktai turėtų įtikin
ti draugystės narius padaryti 
galą tokiam juodašimtiškam vei
kimui draugijos viduje; apsaugo 
ii draugijos vardą ir įstatymus.

Ateinantis pusmetinis susirin
kimas turėtų būt vieta nuo to 
visa apsivalyti. Visų narių prie
dermė į tai atkreipti daugiau ati 
dos. X

Senas Narys.

KMO, Chicago, fil
BRIGHTON PARK

BRIGHTON PARK.

L. D. L. D. 104 kuopa jau 
reorganizuota.

Kilusi L. D. L. D. centro ko
mitete suirute pagimdė betvar
kę ir visose kuopbse. Musų kuo 
pa nebuvo išimtimi. Mūsiškiai 
Pctrikos ir Steponavičiaus sekė
jai ėmė vartoti niekingiau^as 
įmones prieš tuos narius, kurie 
nesutiko su jų pragaištinga po
litika. Bolševikuojantįs domėn 
tai apšaukė' sau nepatinkamus 
asmenis šnipais, išdavikais ir, 
pa gali aus, nuėjo taip toli, kad 
drįso pašalinti be jokios priežas
ties vieną narį iš kuopos. Mat, 
užteko to, kad BaHuakis ir Vi
liukas to norėjo.

Susirinki man, kada buvo pa
šalintas d. K., atvyko mažiau ne 
gu tuzinas narių, šeši, balsavu
sieji už pašalinimą, sudarė di
dumą. O kadangi susirinkime 
buvo daugiau komunistų, tai jie 
ir pasinaudojo gera proga, kad 
tinkamai apsidirbus su “social- 
buržujaia”

Tokis komunistų Šeimyninka- 
vimas privedė įprie to, kad rim
tesnieji nariai paliovė lankytis 
į susirinkimus. Pavyzdžiui, pra
džioj šių metų į susirinkimus da 
atvykdavo apie 40 narių. O da
bar? Dabar nebesusirenka nei 
tuzino.

Tuo tarpu tari) tų paukščių, 
kurie balsavo už pašalinimą d. 
K., randasi tokių asmenų, ku
rių joki save gerbianti draugi
ja nepriimtų. Jie savo darbais 
taip pasižymėjo, kad rimtesnie
ji brightonparkiečiai šalinasi 
nuo jų.

Akyvaizdoj to, visi draugai'., 
kuriems rupi organizacijos rei
kalai, privalo susirūpinti, kad 
išlaikius kuopą. Mums su ko
munistiniais rėksniais nepake
liui. Tatai visi supranta, ku
riems teko drauge veikti su jais. 
Gi| komunistai, pasilikę vieni, ne 
iišsilaikys. Jų tarpe nėra nei vie 
no žmogaus, kurie galėtų eiti 
kuopos raštininko pareigas.

Visa tai draugą ii permatė ir 
nutarė reorganizuoti kuopą. Jie 
išrinko laikinąją valdybą, ku
riai pavesta tvarkytli kuopos rei 
kalai iki seredos, birželio 30 d. 
Gi seredoj įvyksta susirinkimas, 
kuris išsirinks pastovią valdybą.

Todėl visi draugai, kuriems 
įkyrėjo komunistų šeimyninka- 
vimas, malonėkite ateiti pas 
mus. Susirinkimas, kaip jau m i 
nėjau, įvyks seredoj, birželio 29 
d., 7:30 vai. vakaro, Liuosybės 
Svetainėj.

— Kp. organizatoriais.

Jonas Kazlauskas važiuoja į 
Lietuvą. Jis taria ačiū už 

suteiktas jam dovanas.
Jonas Kazlauskas prisiuntė 

mums sekamo turinio laiškelį:
“Šiuo tariu širdingą ačiū S. 

D. T. J. Kliubui už suteiktą 
man dovaną — auksinę plunk
sną $ 15,00 vertės, o lyginai nuo
širdų ačiū tariu Dr. Gr. L. K. 
Mindaugio No. 1 už žiedą $15.00 
vertės. / **

“Gyvenant per tryliką metų 
Naujienų apygardoj, man teko 
gerokai veikti, ypač pašaipiuo
se draugijose. Negalėdamas su
sieiti asmeniškai’, aš šiuo atsi
sveikinu su visais savo pažįsta
mais ir draugais chicagiečiais, 
o taipgi ir su dienraščiu Naujie
nomis. Tariu visiems paskuti
nį sudie. Lauksiu jūsų Lietuvoj. 
— Jonas L. Kazlauskas.

P. S. Aš išvažiuosiu seredos 
vakare, birželio 30 d., 9:30 vai., 
iš namų, 3422 S. Emerald A ve.

Chicagos socialistų ir laisvama
nių pikniko belaukiant.

Nepaprastoj vietoj dėsis nepa
prastų dalykų.

Chicagiečiai kas nedeldienis 
važiuoja į piknikus.

Važiuoja į tuos pačius dar
žus, mato tuos pačius dalykus.

Kad sulakus žmonėms dau
giau įvairumo ir smagumo, L. 
L. F. Dkp., L. S. S. 81 ir 22 kp. 
ir Pirmyn choras nutarė sureng 
ti tikrai šaunų pikniką.

Piknikas įvyks viename pui
kiausių daržų. Kalbėti pakvie
sta Dr. A. Montvfdas ir kun. 
Mockus.

Apart to, bus knygų turgus. 
Tnrgan bus pristatyta už $1000 
įvairių knygų.

Visi, kurie norite praleisti lai
ką ne tik linksniai, bet ir nau
dingai, važiuokite liepos 4 d. į 
sod:nlislų ir laisvamanių pikni
ką. Nuvažiavę tikrai nesigailė
site. — A. P.

Vėl pradedama kalbėti apie 
anglių trukumą.

Anglių krizini Chicagoj nesi
baigia. Nespėja vienas praeit/., 
kaų) prasideda kitas. Praeitą 
savaitę buvo kalbama, kad ne
užilgo prasidėsiąs tikras anglių 
badas. Bet laimei pribuvo 60 
traukinių anglių ir tuo budu ba 
das laikinai liko pašalintas. Da
bar Chicagoj esama 33,080 to
nų anglies. Praeitais metais Į 
tuo pačiu laiku Chicagoj buvę 
169,515 tonų. Užsakyta anglies 
170,127 tonai, bet to užsakymo , 
angį i a kasyk Įjos negalinčios iš
pildyti.

Akyvaizdoj to fakto, sekamą 
žiemą Chicagą ištiksiąs tikras 
anglių badas. Ir pryšakyj nie
ko nesimato, kas galėtų paša
linti tą krizį.

Osteopatų konvencija.
Shermano hotelyj osteopatai 

Įni ko didelę konvenciją. Jie pir
mu kartu paskelbė pasauliui, 
kad jie išradę budu, kaip pa
gydyti influenzą, plaučių užde- 

; girną ir kitas negales.
Juokdariai sako, kad tie bu

dai susivedą prie to, kad bak- 
'lorijoins ir mikrobams įosteo- 
patai rengiasi trinti nugarkau
lius.

Mat, ,osteopatai laikosi tos 
nuomonės, kad visokios ligos 
paeina nuo nugarkaulio.

Mažiau valgykite ir mažiau 
gerkite, tai nejausite 

šilumos.
Panedėlyj buvo šilčiausia die

na. Termometras rodė 950 ši
lumos. Bet sveikatos komisio- 
nierius, Dr. Robertson, ramiai 
sau dirbo savo ofise nejausda
mas jokio nepatogumo. Girdi, 
šiandien nėra šilta, tik žlnonės 
įsivaizdina, kad šilta. Tegul jie 
mažiau valgo ir geria, tai jausis 
taip jau gerai kai Ir aš.

Pabrangysią aptiekoms laisnius.
Buvo saliunai, buvo ir daug 

pinigų. Neliko saliunų, neliko 
ir pinigų.

Bet iš kitos pusės, aptiekos^ 
dabar kadir dalinai atstoja sa- 
liunus. O kadangi aptiekus yra 
aptiekus, o priegtam da iš da
lies ir saliunai, tai nutarta im
ti už teismus didesnius mokes
nius — $500 metams. Pirma bu

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne 
dCldieniais nuo 10 rvto iki 1 no piet. 
Ofisas 1553 W. 47th SU, kampas 
Ashland Avc. Tel. Drover 9660.

DR. R. WAGNER
Mano specialia gydymas yra chroniš

kų, — nerviškų ligą.
Ofiso valandos nuo 2 vai. po piet iki 8 

1553 W. 47th St.
Kampas Ashland Avė.

Phone Drover 9660

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

DENTISTAS
Męs savo darbą gvurantuojame 

Kalbame visas Europiškas kalbas 
3804 S. Kedzie Avė. Chicago, 111.

Arti 38-th Street
b....................  ■■»■—■■■■■■« ■■■ i......... Z

.................................... ............. ■ /

JOHN KUCHINSKAS 
Lawyer 

LlJmjVIS ADVOKATAS 
R9 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILK 
Telephone Central 8684

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare.
Subatomlsi 9 iki 1 po pietų 
VEDV VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzamtaaoja Abstrakte* 

perkant.
arba parduodant namų, lotų ar
ba farmą ir padirba visokius 
Legaliikus Dokumentas. Sutei

kiu patarimui ir skolina pinigus 
ant Pirmų Mortgečių ant lengvų 
išlygų.
West Slde ofisas atdara* vaka

rais nuo 7 iki 8 valandos.
Viršum Metropolitan State Baa- 
kos, 2201 V7. 22nd Street.
Cor. I/eavitt Tel. Onai 2552.

vo imama lik $10.
Apliekininkų asociacija labai 

nc]Kitenkinta tokiu patvarkymu 
ir žada priešintis jam.

Kablegramas ir Kauno.
sLietuviška-Amerikoniška Du

bų dirbimo Bendrovė Chicagoje, 
pasiuntė du savo atstovus į Lie
tuvą patyrimui sąlygų. Atstovai 
apleido Ameriką gegužio 28 d. 
Gi birželio 29 d., bendrovė aptu
rėjo sekamo turinio kablegramą.

Kovno
Chicago — Lithuanian Ameri

can Clothing Mfg. Corporation 
3249 So. Halsted str.

Valdžios parama yra. Gaukit 
vei’pimo ir audimo mašinas Ame 
rikoj, su atsarginėmis dalimis ir 
kuogreičiausiai vežkite Lietuvon. 
Mašinos turi būti pilnos — nuo 
1 iki 30 num. Sąlygos dėl verpi
mo ir audimo puikios.

Pasirašo:
/ Jonas Grigaitis.

Nuo liepos 1 d. Roselando ir 
Kensingtono Naujienų skaityto
jai pirkite Naujienas sekančiose 
stotyse:

Klauda
158 Kensington avė.

M. G. Valaską
11444 Michigan avė.

P. Umbrožiuną
231 E. 115-th str.

A. žalali
114 E. 107-th st.

Bučernėj
1O7Q1 State str.

Barbernėj
10500 Michigan avė.

Užprenumeruoti Naujienas ar 
paduoti apgarsinimus galite per 

PR. GRYBAS
10500 La Fayette avė.
Phone’Pullman 3119

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

LIETUVIS DENTISTAS 
2261 W. 22nd A So. Loavitt BU 

CHICAGO.
Valaniot; 9:29 ryto 1U 12 Gtonų, 

avo I po pietų Iki ų. vakar*.

................... 1 ■ ■■

Saugok akių regėjimą

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

Akių , Ausų, Nosies ir Gerkite 
Ligos gydoma specialisto,

W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė, Chicago. 
kertč 18-tos gatvCs; 3-čios lubos

Kambaris 14-15-16-17 
Viršui PLATTS aptiekos

Tčmykite mano parašą.

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

Pranešimai
Draugijų pranešimu* apie mi
tingus etc. dedame dykai. Nuo 
šio laiko betgi pranešimai (lai
šku, arba telefonu: Canal 1506) 
turi būt priduoti Redakcijai Iš- 
vakaro, ne vėliau kaip iki 8 
P.M. Vėliau priduoti praneši
mai. nebegalės tilpti rytojau* 
numery].

18-th st. Kun. Mockaus prakalbos 
Seredoje, birželio-June 30,. Malinaus
ko svet., 1842 So. Halsted str. Pradžia 
7:30. Kviečia 1 kp. LLF. Komitetas.

LGD. Apskrities skyrių valdybų 
ir atstovų susirinkimas įvyks seredoj, 

.birželio 30, kaip 7:30. v. vak., Wood- 
' mano svetainėj, 3253. So. Lime gvč, 
kertė 33-čios gves. Visus atstovus 
ir Skyrių valdybas kviečiame atvykti, 
nes turime svarbių dalykų svarsty
mui. St. Grisius, LGD. Apskrities pir
mininkas. <

PRANEŠIMAS
Chicagos Lietuvių Pašalpos kliubas 

rengia Didelį Metinį Pikniką, Liepos, 
July 5, 1920 National Darže, Riversi- 
de, III. Nuoširdžiai kviečiame visus 
atsilankyti ant šio didelio pikniko. 
Gera muzika.

Rengimo Komtietas.

Rrighton Park. — Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos, 104 (per 
organizuotos) kuopos susirinkimas 
įvyks seredoj, birželio 30 d., Liuosy
bės svet., kampas Kedzie avė ir 39-th 
place^ Pradžia 7:30 vai. vakaro.

— Valdyba.

A. M. C. and B. W. of U. A. Local 
257 laikys pusmetinį susirinkimą ket
verge, liepos 1 dieną, 8:00 vai. vak., 
p. J. J. Ežerskio svet. 4600 So. Pauli
na st.

Visi nariai (rėš) privalo būtinai at 
silankyti į šį susirinkimą nes bus 
rinkimas naujos valdybos ir delegatų 
į konvenciją.

, —Valdyba.

LSJL. 1-mos kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks pėtnyčlol, liepos 2 d. 
Aušros svet., 3001 So. Halsted str., 
Pradžia 8 vai. Visi nariai malonėkite 
susirinkti paskirtu laiku, nes turime 
daug svarbių reikalų aptarti.

Pa jieškojimai
PASKELBIMŲ KAINA.

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

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

Aš Stasys Vaičekauskas, jieškau 
savo brolio Jono Vaičekausko, kuris 
iškeliavo iš Lietuvos jau dešimts me
tų, Anglijoj jisai vedė moterį Veroni
ką. Nuo jo iškeliavimo Amerikon aš jo 
kios žinios neturiu. Jis patsai, ar kas 
jį žinoti), meldžiu labai man pranešti 
šiuo adresu: Stasiui Vaičekauskui, 
Veikiančioji Armija 7-tojo pešt. 
Žemaičių Kunigaikščio Butegeidžio

1 pulko štabas, Lithuania.
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NAUJIENOS, Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI RAKANDAI
Aš Juozapas Masalskis prašau gra

žiai Sofijos Masalskienės, savo mote
ries, kuri nesenai prasišalino, kad su
grįžtų, jei kuo nors bučiau jums nu
sidėjęs persiprašau. Taipgi jokios kal
tės nemetu nė ant jūsų. Sugrįžkite 
ir gyvenkime kaip gyvenome. Laukia
me sugrįžtant Aleksiuk 

is M a 
mama, ki 

: kūdikio, jei jau nevažiuo- 
bent laišką parašykite. Ne
kalbų, jei jų tokių butų,

aunus
ilskis Aleksiukas de- 

mama pasigai-
lėkite
tumėt,
kiaušy
kad aš ką nors darysiu, nieko jums 
neatsitiks, nebijokite, sugrįžkite.

J. M.
3252 So. Halsted str., Chicago, III.

Pajieškau moteries ar merginos 
prie namų, kuri apsiimtų prižiūrėti 
du vaikučiu. Kambarin ir pragyveni
mas veltui, su 
me ant vietos.

mokesčiu susitaikinsi-

6337 So.
P. Poška, 

Loomis str.

Pajieškau agento pardavinėjimui 
naujo išradimo. Patyrimo nereikia, tik 
taip energiško žmogaus, kuris nesi
bijotų aplankyti kožnų krautuvę. Tu
ri gerai kalbėti angliškai. Atsišaukite 
pas:

I.eoną Jarusz
2290 Milwaukee avė., Chicago, 111.

Motina pajieško savo sūnaus Alfon
so K riščiuno išvažiavusio Amerikon 
į Kanadą. Malonėkite jis pats ar kas 
žino kur jis yra atsišaukti ant sekan
čio antrašo:

Kunigunda Kriščiunienė
Kauno redybos, Pasvalio apskričio, 
Žeimeliu valsčiaus, Diržių kaimo.

PAJIEŠKAU apsivedimui mergi
nos, arba našlės, nejaunesnės kaip 
30 metų ir nesenesnės, 40 metų. Aš 
esu 39 metų, našlys ir buriu du vai
ku — 4 ir 6 metų. Turiu gerą darbą 
ir pusėtinai gerai uždirbti. Kurio* 
norit ir mylit gerą gyvenimų meldžiu 
atsišaukti.

S. P.
4622 So. Winchester avė. 

Chicago, III.

Pajieškau Jono Mačiulio, paeina iš 
Šiaulių apskričio, Kuršėnų miestelio. 
Gal būti gyvena Chicagoj. Malonėkit 
jis pats ar kas žino tuojaus pranešti. 
Svarbus reikalas.

Ikonas Mačulis
5311 Shields avė., Chicago, III.

Aš Marijona Einikaitė po vyru Va
siliauskienė pajieškau savo tikro bro
lio Jono Einikio, paeina iš Kauno 
Raseinių apskr., Vainutos parapijos, 
I>azaunėnų sodos. Taippat pajieškau 
savo kūmo Juozapo Bernoto dvilika 
metu kaip išvažiavo j Baltimorę, Md. 
Meldžiu labai jus patįs ar kas kitas 
duokite man žinią aš labai busiu jums 
dėkinga.

Mano adresas:
Mrs. Mary Vasilauskas 

5314 So. Emerald avė. Chicago, III

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARIAI ANT RENDOS

Turiu ant rendos gražių kambarių, 
didelių ir mažų su visokiais paran
kamais: telefonas, vanos visada bėgan 
tis karštas ir šaltas vanduo. Labai 
gražioj vietoj, prie didelės gatvės 
Mes kalbame Lietuviškai. Malonėki
te atsilankyti po No:

1260 Woodward avė., Detroit, Mich 
Tel.: Northway 5678

J IEŠKO KAMBARIŲ

Pajieškau 3 ar 4 kambarių ant 
Bridgeporto, su garu arba be garo, 
ant pirmo arba antro augšto.

“Naujienos”. 112

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PRANEŠIMAS

Šiuomi pranešame savo kostume- 
riams, kad nuo 1 d. liepos 1920 lietu
viška duona bus brangesnė: juoda 
duona bus brangesne 3 centais, o bal
ta 2 centais.

Lietuviški Duonkepiai.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA—

Merginų — patyrusių punch preso 
operatorkų. 42 ir pusė centų j valandą. 
8 valandos dienai.

Fitzpatrick Bros.,
1319 W. — 32 Place,

2 blokai į vakarus nuo Racine avė.

REIKIA —

Merginų virš 16 metų labeliavimui 
ir pripildymui bonkų. 8 valandos die
nai. Iki 1-ai valandai subatoj. Galite 
uždirbti gerus pinigus, šviesus ir 
sanitaris darbo kambarys.

Price Labeling and Extract Co.
237 E. Superior str.

REIKIA —
Moterų prisiuvimui labelių ant vyri

škų rūbų. Gera mokestis. Jeigu sma
gios su adata kreipkitės tuojaus.

ALFRED DECKER and COHN
S. W. Cor. Van Buren and Franklin

MOTERŲ VYRŲ VYRŲ

Naujienų ofisan reikia mer
gaites mokančios gerai rašy
ti rašomaja mašinėle (type- 
writer). Gerai butų kad mo
kėtų ir lietuviškai rašyti, 
bet tai nėra būtina. Ateikite 
Naujienų ofisan išryto nuo 
10 iki 12 vai.

REIKIA OPERATORIŲ

Ant mašinų ir benčiaus darymui in- 
suluotų dratų ir virvučių. Coil winde- 
rių — ant rankinių ir automatinių 
mašinų. Nitavojimo (soldering) ir 
apdirbimo (finishing) darbui. Turi kai 
bėti ir suprasti Angliškai. Patyrę ope
ratoriai gauna labai augštas algas. 
Gera mokėstis pradedantiems.

Belden ManufacturinĄ Co.
2300 So. VVestern i\ve.,

REIKIA —

Paprastų darbininkų ledaunėjPaprastu darbininkų ledaunėj (cold 
storage) Geros darbo sanlygos. Labai 
gera mokestis. Atsišaukite tuojaus.

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

Nauji nevartoti laikrodėliui lenciū
gėliai, žiedai, vienu žodžiu sakant, vi
sokių dalykų vyrąms ir moterims, se
niems ir jauniems. Kainos tokios ką 
buvo 8 metai atgal wholesale. Del pa 
tyrimo atrašykite o bus išaiškinta ar
ba i namus pristatyta.

KLEM WIDZES,
839 W. 38-rd st., Chicago, III. 

Tel. Yards 3036

Parsiduoda namas ir garažius 4 au
tomobiliams. 2 krautuvės, pagyveni
mai, ir tris lotai, kampas 24-th St. 
ir Coulter St., su groserio bizniu. Lie
tuvių apgyvento) vietoj, 2 blokai nuo 
bažnyčios. Gera proga tik lietuviui 
biznieriui.

JUSTIN MACKIEVICZ, 
2342 So. Leavitt Str.

REIKIA —

REIKIA —
Raštininko (derk) Foreign Exchan- 

ge Skyriuje. Turi kalbėti ir rašyti 
Lenkiškai. Kreipkitės prie

L. Drvvenski, 
Pcoplcs Bank, Ashland avė. 

kampas 47-th st.

Parsiduoda 7 sėdinių geras automo
bilius su uždengtu viršum. Didelis bar
genas. Priežastis, per didelis Prie ma
žos šeimynos Sutinku mainyti ant 
mažesnio. Atsišaukit ant adreso

3100 W. Harrison str

Sereda, Birželio 30 d., 1920

NAMAI-ž EMfi_____

Merginų Turi būti virš 18 metų ir 
turi kalbėti ir suprasti angliškai. Dar
bas yra baladojantis, bet lengva išmo
kti. Darbas susideda iš apvyniojimo 
ir suvyniojimo varinių dratų mašino
mis.

BELDEN MANUFACTURING CO.
2300 So. Westcrn avė., ' 1

----------------- REIKIA —
REIKIA — Pečkurių $85 kambarys ir valgis.

Patyrusio virėjo (cook). Darbas ant Kreipkitės prie: 
visados. Mokestis gera. Atsišaukite CHIEF> ENGTNEER
tuojaus pas: ....... Chicago Beach Hotel,

W. B. Jučas 51-st and Comell avė.
3305 So. Halsted str. 

PARSIDUODA 5 pasažierių Ford 
automobilius, 1917 m. modelio. Gera
me stovyje, atrodo ir eina kaip nau
jas. Parduosiu pigiai. Kreipkitės.

M. MASILIŪNAS
4945 W. 14-th str., Cicero, III.

REIKIA —

PARDAVIMUI automobilius Jeffe- 
ry, 5 pasažierių, 4 cilinderių, nauji 
tajerai, puikiame stovyje, bargenas. 
Adresas:

3646 Union avenue, 
galima matyti tarpe 6 ir 8 vai. vakare

REIKIA —
Moterų —
$17.00 j savaitę. Kreipkitės tuojaus.

FRANCES HUGHES CO.
21-st and Loomis sts.

REIKIA —
2 Moterų plovimui indų sidabrinių 

šakučių, peilių, ir šaukštų nuo 4 iki 
9 vakaro. $12.00 į savaitę ir valgis.

PARKER RESTAURANT
1510 E. 51 st. arti Lako Purk avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ IR MOTERŲ

Moterų

Merginų

Vyrų

Vaikų

Dirbtuvės darbui. Operuot 
mašinas, Drill punch pres- 
sing, ir tt. Taipgi coil win- 
ding (vyniojimas dratų mo
toruose), suliejimui dratų, 
darbininkų ofise, klerkų ir 
typewriterių. Turi kalbėti 
kiek angliškai. Gera pradinė 
mokestis.

Kreipkitės pas

Kellog- Switchboard and 
Supply Co.

1066 West Adams st.

po 6 vai. po piet pas

arba

B. F. Zika, 
2515 So. Austin Blvd.

Cicero, III.

REIKIA —

Dešrų darytojų ir vyro virimui de
šrų dirbtuvėje.

1215 So. Halsted str.

REIKIA —
VYRŲ IR MOTERŲ —
Padidinimas musų šapos išdidu

mui skalbimui mašinų pasidarė daug 
naujų vietų kaip ant benčių, taip ant 
mašinų.

Šitos yra lygiai dėl patyrusių ir ne
patyrusių ir mokėsim pagal gabumą 
ir patyrimą.

2100 Marshall Boulevard, 
ALBAUGH DOVER CO.

Imkit Douglas Park L. arba 22 karus

PARSIDUODA 5 kambarių rakan< 
dai ir pianas pigiai. Priežastis va 
žiuoju Lietuvon. Pirkėjas galės ren- 
davoti ir flatą, kuriamo yra visi pa- 
tankumai ir geroj vietoj. Galima ma
tyti tarpe 6 j r 9 vakarais.

2855 W. 39-th st. 1-me flore
CORRJDON, MO.

NAMAI-žEMe
PARDAVIMUI mūrinis namas, anl 

dviejų lotų, trijoms šeimynoms; 2 pc 
5 kamb. 1—4 kamb. visur vanos, ii 
gesas. Kreipkitės prie savininko j 
bučemę. Parduosiu pigiaį.

4901 W. 12 st. Cicero, III

Parsiduoda nauja nedidelė stuba ir 
10 lotų labai gražioj vietoj Chicagos 
priemiestyj kur galima laikyti viso
kių paukščių ir kitokių gyvulių, kaina 
$2800 be gyvulių, su gyvuliais maši
nom daugiau, arba išmainau ant na
mo ar loto Chicago, arba automobi- 
liaus.

Darbo žmonių Knygynas 
3238 So. Halsted str.

• Farmos parsiduoda, žeme gera, vi
so 40 akeriu, dirbamos yra 30 akerių, 
o kita ganyklos. Sykiu parsiduoda ir 
gyvuliai su budinkais: 2 geri mulai, 
6 karvės su veršiais, 5 karvės dvei- 
gės, 10 kiaulių, 4 kiaulės mažos ir 
geras būrys vištų. Sodnas didelis, 
susideda iš obelių, vyšnių, griušių, 
slyvų, agrastų ir visako. žodžiu sa
kant visako pilna, tik reikia reikalin
go žmogaus. Viskas parsiduoda labai 
pigiai. Farma su reikalingais budin
kais galima nupirkti už $1700, o su 
visais gyvuliais už $4,000. Apie 1 my
lia nuo miesto Corridon, Mo. Gelžke- 
lis eina pro šalį. Apielinkėje gyvena 
apie 7 lietuvių ūkininkų familijos.

Visokiais klausymais kreipkitės pas 
mane šiuo adresu:

L. KIBARTAS
1031 N. 9th St. — E. St. Ix)uis, 111.

PARSIDUODA pigiai mūrinis 
namas trijų metų senas 5—6 kam
bariais, karšto vandens šiluma su mu
rinę garage dėl 2-jų karų, geriausi 
įrengimai lotas 60x125 $12,000. Rei
kalaujama $5,000 cash.

5445 So. Tumer avė.
Tel.: Prospect 7241 Mrs Shimkus

RENGKIS PAVASARIUI

Pirk lotą arba mažą ūkę

-------------- REIKIA —
Gero vyro musų pardavimo skyrių- Paprastų darbininkų viduriniam ir 

je. Patyrimo nereikia. Vyrui norin- išlaukiniam dirbtuvės darbui. Pasto- 
čiam išmokti aš mokėsiu nuo $40 į vus darbas, gera mokestis ir premijos, 
sąvaitę ir daugiau, pagal gabumą. ^o.,
Ateikit šiandien ir pasiklauskit Mr. 4500 1 ,Hmore str*'
C. P. Shidl«wsky, pardavimo vedėjas.
Room 1009 — 54 W. Randolph str. - -

REIKIA — z
Paprastų darbininkų darbui dirbtu

vės viduryj. Pastovus darbas. Gera | REIKIA — 
mokestis.

REFLECTOR and HARDWARE
Specialty Mfg. Co.

2235 So. Westem avenue
šaldyklinių (freezer) vyrų 60c. į va- 

landą, 9 pusė valandos j dieną. Ge
ros darbo sąlygos. Atsišaukite tuojaus.

REIKIA —
UNITED STATES COLD STORAGE 

COMPANY
2101 West 39-th str.

Parsiduoda Automobilius 1918 m., 
7 pasažierių, gerame stovyje, nauji 
tajerai. Priežastis pardavimo išvažiuo 
ju Lietuvon, todėl noriu parduoti j 
trumpų laikų kad ir už mažų kainų. 
Kreipkitės per Tel.: Pullman 2825, 
arba ypatiškai po 5:30 vai. vakaro.

10524 JSo. Wabash avė., 
Roseland, III.

RAKANDAI
PALIKTA STORAGE’Y 

DYKAI

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

Tuojaus dviejų gerų, pastovių vyrų 
darbui Junk yarde, vieno patyrusio 
piaustyme geležų ir generaliame dar
be junk yarde. Mes turime gerą 7 
kambarių namą, daržą ir vištų kiemą. 
Namas su rakandais, arba be rakan
dų. Parašykit pilnai kur dirbote pa
skiausia.

DIXON IRON METAL CO. 
609 W. Third str., Dixon, III.

REIKIA —
Senyvų vyrų, smaghi su dailydčs 

(carpenters) įrankiais, darbui apie 
dirbtuvę.

National Laundry Machinety Co.
700 West 22-th str.

REIKIA —
Janitoriaus prižiūrėjimui dviejų fla

tų namo. Dykai kambariai, gesas ir 
elektra.

F. Goldstein
1208 Independence Blvd,

REIKIA —
Shearmenų ir Yardinenų
Scrap geležies kieme.
ALTON IRON and METAL CO.

2122 South Loomis str.

REIKIA —

Paprastų darbininkų. Gera mokes
tis ir bonai. Kreipkitės pas

WESTERN FELT WORKS 
4115 Ogden avė. 22-nd and Crawford

REIKIA VYRŲ Plieno warehousėj.
Pastovus darbas — geros algos — 

pasirengę prie darbo.atsišaukft

JOS T.
16-th

RYERSON and SON. 
ir Rockvvell strs.

ofisas atdaras NedėliomisSamdymo
nuo 10:30 ryto iki 1 po piet. Panedė- 
ly, Utaminke ir ketverge vakarais 

po
ly, Utaminke ir ketverge vakai 
iki 8 vai. Kitom dienom iki 5 vai. 
piet išskiriant subatą.

REIKIA
Prastų darbininkų dirbtuvės darbui.
Pastovus darbas.

LINK BELT CO.
39th & Stewart

REIKIA —
10 vyrų darbui ant farmos ir green- 

housese, 20 mylių į žiemius nuo Chi- 
cagos. Kambarys ir valgis. Gera mo
kestis. Pasiteiraukit po No.

2029 Greenshaw str., 
pusė bloko j žiemius nuo W. 12-os ir 
Robey gatvių.

REIKIA —
Paprastų Darbininkų

įvairiems darbams musų dirbtuvėj. 
Geros valandos ir pastovus darbas Im 
kit Douglas Park L. arba 22-ros ka
rus iki 2100 Marshall Blvd.

ALBAUGH DOVER CO.

REIKIA —
Automobilių plovėjų. Mokestis

$35.00
CURTIS GARAGE

28 N. Curtis str.

REIKALINGA bučernė arba groser
nė kas norėtų mainyti ant namo. Na
mas geras ir pigus atsišaukit greitai 
pas:

C. P. SUROMSKI
3346 So. Halsted str., Chicago, III.

PARSIDUODA
Ice Box (Butcher Box^ 6x8—11 

nėšiai vartotas visai naujas parsiduo
da pigiai

REIKALINGAS bučeris pėtnyčio- 
mis ir subatomis, gera mokestis

J. Zilevicz,
219 E. 115-st.

Telephone Pullman 4306

PARDAVIMUI

PARSIDUODA bučemė ir grosernė.
Parduosiu greitu laiku.

3321 So. Morgan Str.,

PARSIDUODA shoe-shop su vė
liausiais intaisymais. Priežastis par
davimo savininkas serga, parduosiu pi 
giai.

SCHETTLER and MASULIS 
6706 So. Ashland Avė.

PARDUODU grosemę labai pui
kioj vietoj, ant kampo ir labai dide
lė: galima uždėti ir bučemę nes arti 
tokio biznio nėra; priežastis pardavi
mo patirsit ant vietos.

S. A. Kanapeckas
2958 Lowe avė., Chicago, III.

Parsiduoda — bučemė ir grocemė 
— Vertės $2300. Parduosiu už $1950. 
Turi būti greitai parduota, nes turiu 
kitą biznj.

4555 So. Paulina str.

PARDAVIMUI bučemė ir grosernė, 
apgyventa visokių tautų. Biznis išdir
btas gerai. Parduodama tik už cash — 
knygučių nėra. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos.

4901 W. 12 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 
ęigiai parduodami}.

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

Bondsai. Veltui pristatoma; j kitus - ------------------- , C' a amiestus prisiunčiamo per 
leidžiama išegzaiHlriūoti.

WESTERN FURNITURE
STORAGE

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

UŽLAIKYMO KAINA
Visai nauji rakandai. Puiki proga 

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

SOUTH-WEST 
SAMPLE FURNITURE STORAGE 

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

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda 6 kambarių rakandai 

parduodu pigiai.

2853 So. Emerald avė., Chicago, III. 
ant antrų lubų.

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

WESTERN FURNITURE 
STORAGE

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

ĘXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

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

1922 So. Kedzie Avė.
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. 80th St. 2-ros lubos

GRAŽIAUSIAME DESPLATNES 
arti Dės Plaines upės ir Didžiojo 
Cook Gounty Auginamojo miškyno. 
Tik 35 minutės nuo pat vidurmies- 
čio, 54 traukiniai kas-dien.
!4 akro 
% akro 
1 akras

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

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

Phonc Canal 6296

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

4632 So. Marshfield Avė.
$275
$425
$550

BARGENAS
Parsiduoda Kampinis* Namas ir Lotas 

100x27 pėdų.
Storas ir Penkios Rendos

1801 — So. Peoria str., kampas 18-os 
Pasiklauskit ant 2-rų lubų.

PARSIDUODA dunamu, skirtingo
se miesto dalyse ant South Sides. 
Kreipkitės pas:

John Muchą,
2931 Quinn st., tarpe So Halsted 

ir Morgan gatvių ir tarpe 29 tos ir 31 
gatvių. Chicago, 111.

PARDAVIMUI —
7 kambarių namas (big cottage). 

Bargenas. Namas yra po No. 2331 
21-st Place. Pasiteiraukit iš užpaka
lio.

FARMOS FARMOS.

PARDAVIMUI namas 1 ir pusė lo
to, daug medžių aplinkui; namas de 
2 šeimynų. Po 4 kambarius, ir visi 
dideli.

Atsišaukite pas savininką Brighton 
Parke.

K. Karvelienė
4352 Fairfield avė.

PARSIDUODA mūrinis namas, 2 di
deli flatai, ant Bridgeporto. Gasai, 
vanos ir toiletai, Labai pigiai Išva
žiuoju Lietuvon.

Liberty Land and Investment Co.
3301 So. Halsted str.

Turiu ant pardavimo 58 farmas su 
Budinkais sodnais ir užsėtais laukais. 
Daugelis farmų prieina prie upių ir 
ežerų. July 4 bus lietuvių farmerių 
piknikas, ant Round ežero kranto 
tik 3 milios nuo Fountain. Bus dide
lis lietuvių farmerių susivažiavimas.

Atvažiuok pažvelgti musų koloni
jos, jei patiks busim kaiminais. Rei
kalauk Fannų Kataliogo.

J. A. ŽEMAITIS
R. 1, Fountain, Mich.

MOKYKLOS

PARSIDUODA PIGIAI —
Namelis (cottage) 5 kambarių, ga- 

zas ir vanos ir didelė bamė. Viskas 
puikiam stovyje. Piet-vakariniame 
krašte. Savininkas ant vietos.

4232 So. Artesian avė.
Tel: Mc Kinley 4127

Ant pardavimo mūrinis namas pi
giai. Ant trijų šeimynų ir priekyje 
biznio vieta. Yra garažius automobi
liams. Žmonės eina pas kokius agen
tus ir užmoka dvigubai. Kreipkitės 
vakarais prie:

Jurgio Ariesiuno
718 W. 31-st st., prie Emerald avė.

Šoninės durį s 1-mas floras

KLAUSYK!

Jeigu turi kokią prapertę ii' nori 
ją parduoti arba išmainyti ant kitos 
prapertės tai mes tą darbą atliekam 
greitai ir gerai. O jeigu norit namą 
pirkti, turim geriausį pasirinkimą 
namų visoj apielinkėj* miesto.

Už patarimus ir pavažinėjimus nie
ko nerokuojam. Ofisas atdaras nuo 9 
ryto, iki 9 vakaro nedėlioms nuo 9 iki 
3 po pietų

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

BARGENAS
Trijų flatų namas, 6059 La Fayette 

avė., Cash $2000, likusiuosius pagal 
sutarimą.

Kaina $4,300.00
Dviejų flatų namas, 6046 So. La 

La Šalie str., Cash $800.00, likusius 
po $35.00 ant mėnesio.

Kaina $2700.00
G. A. WHITE 

6123 Wentworth avenue, 
Tel. Englewood 8442

MŪRINIS NAMAS UŽ $8,500.00
Baltų spaustų plitų namas, 2 flatai, 

5 ir 6 ruimai. Garu šildomas, 2 gari
niai pečiai, 7 pėdų beisinentas. Kieto 
medžio padlagos, durįs ir vėliausios 
mados įtaisymai. Toiletuosc porccleno 
padlagos, sinkos, vanos ir sienos.

Gražioj apygardoj arti bulvaro ir 
Sherman parko.

5520 S. Elizabeth str.,
Mes turim ir daugiau namų. Gra' 

žios apygardos. Norintieji pirkti na
mą, kreipkitės pas:

ZOLP and BARČUS
4547 S. Hermitage avė., Chicago, III.

Tel. Yards 145

MASTER 
5Y5TEM

mo ir Designing Mokykla.
Musų sistema ir mokymo bildu 

jus trumpu laiku išmoksite viso a- 
mato.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas.-

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varoinos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas

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

VALENTINE DRESMAK1NG 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 
1850 N. Well« St,

137 Mokyklos JungL Valstijoj*®.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

Vyrai mokinkitės barberio amato 
dvi sąvaites dienomis arba vakarais. 

Po dviejų sąvaiČių mokame 50% 
(pusę). Stebėtinas reikalavimas ir už
mokestis. Daug yra vietų. Uždirbsite 
mokinanties. Atsišaukite prie 

INTERNATIONAL 
BARBER SCHOOL

653 W. Madison St., Chicago, III.

AMERIKOS LIETUVIŲ

Mokinama: angliškos ir lietuvil- 
kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
ės, stenografijos, typevvriting, pir- 

klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
ikinės ekonomijos pilietystės, dai- 
iarašystės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo • ryte 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6 
ki 10 valandai.

3106 SO. HALSTED ST, CHICAGO.




