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Lenkija jaučia savo pražūti; 
jau nori taikinties su Rusija
Krasinas grįžta Maskvon

Lenkai apleido du miestu

Juodašimčiai sumušė darbininkų kalbėtoju-
LENKAI JAU NORI TAIKIN

TIES SU RUSIJA.

Prašo tauty lygos pagelbėti 
susitaikinti, nes Lenkijai 
gręsia didelis pavojus iš 

vidaus ir iš lauko.

LONDONAS, liepos 1. — Čia 
patirta seredoje, kad čia esantįs 
Lenkijos atstovai užkalbino ge
neralinį tautų lygos sekretorių 
Sir Eric Druinmond, bandyda
mi gauti tautų lygos pagelba 
užbaigime karo tarp Lenkijos :r 
sovietų Rusijos.

Sakoma, kad Drummondui 
pasakyta, kad jei nebus kas nors 
padaryta tuojaus, Lenkijai grę
sia didelis išlaukinis ir viduri
nis pavojus, dėl ei kurio jos va
dovai yra labai susirūpinę.

True translation flled with the pont- 
master at Chicago, 111., July 2, 1920 
as reųiiirrd l>v ori of Oct. 6, 1917

KRASINAS GRjšTA Į 
MASKVĄ.

Tūlų laikraščiai tvirtina, kad jo 
misija Londone nepavykusi.

LONDONAS, liepos 1. — Kuo 
met anti-bolšcvikiški laikraščiai 
tvirtina, kad jie yra įsitikrinę, 
jog nolševikų pirklybos ir pra
mones komisaro Leonido Kra- 
sino misija visai nepavyko ir 
kad tarybos veikiausia užsibai
gė, pritariantis bolševikams 
laikraščiai užtikrina, kad Kra
sinas grįšią į Maskvą vien tik 
pasitarimui su savo valdžia. Jis 
paaiškinsiąs dabartinę padėtį 
tarybų, kurios, pasak tų laikraš
čių, esanč os pilnai patenkinan
čiomis.

Nužudė savo vaikus.

CHICAGO. — Mrs. Marga re t 
Emmerson, 308 S. Morgan St., 
užpereitą naktį papjovė savo 
tris vaikus ir paskui pati pasi
pjovė. Ji buvo persiskyrusi 
su savo vyru. Policija visgi ty
rinėja saužudystę.

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 jjinigų Lietuvos bankuose. Nau
jienų Pinigų Siuntimo Skyrius padeda taupy
mui pinigus Lietuvos, o taipgi ir Vokietijos 
bankuose.—
Visuose pinigų reikaluose kreipkitės į

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

True translation hied wifh the post- 
master at Chicago, III., July 2, 1920 
ts required by tiie act of Oct. (», 1917

LENKAI APLEIDO DU 
MIESTUS.

Sakosi, norį sutrumpinti frontų.

VARSA VA. birž. 30. — šian
die išleistas oficialis praneŠi- 

, mas sako, kad lenkų spėkos bol- 
i ševikų fronte evakavo Mozir ir 
i Kalenkov č miestus Polesiuje. 
Į Tai esą padaryta tikslu sųtrmn- 
i pinti frontą. «.
I »

Bobruisko sektore sovietų 
kareiviai, po priedanga artile
rijos, yra regrupuojami, bet Ki- 
šino apygardoj lenkai atmušė 
bolševikus ir paėmė 4 kanuoles 
ir kulkosvaidžių.

Apygardoj į vakarus nuo 
Zvaiblių, gen. Budenni bolševi
kų kavalerija persilaužė per len 
kų frontą ir lenkai pasitraukė 
linkui Kožec. Šepetovka apy
gardoj lenkai atmušė bolševikų 
ataką.

NUPLAKĖ KUNIGĄ IR DAR
BININKŲ ORGANIZATORIŲ.

Atgaleiviai išvarė juos iš miesto, 
kada jie norėjo kalbėti 

darbininkams.

PINE BLUFF, Ark , birž. 30. 
— J. F. Eubanks, prezidentas 
St. Louis yardmenų asociacijos 
ir baptistu kunigas J. B. Are- 
good iš St. Louis, buvo atvykę 
į č’a šiandie, kad pasakius pra
kalbą viešame vietos organizuo 
tų darbininkų susirinkime.

Bet juos gatvėje nutvėrė bū
rys pasivadinusių piliečiais, vie
tos juodašimčių, išvežė tr's my
lias už miesto, nuplėšė jų dra
bužius ir paskui smarkiai juos 
nuplakė rykštėmis, padaryto
mis iš medžių šakų. Po to su
mušti kalbėtojai liko paleisti, 
bet juodašimčiai prigrąsino 
jiems nebegrįši i daugiau į mie
stą ir ne bandyti kalbėti darbi
ninkų susirinkimuose.

Parapijonjs apkaltin-
Ii riaušių kelime

Kun. Sutkaitis prisipažįsta, 
kad parapijonjs reikalavo 

iš kunigo tik atskaitos.

PITTSBUBGII, Pa., birž. 26.
Šiandie prieš So. 13th St. po

licijos teisino magistrą Succop 
tapo pastatyti 9 parapijonįs, ku 
rie vakar tapo sumušti ir areš
tuoti kun. Sutkaičio pakviestos 
policijos, kada iparapi jonįs ban
dė įeiti į svetainę, kad atlaikius 
savo susirinkimą, kurį laikyti 
buvo kunigas uždraudęs. Teis
me buvo ir abu kunigai — J.
J. Sutkaitis ir M. S. Kazėnas.

Prasidėjus teismui viena mo
teris praliejo kaž ko šaukti ir 
tas sukėlė triukšmą. Teisėjas ir 
policija, bijodamies, kad ne kil
tų naujų sumišimų, paliepė tuo
jaus visiems pašaliečiams ap
leist: teismą, prigrasindami ne
klausantiems areštu. Bet žmo
nės dar ilgai po to stovėjo už 
teismo durų ir laukė teismo 
nuosprendžio.

O teismo nuosprendis tokis 
visi areštuotieji liko apkal

tinti riauš'ų kelime, jų byla ati
duota augštesniam teismui ir iš 
visų areštuotųjų pareikalauta 
užsislatyti po $1,000 kaucijos.

Viena liudytoja, Katerina Be- 
nokaitė, tapo policijos pažinta 
kaii|x> dalyvavusi vakarykščiose 
riaušėse ir taipjau liko patrauk 
ta teisman ir pareikalauta iš jos 
užsistatyli katiciją. Tokiu bū
du viso yra apkaltnta 7 vyrai 
ir 3 moterįs.

Kun. Sutkaitis liudijo, kad 
vakar po mišių buvo įdėję pas 
jį trįs parapijonįs ir praskleisti 
peržiūrėti parapijos knygas, nes
bažnyčios išlaidos nuolatos di
dėja, o atskaitų niekas neišduo
da. Kunigas atsisakė leisti per
žiūrėti knygas ir delei to buvo 
šaukiamas parapijonų susirin
kimas, kuriam jis nedavė baž
nytinės svetainės ir dar prie jos 
pastatė policiją. Taigi parapi
jonjs buvo sumušti vien todėl, 
kad drįso pareikalauti iš kuni
go atskaitos apie tai kaip yra 
sunaudojami parapijonų sudėti 
pinigai.

Kunigai dabar bijosi parapi- 
jonims ir pasirodyti. Jie tupė
jo teisme tol, kol neišsiskirstė 
nuo teismo durų susirinkusieji 
parapijonįs, bet ir tada bijojosi 
išeiti vieni ir prisiprašė policijos 
palydėti juos ji kleboniją. Klebo
nija irgi yra dabojama polici
jos.

2 ŽUVO EKSPLOZIJOJ.

BEATTYVILLE, Ky., 1. 1. — 
Du vežėjai liko užmušti, kada 
600 kvortų nitro-glicerino eks- 
plodavo, jiems jį gabenant.

Pakėlė pasportų kainą.

WASIIIN(rTON, 1. 1. — Nuo 
šfandie liko pakelta kaina už- 
rubežinių pasportų. Norintįs 
važiuoti užrubežin dabar turės 
vieton $1 mokėti už pasportą 
$9.

3 ŽMONĖS ŽUVO.

FAlRMONT, W. Va., 1. 1. — 
Martin Deboskey ir jo 2 vaikai 
liko užmušti elektros, kada jų 
žaislinio telefono vielos susisie
kė su gatvokario elektros vielo
mis.

MADRIDAS, Ispanijoj, 1. 1. — 
Kada gatvekarių kompanija, 
kuri duoda laivai blogą aptar
navimą, paskelbė, kad ji pake
lia kainą už važinėjimąsi, mie
ste kįlo sumišimai ir 7 gatve- 
kariai liko sudeginti.

6,000 angliakasių 
streikuoja

Kompanijos nenori tarties 
apie algas.

CHARLESTON, W. Va., 1. 1.
Nors visai mažai žinių gau

ta apie angliakasių streiką Min- 
go paviete, VVest Virginijoj ir 
Pike paviete, Kentucky vaisi., 
angliakasių viršininkai sako, 
kad iki šiandie vakarui tuose 
pavietuose su tr< ikuos 6,(M)0 
angliakasių. Stre’kas kįlo kom
panijoms atsisakius tarties apie 
pakėlimą! algos. Streikas ap
ima apie 20 kasyklų. Šiandie 
atvažiavo du Valdžios taikinto
jai.

Dėme kratų Konvencija
VVilsonas pralaimėjo platfor

mos komitete. Platforma 
dar nėra paduota 

konvencijai.

SAN FRANCISCO, Cal., 1. L 
— Demokratų konvencija šian
die ne tik nepradėjo nominaci
jos balsavimo, bet dar nepradė
jo ir platformos svarstyti. Plat
formos vedamasis subkom i te
tas užbaigė savo darbą, bet da
bar ji užkliuvo visame komite
te ir ten išnaujo eina smarkus 
ginčai.

Subkomitetas buvo užgyręs 
tautų lygą, kaip to norėjo Wil- 
sonas, bet visas komitetas tą 
skirsnį papildė. Delei to Wil- 
sono šalininkai rengiasi pakelti 
smarkią kovą pačioje konven
cijoje prieš tą papildymą. Ko
mitetas taipjau atsisakė užgirti 
suteikimui Wilsonui mandato 
ant Armėnijos. Tokiu budu 
VVilsonas jau antru sykiu pra
laimėjo visame komitete.

Bryanas irgi laimėjo visame 
komitete. Subkomitetas buvo 
užgiręs platformos skirsnį, sto
vintį už silpnus svaiginančius 
gėrimus. Visas komitetas tą 
skirsnį visai išbraukė.

Konvencija buvo šiandie • su
sirinkusi, bet neturėdama ką 
veikti, vėl užsidarė iki vėlam 
vakarui.

Darbietis laimėjo.

LONDONAS, 1. L — Darbo 
partijos narys Graliam laimėjo 
rinkimuose Nelson ir Cone dis- 
trikte. Jis tapo išrinktas 11,131 
balsais.

3 ŽMONĖS UŽMUŠTI.

SAN FRANCISCO, l. 1. — Du 
vyrai ir vaikas liko užmušti, 
kada aeroplanas, kuriuo jie 
skraidžiojo, palietė elektros vie
las ir užsidegė.

Persijos ministerija rezignavo.

WASHINGTON, birž. 30. — 
Amerikos legacija Tcgeranc pra 
neša, kad Persijos ministerija 
rezignavo delei didėjančio radi
kalų veikimo ir kįlančių šaly
je sumišimų.

PINIGŲ KURSAS.
VAKAR liepos 1 d. užsienio pinigų 

kaina, perkant įą ne mažiau kaip už 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais Šiaip J

Anglijos 1 svaras ................... $3.96
Austrijos 100 kronų ............... $0.80
Belgijos, už $1 ........... frankų 11.36
Danijos 100 kronų ............... $16.35
Finų 100 markių .... /............. $4.75
Francijos, už $1...........frankų 12.03
Italijos, už $1 .............  lirų 16.75
Lietuvos 100 auksinų ........... $2.70

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

Lenkų 100 markių ............... $0.80
Norvegų 100 kronų ............... $16.30
Olandų 100 guldenų ........... $35.50
Švedų 100 kronų ................... $22.10
Šveicarų, už $1 ........... frankų 5.46
Vokiečių 100 markių ........... $2.70

S. Lr. A. SEIMAS
T. DUNDULIO IŠRINKIMO 

ATŠAUKIMAS.

Račkauskas teisina Strimaičio 
“klaidą.” Seimas bara Strimai
tį. Račkauskai apleidžia seimą.

Bus nauji sekretoriaus 
rinkimai.

(Pabaiga)
Neužilgo sugrista komisija ii^ 

visi tris vienbalsiai patvirtina, 
kad sulig blankų Dundulis bu
vęs suspenduotas 1918 m. ir pa 
gal konstituciją jis yra nelega
liai į balsavimo ''blankas ir ne
legaliai išrinktas.

Račkauskas vėl pasikėl’ai ir 
aiškina legališkumą ji\ nclega- 
liškumą konstitucijos tokiuose 
atsitikimuose ir kartu teisina 
Strimaitį visą bėdą suversda
mas ant “klaidos”. K ti atsto
vai irgi lik informacijų klausi
nėja tai iš sekretoriaus Strimai
čio, tai iš paties Dundulio, o pa
tį dalyką lig b:jo pajudinti ir 
viską tarsi vinioja į šilką (mat 
opus dalykas).

Živa’tkauskas gavęs balsą sta
čiai pareiškia, kad jeigu seimas 
užtvirtintu nelegaliai1 išrinktą 
Dundulį, tai jis išimtų “in- 
džionkšeną”.

Gauna balsą Bakanas. Jis sa
ko, kad nėra reikalo liesą vi- 
nioti į šilkus, nes su Dundulio 
nelegaliu išrinkimu dalykas yra 
aiškus, taipjau aišku su jo var
do padėjimu j balsavimo blan
kas. Bet kaip g: centro sekre
torius galėjo nematyti, kad 
Dundulis yra suspenduotas? Ko 

.dėl gi jis malė, kad Liutkaus- 
kas, Damijonaitis, Jurgelionis, 
Gugis ir kiti buvo suspenduoti 
ir neleido jų vardų įtraukti į 
balsavimo blankas, tik vieno 
Dundulio nematė, nors ir žiurė
jo ir tarėsi su Pildomąja Tary
ba, ir lik tada pamate, kada 
Dundulis liko išrinktas? Yra ir 
dar vienas neaiškus dalykas. Ka 
da buvo šaukiamas seimo už
tvirtinimui pirmininkas St. Ge
gužis ir kili išrinktieji viršinin
kai, tai p. Račkauskas ne klau
sė pasikėlęs ar Gegužis ir kiti 
yra legaliai išrink Ii. Tik kada 
sekretorius pašaukė Dundulio 
vardą, Račkauskas prisiminė 
pasikelti ir paklausti ar Dundu
lis legaliai išrinktas. Ar nebus 
tik visas š’s dalykas padarytas 
su žinia Račkauskų, Strimaičių 
ir panašios rųšies ponų. Ir už 
panašius dalykus turi kas-nors 
atsakyti.

Tame pačiame dalyke kalba 
visa eilė delegatų ir dauguma 
smerkia tokį Strimaičio pasiel
gimą. Tik niekurie iš tautinin
kų pusės, vadovaujami Račkau
sko teisina Strimaitį ir visą bė
dą verčia ant “techniškos klai
dos”.

Pagalios Živatkauskas duoda 
įnešimą, kad seimas atšauktų 
visuotino balsavimo išrinktą 
sekretorių. Įnešimas tampa pa 
remtas ir eina balsavimui. Bal
savimo pasekmes sekamos: 24 
balsai už atšaukimą ir 23 bal
sai prieš. Tokiu budu tik vie
no balso perviršiu tapo atšauk
tas sekretoriaus rinkimai.
Renkama laikinį sekretorių.

Atšaukus Dundulio išrinkimą 
duodama įnešimas paskelbti 
bėgyje šešių mėnesių naujus 
sekretoriaus rinkimus, o dabar 
išrinkti naują laikinį sekreto
rių. Įnešimas liko priimtas.

Paskelbiama vieša nominaci
ja. Nominuojama du kandida 
tai — A. M. Raginskas ir p-lė 
P. Jurgeliutė. Slaptu balsavi
mu tapo išrinkta P. Jurgeliulė 
30 balsų prieš Raginsko 22 bal
sus.

SIMANAS BAKANAS
Iš Bridgeville, Pa.

Būdamas delegatu SLA. Sei
me, jis kartu buvo ir Naujienų 
Korespondentas. Jis yra SLA. 
Labdarybės Komisijos narys ir 
SLA. Illčiojo Apskričio Pirmi
ninkas.

Vėl vanojama Strimaitį.

Po išrinkimo laikinio sekre
toriaus' pradedama svarstyti 
Str.'maičio “technišką,' klaida” 
— įtraukimą į balsavimo blan
ką suspenduoto kandidato. Kai 
ba visa eilė delegatų ir reika
lauja apkaltinti Strimaitį už to
kį darbą. Račkauskas gi kiek 
drūtas vis teisina Strimaitį ir 
vis kaltę, verčia ant tos nelaimiu 
gos “techniškos klaidos.”

Kalba ir Dundulis. Jis prisi
mena, kad S. L. A. turės jam 
užmokėti visas išlaidas ir už 
sugaištą laiką, nes jis važiavęs 
j S. 1^. A. seimą tuo liksiu, kad 
užimti savo vielą, kaipo naujai 
išrinktas sekretorius.

“Išmest Dundulį”, šaukia 
Strimaitis.

Tolinus savo kalboje Dundu
lis gana skaudžiai užgavo Rač
kauską, delei ko Strimaitis pra
dėjo šaukti: “Aš duodu įnešimą, 
kad Dundulį išmest laukan!” 
Bet niekas pono Strimaičio įne
šimo neparėmė ir neatkreipė į 
jį domės.

Račkauskas apleidžia seimą.

Tada Račkauskas greitai pa
šoka ir atsigrįžęs į Strimaitį sau 
kia:

“Strimaiti, ar tu kęsi tuoš ne
teisingus kaltinimus? Jie ne kal
tinti jus turi, o dar pagerbti at
sistojimu už jūsų nuopelnus dėl 
S. L. A, (iš tarpo delegatų pasi
girsta balsas: “už politikieria- 
vimą”). Einaya lauk. Nebūk čia 
ilgiau. Čia per žema jums bū
ti”. ' >

Račkauskas užbaigęs tokį sa
vo atsišaukimą, pasiima kepu
rę ir apleidžia svetainę. Bet ne 
Strimaitis, nė vienas delegatų jo 
nepaseka, taip kad Račkauskas 
sau vienas turėjo iškiūtinti. Pa
lydėjo jį balsas iš delegatų: “Ga 
Ii keliaut sau sveikas, seimui 
bus da sveikiau”.

Strimaitis išteisinamas.

O kalbos vis tęsiasi viena už 
kitos. Vieni kalba už apkalti
nimą, kili teisina Strimaitį. Kal
bėjo tolei, kol visi neišsikalbėjo 
kiek norėjo.

Einama prie balsavimo — ar 
Strimaitis yra kaltas, ar ne. Bet 
prieš bajsavimą duodamas žo
dis pačiam Strimaičiui, kaipo 
apkaltintąjain.

Strimaitis savo kalboje pasa
koja vien apie savo nuopelnus, 
kiek jisai yra pasidarbavęs dėl 
S. L. A., dirbdamas kaipo jo 
sekretorius, kie k jis energijos ir 
spėkų yra padėjęs ant S. L. A, 
aukuro per tuos 9 metus. Bet 
jis niekad nesitikėjęs, kad jis 
gausiąs tokį užmokestį už sa
vo darbą.

Tūli atstovų net susigriaudi
no nuo jo kalbos ir balsuojant 
Str'maitis liko išteisintas. Betgi 
nors seimas ir išteisino jį, Stri
maitis vistiek jaučiasi nesma
giu.

Seimo užbaiga.

IšrišuS Strimaičio klausimą, 
pirm. Gegužis pakviečia visus 
narius atsistoti pagerbimui mi
rusių S. L. A. narių.

T. Dundulis paduoda bilą ant 
$100 ui savo kelionę ir sugaištą 
laiką darant prisirengimus už
imti sekretoriaus vietą.

Strimaitis tvirtina, kad Dun
dulis nebuvo oficialiai kviestas 
ir todėl nėra reikalo ir jo išlai
das mokėti. Vitaitis gi tvirtina, 
kad reikia atlyginti Dunduliui, 
kadangi tasrs, atvykdamas j sei 
mą, atliko savo pareigą, kaipo 
naujas sekretorėms. Didžiuma 
balsų, \ prieš Strimaičio vieną 
balsą, lieka nutarta išmokėti 
Dunduliui reikalaujamus $100.

Sekamą seimą nutaria laikyti 
Detroit, Mieli.

Kartu su pasveikinimo lai
kais suplaukė aukų viso $411.60 
sekamoms įstaigoms:

Lietuvos Raudonąja m Kry
žiui $98, Lietuvos našlaičiams 
$111.50, Lietuvos kareiviams 
$42, Lietuvos valstybės reika
lams $37.25, Prieglaudos namui 
$37, Lietuvos moksleivių šelpi
mo draugijai “Žiburėlis” $23, 
deportuojamųjų lietuvių gelbė
jimui $10, immigrantų gelbėji
mui $5, moksleiviams $3 ir 
Sandarai $1.

Seimas užsibaigė 9 vai. vaka
re. — S. Bakanas.

MIESTO DARBININKAI
VĖL STREIKUOJA.

Nepatenkinti miesto tarybos 
siūlomu algos pakėlimu.

CHICAGO. — Didelis miesto 
darbininkų streikas vėl prasi
deda. Įvairių departamentų 
darbininkai meta darbą delei ar 
bitracijos tarybos suteikto vi
sai mažo pakėlimo algos. Jau 
daug departamentų darbinin
kai streikuoja, kiti ketina strei
kuoti.

Dalis darbininkų jau grįšią į 
darbą, miesto tarybai vakar su
tikus niekuriems jų suteikti di
desnį pakėlimą algos. Bet šiuk
šlių degintojai ir elektros dar
bininkai negrįsta į darbą. Jie 
yra skaitomi paprastais darbi
ninkais ir miesto taryba nutarė 
mokėti jiems po $4.85 į dieną, 
kuomet jie reikalauja $5.60. 
Delei darbininkų streiko šiuk
šlės stovi negabenamos, miesto 
prieplauka būna vakarais už<la- 
ryta, budavojimas naujos van
dens pompos sustabdytas.

Dabar elektros darbininkai 
pareikalavo didelio pakėlimo ai 
gos ir prigrąsino, kad jeigu iki 
sųbatos jų reikalavimai nebus 
išpildyti^ jie sustreikuos ir vi
sas miestas atsidurs tamsoje.

LIETUVON—
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. Lietu
vos žmonės Amerikos 
Nau j ienas labiausia 
mėgsta.
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Kas Dedasi Lietuvoj Į
STEIGIAMASIS SEIMAS.

Gegužės 20 d. ryto posėdis.

Dięnotvarkė stovi: 1) atsaky
mas į pasveikinimus, 2) ainnisti- 
jos klausimas, 3) kontsitucijos 
klausimas.

Rimka siūlo po ainnistijos im
ti svarstyti trečiuoju punktu 
žemės reformos skubaus reika
lų klausimą, nes reikalinga esą 
sustabdyti dabar daromas viso
kias sutartis bei kontraktus, lie
čiančius žemės ir miškų speku
liaciją.

Kairys pripažįsta Iškeltą klau 
simą esant skaudžiausią. Anot 
jo, dvarininkai daro visa, kad ga
lėtų daugiau prisigrobti visokių 
turtų.

Kauno gubernatorius Verlovki- 
naa, kuris kitados persekiojęs 
lietuvius už norą patiems valdy
tis.

Ainnistijos klausimas iššaukė 
karštų ginčų.

Lekeckas (soc. dem.) primena, 
jog statant šį klausimų reikią 
esą kitaip statyti, negu rusų I 
Dūmoj, nes Lietuvos S. Seimo 
sąlygos esančios kitokios. To
liau kalbėtojas nurodo rusų re
voliucijos reikšmę, kurios dėka 
Lietuva tapusi nepriklausoma. 
Rusų revoliucijos ugnis sudegi
nusi vokiečių kaizerio sostą, to
dėl ir Lietuvos Seimas galėjęs 
susirinkti. Tie, kurie kaltinami 
tais straipsniais, dirbę už darbo

Didelis Metinis
IKN1KAS

Parengtas

Giilcagos llititlg Pašelpis Kllubo
PANEūELY, LIEPOS 5, 1920

pATIONAL DARŽE
Riverslde, Illinois

P Pradžia 9 vai. iš ryto Inžanga 30c ypatai
ta Nuoširdžiai užkvieČiame visus atsilankyti ant 
|g šio didelio pikniko. Gera muzika.

Kveieia Komitetas.
Pasarga: Imkite bile karą iki 22-tos—22-tos ka- 

įp rais iki galui. Paskui La Grange karus iki daržui.

ma, reikią dar gerai amnistijos 
klausimas išžiūrėti. Lietuva ta
pusi nepriklausoma nuo 1918 
m. vasario 16 d. Ir kas po tos 
dienos yra nusikaltęs Lietuvos 
nepriklausomybei, turėtų būti 
baudžiamas. Lietuvos komunis
tų partija esanti tik Rusų val
džios agentūra.

Ruseckas kalbėdamas vėl dėl 
126 st. priduria, jog vasario 22 
—28 d. sukilimas iškilęs labiau
siai dėl į varių netobulumų, ku
rie buvę kariuomenėje, o ypač 
dėl to, kad kariuomenei tuomet 
nebuvo'dar duota teisė aktingai 
dalyvauti S. Seimo rinkimuose. 
Esą keista butų bausti žmones, 
kurie visą laiką kovoję dėl Lie
tuvos laisvės, žinoma, tame su 
kilime/stengęsi įsimaišyti ir sve 
timi gaivalai: lenkai ir bolševi
kai, kurie norėję pasinaudoti tuo 
sukilimu savo tikslams, žvalgy
bos kai kurie nariai irgi provo
kacijos keliu nuėję, ir kai kurie 
jų jau susekti ir suimti. | Dau
gumas kariškių, dalyvavusių ta 
me sukilime, buvo susidėjusių 
aplinkybių įpainioti į tą darbą 
prieš jų pačių norą.

Rimka sako, jog S. Seimas 
esąs retas atsitikimas, • ir jojo 
atmintis turėtų būti giliau atjau
čiamu. Amnistija turi liesti iš 
dalies ir tuos kriminalinius nusi
kaltėlius, kurie dar buvo nuteisti 
vokiečių okupacijos valdžios ir 
kurie be to jau yra daug atken
tėję. Steigiamasis Seimas tai 
padarydamas parodytų, jog atė
jo tokia valanda, kada gyvenimą 
galima kitaip sutvarkyti. Jei 
negręstų šiandien svetimų valsty 
bių okupacija, tad galima butų 
ir 108 str. pritaikyti prie amnis
tijos. Kol Lietuva nėra užtikri
nusi sau respublikos nepriklau
somybės, tai paleidimas iš kalė
jimo tų žpionių, kurie sutarti
nai dirbę su svetimos valstybės 
agentais, butų pačių sayęs žudy
mas.

Galvydis-Bikauskas, generolas 
(krik, dem,), pasakė, kad jei bu
tų kareivis buvęs, tai taip pat bu
tų dalyvavęs vasario 22-23 d. su 
kilime. •1

Grajauskas (lenkas) pareiš
kia, jog pasirašytų po Lekccko 
pasakyta kalba. Anot Grajaus
ko, suimtieji lenkai negali būti 
kaltinami nei 108 nei 126 strai
psniu, nes jie buvę nusistatę ne 
prieš Lietuvos valstybę, o prieš 
to laiko valdžios pakraipą.

Natkevičius (soc. 1. d.) nupie
šė tas alinkybes, kurios buvo 
susidėjusios prieš vasario 22-23 
d. sukilimą ir kurios prįyedusios 
daugelį kareivių daryt tą žings
nį.

Kuzminskis (vai. s.) primena, 
kad tą sukilimą daugiausia iššau 
kę nelikusieji valdžios darbai, to 
dėl tie nusikaltėliai ir neturi bū
ti teisiami.

Purickis (kr. d.) stovi už tai, 
kad amnistija butų taikoma vi
siems nusikaltėliams be jokios 
išimties; pirmoj eilėj politi
niams,
nusikaltėliams.

Krupavičius krik? dem. frakci 
jos vardu kalbėdamas sako, jog 
reikia atsižiūrėti į tai, kad da
bar traukiami esą prie Lietuvos 
nauji lenkų pulkai. Kr. d. frak
cija 108 str. priimti negalinti. 
Vasario 22-23 d. sukilimas bfyvęs

4as
JOHN KUCHINSKAS 

Lawyer 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 SO. LA SALE STRM8T 
CHICAGO, ILK 

Totephono Central
Valandoai 9 ryto Ori 5 rakara, 

Subatomlti 9 Iki 1 po pietų 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzajaiaaojn Abstraktu 

perkant.
arba parduodant namų, lotų ar
ba faunų ir padirba rinokiu 
)x6galliku« Dokumentu. Sutel

kiu patarimus ir skolina pinigus 
ant Pirmų Mortgečių ant lengvų 
tolygų.
Weat Siete ofisu atdaru vaka

rais nuo 7 iki 8 valandos.
Viršum Metropolitan Stata Bač
kos, 2201 W. 22nd StraoL
Cor. Ijeavltt. Tol. Canal 2551.

Krupavičius kr. deru, bloko 
vardu palaiko šį klausimą su pa
pildymu—uždrausti inventoriaus 
pardavinėjimą. Kontrolieriais 
galėtų būti dvaro darbininkų ko
mitetai.

Lekeckas pastebi, jog šitas da 
lykas galima butų esą priimti, 
jei čia nebūtų koks kukutis ar 
meškerė, su kuria norima pa
gauti darbo žmonių reikalai.

Pagaliau Rimkos pasiūlymas 
buvo priimtas svarstyti 3-čiu 
punktu.

Toliau buvo paskaityti naujai. žmonių laisvę. Tie kaliniai esą 
gauti pasveikinimai ir įvairių 
Lietuvos vietų ir užsienių, kaip 
antai: iš Amerikos įvairių orga
nizacijų, iš Berlino, iš Škotijos, jqo' amnistijos

- - - Ogiausia ginčų kilę dėl 108 ir 126
pasveikinimą buvęs savo laikais I straipsni(). už i()8 str. stovėję 

lenkų atstovai, nes tuo straips
niu daugiausia kaltinami tie len
kų dvarininkai ir kiti žmonės, 
kurie turėję ryšių su svetima 
valstybe, kad galėtų nuversti Lie 
tuvos valdžią ir t.t. Pranešėjas 
nurodė, kad jei tas 108 straips-

iš Friburgo. Taip pat atsiuntė

didvyriai ir juos reikėtų esą gar
bingai pasitikti.

Ruseckas (s. 1. d.) praneša,
i komisijoj dau-

— Rengia — 
Draugyste Lietuvos Kareivių 

Nedėlioję, Liepos (July) 4 dieną, 1920
CHERNAUSKO DARŽE No. 1

* Lyons, III.
Pradžia 10 vai. ryto. Įžanga 35c. ypatai.

PIKNIKAS
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Nedėlioj, Liepos 4,1920,

GARDNER P ARK 
West Pullman, III.

— Rengia —
Chicagos Vienytos spė-

LSS., 81 kp. LSS. ir 
Pirmyn Choras.

ir visi {žymesni Chicagos socia
li ir laisvamaniu kalbėtojai, kaip tai Dr. A. Moutvidas ir Kun. M. 
Mockus. Nedėliojo piknikas, o ant rytojaus šventė — “Fourth of 
y.” Patogi diena dėl pikniku, da patogesnė yra vieta dėl praleidi-

M. X. Mockus
Piknike dalyvaus daugybė chorų 

listi 
X. Mockus. 
July.”L_,.„ . . . _ _ .
mo laiko puikiai žaliuojančiame ir medžių prisodintamo Gardnor 
Parke. Šitan piknikan yra proga pribūti ifi visli uptellnklų mieste
lių lietuviams, kaip tai, Gary, Indiana Harbor, Kast Chicago, So. 
Chicago, Bumside, Harvey, Roseland, Konsington. Kas j šitą pikniką 
pribus nesigailės, nes išgirs kalbas gerų kalbėtojų ir dainas išlavintų 
chorų.

Taipgi turės progos Chicagos apielinkių miestelių lietuviai sueiti 
arčiaus j pažintį su Chicagos*lietuviais ir bendrai apkalbėti įvairius 
dienos klausimus.

Kviečia visos vienytų kuopi) Komltetmi.
P. S. CMcavlečiams važiuojant į pikniką ivikia imti Stato Str. 

karus ir važiuoti iki 119 str. nuo 119 str. Michlgan karus arba pešti 
iki 123 str. — ten Gardner Parkas.m _
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Serijų tikietai geri įeiti į daržą.
Visus kviečia Komitetas

nusikaltėlių, kaip Nekrašai, Liau 
1 danskiai, Sipavičiai, galėtų grįžti 
Į į Lietuvą ir varyti toliau ardo- 
' mąjį darbą. 126 str.' priimtas 4 
j balsais už, 2—prieš ir 2—susi
laikiusiais. šituo straipsniu dau 
giausia esą nusikaltėlių, kurie 
ėję ne prieš Lietuvos nepriklau
somybę, bet prieš esamąją so-

• junga ir soc. 1. d. priimą 126 
į str, ir atmeta 108 str.

Matulaitis (kr. d.) išrodinėja, 
kad jei paleisią tuos, kurio grio
vė valstybę, tai padarysią nenau 
dingą Lietuvai darbą, nes išleis
tieji iš kalėjimo galį vėl griauti 
valstybę.

Bičiūnui einant kalbėti kairė- 
ji pusė ima juoktis. Kalbėto
jas pabrėžia, jog norint išlaiky

ti tolinus valstybė nepriklauso-

Uk’minkŲ Piknikas
Dalyvaus M. Dundulienės duktė

ŪKININKŲ PIKNIKAS
Gurney Parke Liepos 5-tą dieną; dalyvaus Antanina, Marė Dun- 

duliutė-Simanavičlenė baigusi Chicago American Conscrvatory of 
I^usic. Grieš smuiką dainuos angliškai ir lietuviškai, taipgi skambins 
pianu Dunduliutė SimanuvlČicnč yra daug patarnavus chicagiečiams 
su gražiais muzikos gabalėliais, kada ji gyveno pas savo motutę M. 
Dundulienę, bet ištekėjusi į kitą miestą ji tik dabar viešėdamas! pas 
savo motutę kartu palinksmins ir lietuvius ūkininkus. Todėl nepasi- 
likit nė vienas namie. Visi j Lietuvių Ūkininkų Pikniką Hart Michi- 
gan Gurney Parko.

Telefonas Pullman 856

DR. P. P. ZALLYS 
Lietuvis DentistaH 

108D1 S. Michigan Ar., Roneland 
Valandos: 9 iki 9 vakare.

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka bila vieno kito- 

alui. Gvarantuojamo, kad sutaupysi
mo Jums nuo 10% fkl 10% kiekvie
name pirkimo. Kai kurte dalykai pi
gesni negu olsello kaina. Vyrų ir 
Jaunų-vrrn gatavai pasiūti Ir ant ©ly
derio užsakyti siutai ir overkotal: su 
diržais, su liemeniu, formaliai pritin
kami, ir konservatyvio atyliaus, |82.6fl 
iki $60.00.

Pamatykft mūra specialius siutui 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.08, 
$22.50, $25.00 ir mOO. Juodi siu
tai po $45 ir $65. Millno sorge siu
tai nuo $86 iki $60. Vaikinų ir vai
kų siutai ir overkotsi $6.50 ir daa- 
glau„ Vyrų kalinto $4 Ir daugiau. 
Mčlino fierge kelinis $5.50 iki $17.50.

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

Atidaryta kiekvienų Hienų Dd 9 
▼ai. vakare. Subatomli fld lt vai. 
▼akare. NedUlomia iki 6 v. vakare, 

S. GORDON,
141B So. Halsted SU Lhieara. H>.

'U' ■ . .... V •*to;Storara

4?t h and Ashland A Ve
.■ ., ?. v » *S- • ' . ‘fs ■-
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to 126 str. reiktų dar kartą iš
žiūrėti, kad kartais nebūtų pa
liesti didžiausieji Lietuvos prie
šininkai iš lenkų tarpo. Lig šiol 
nėra buvę nė vieno lenkų balso, 
kuris pripažintų Lietuvos nepri-

aukegano

W»V»SK8

TeleYards 6492

AKUSEBKA
A. SHUSHO

Turiu patyrimu 
moterių ligose; rū
pestingai prifiu- 
riu ligone ir kūdi
kį laike ligos.
3255 So. Halsted 
St.. Chicago, III

22=ras Metinis Išpardavimas 
Vyrų ir Vaikinų
Vasarinių (Siutų

Per dvidešimts du metu mes laikome šitokį metinį ap
sivalymą pasiūlydami liberali ir gausų kainų numaži
nimą ant musų reguliario sandėlio. Atsižvelgiant į 
dabartinį marketų stovį, numažinimas šį metą, mažiau
sia ka galima sakyti yra stebėtinas. Įsitėmykite — 
jie NĖRA nupirkti IŠPARDAVIMO tikslui, bet Smeto
na musų reguliario sandėlio, siutai pasiūti per pirmu- 
čiausius rūbų fabrikantus Suvienytose Valstijose.

ŠIS YRA TAS IŠPARDAVIMAS, KURIO
JUS LAUKĖTE.

———I I I I I UI ■ I I b

Ten yra vvorsteds, cheviots, mėlyno serge, flanelio ir 
tt., madingiausių stilių ir petrenų. Modeles vaikinams 
—tokios kaip populiares double breasted mados, ly
giai ir modelės senesniems ir konservativiškesniems 
vyrams. Mieros reguliariems ir diktiems iki 42 mie- 
ruojant per krutinę.

$30 — $35 — $10 ir nevat $50 vertės po
antroj— kriminaliniams

V4. OUIMlllllveO

rai i iššaukta daugiausiai dėl ekono-
« ' • • 1 • . TT- .

MilfllEiailfliaiiaiisaiaoRminių nepasitenkinimų. Vis del-

Didelis Iškilmingas Piknikas
Rengia LIETUVIU DARBININKŲ SĄJUNGOS DRAUGYSTĖ 

kuris atsibus PANEDĖLYJ, LIEPOS 5 DIENĄ, 1920
DIENOJ “FOURTH OF JULY”

Gardner’s Park Darže
123-eia ir S. Michigan Avė, W. Pullman, Iii.

Pradžia 10-tį valanįį ryto 1 1 i";*'il-

■ ■ v .. r » cm «. « ••**** r* **
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Vakarinis pasėdis.
Pirmininkas praneša, jog ko

misija dar nėra pabaigusi am- 
nistijos projektą.

Pakalka soc. dem. f r. vardu 
pareiškia turįs žinių, jog vienas 
vasario 22-23 d. sukilimo vadu 
esąs nubaustas mirtin, ir siūlo 
Seimui užginti ekzekucijos vyk
dymą ligi bus amnistija priim
ta.

Grinius (vai. s. ir 1. d.) pareiš
kia, jog abidvi frakcijos nuta
rusios sustabdyti mirties baus
mes.

Po to buvo pasiūlyta tam tik
ros rezoliucijos.

Min. pirm. Galvanauskas pa
taria tai priimti ne rezoliucijos, 
bet lakino įstatymo formoje, nes 
išeitų, kad pats Seimas imasi 
vykdomosios funkcijos.

Prieš min. pirmininko pasiūly
mą kalbėjo Venslauskis,? Kairys 
ir Sleževičius.

Krupavičius siūlo šito pat po
sėdžio metu priimti trimis skai
tymais įstatymą dėl mirties baus 
mes panaikinimo.

Pasiūlymas buvo priimtas to
kia forma:

“Kol bus priimtas amnistijos 
įstatymas ir laikinoji konstitu
cijoj bus išspręstas mirties baus
mės klausimas, vykinimas mir
ties bausmių tuojau sustabdo
mas”.

Toliau Rimka vals. s. ir s. 1. 
d. fr. vardu pasiūlė Seimui pri
imti žemės reformos skubaus

Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. Bruževi- 
Čiaus aptiekę:

WAUKEGAN
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, III.

Tol. y*rdM 8G54

Mrs. A. Michniewich
AKUSERKA

’ Baigusi Akušų-
rijos kolegiją;

praktika-

haspitalė-
* ? w iC’ l’asckmin-

Rai patarnauja • 
į. 'kBHmBb prie gimdymo.

Huoda -. 'i.') vi 
šokiose ligose ^BF * moterims lt
merginoms.

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

Nuo 6 iki 11 lyto ir 7 iki vėlai v.
i

reikalo klausimą > (šiame num. 
spausdinama. Red.) ligi bus iš
leistas bendras žemės reformos 

‘įtatymas.
Pasvarstęs šitą pasiūlymą, 

Seimas nutarė atiduoti jį ūkimo 
minei komisijai, kuri turinti kuo 
greičiausiai jį išžiūrėti ir pro
jektą pateikti artimiausiam po
sėdžiui. [Darbas].

r—in

Vasarnamiai
ant Randas

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

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

valgius patįs tu-

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

Gerbiamieji ir gerbiamosios: malonėkit atsilankyti ant mu
sų parengto puikaus pikniko, ant kurio busite užganėdinti, pui
kiu daržu ir teisingu patarnavimu; kuriame turėsite progą links
mai praleisti laiką puikiame orę ir ant puikaus žolyno. Taipgi 
bus visokių užkandžių ir gėrynių, kas tik ko reikalausit, o meš> 

stengsimės kaip galima užganėdinti svečius, kurie atsilankys
’ ■ ■' • ■ '
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ant musų pikniko, o ypač šokių mylėtojai, nes bus puiki muzika 
iki vėlybos naktiės.

Kviečia KOMITETAS.
Pasarga: Iš visų dalių miesto imkit bile karus iki State St., 

paskui imkit karą 119 Morgan, važiuokite iki 119 ir ten išlipkite, 
paeisite 4-ris blokus į pietus ten ir daržas randasi.
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SALDAINIS "K ETVIRTA-

Parinkti 
ti riebia 
skoniais,

šokoladai, 
smetona 
svaras

pripildy- 
ir f raktų 
59c

TABAKAS '
SPECIALIS 7

“Red Beit” rūkymai tabakas, 
pypkei ir cigare- C 4 OH 
tams N* I ■Cfc

NAUJIENOS,- Chicago, III. —— .lt.. ■ — ......-   

Į KORESPONDENCIJOS
6. "J

- 
KENOSHA, WIS.

čokoladiniai Lašai. extra pui
kus čokoladiniai lašai, Smeto
nos vidurys, labai 
gardus, svaras vv v

“Ouke’s Mixture” rūkymui 
tabakas. Specialiai ant auba- 
;;; 12,p*ke:....... 60c

6500 Porų už Pusę Kainos
Nupirkti nuo Underwriters Sal- 
vage (o., New York, čeverykai 
yra tikrai geri, tik n< kurie turi 
plėtmus nuo vandepio. Kiekvie
na pora yra gvarantuojama duo
ti pilną užganedininu? tajp ly
giai, kaip kad užmoketumėt pil
ną kainą.
Buvo ugnis fabrike šitų gerai 
žinomų, nacionalini apskelbtų, 
vasarinių čoverykų. Fabri

kantai susitaikė su apdraudos 
kompanija, irapdraudos koinp 
panija buvo užganėdinta, kad 
atsilyginti nors kiek su nuost 
oliaiš, perleisti visa krūvą vie
nam pirkėjui. įsivaizdindami ko- 
kią padarytų puikią taupymui progą musų kostum erinius, 
mes juos visus nupirkom? ir 

ardavimas.
The Big 9 Gym čeverykai, vyrams ir vaikams, 
tuvi gerą išvaizdą, smagumą, ir dideli tvirtu
mą. Jie yra pasiūti iš Anny Duck balti ir 
rudi. Lopas ties kauleliu yra /kuros ir puikus 
skuros apvadai duoda jiems atletišką išvaizdą 
ir priduoda tvirtumą.
Non-Slip padai yra iš puikiausios gyvos gu
mos, kuri atlaikys dvejus paprastus padus. 
Sustiprinti pi:'Įgaliai, dvigubai atliulėti. Sku
ros šniūreliai. Jie tinka viskam, ką tik jūsų 
kojos gali atlikti tarpe pusryčių ir einant gult. 
— dirbt ir žaisti.

L. Klein pirmas floras.

Oh Min! Come On In
The Water Is Fine!!

Didelis pasirinkimas maudyklinlų kepurių po 75c — 69c — 25c

Moteriški maudykliniai siutai, 
juodi su baltais apvadais

$2.49

Moteriški pilna’ vilnoniai įvairio
se gražiose spalvose

$6.95

Mergaičių maudykliniai siutai 
mieros nuo 4 iki 12

$1.50

Kūdikių maudykliniai siutai .. .. 
specialiai

$1.00

Vyrički pilnai vilnoniai siutai, 
įvairiose gražiose spalvose

Vyriški maudykliniai siutai
98c

Maudykliniai čeverykai, raudoni 
juodi ir balti

69c

Maudykliniai čeverykai su gumo 
padais, mėlyni ir raudoni

$1.50

Sterns Department Storeir

3442=44 South Halsted Street
.... Į.O. II . !.■ . i.,.į Į.I. ........ ...........................IHiriW-!"-f-Mam

Ag ADOMA,« A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAiAU.
A> labai airgau per 3 metus, auslubnSjęs pilvelis buvo. Dhpop 

siju.ncvirininjas pilvelio, nuulabnėjuuas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
a beinąs spėkų nustosimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už ruhežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbės.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona. Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvai atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai Amfl stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebcbadfi po krutinę. Viduriu rMirnaa 
išnyko po užmušimui visų ligų. BCtfiu 3 mCnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelj Salutaras, Bitteria, ir po 3 mfin. savo paveiksle pa 
mačiau toki skirtumą ir 10(10 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei Ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su lo
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS 
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Frof.

1707 So. Halsted 8t, Telei/ho** Ganai 8417. Chlctge, 111,
—.Zį. - -------- r-r_—.T- •,,

I

J. G. SACKHEIM & CU
IMI MH.WAtTKtE AVR. 
tarp Paulina lt Wood SU.

Mes perkame Pergalės Bondas, pilna parašyta
is verte, ir Laisvės Bondas pilng pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite į 
Atdara kasdien nuo I—• 
L'tarninkais, KetvergaU

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

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

DATRIJOTIZMAS 
1 Pačcdumag tun būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK
Kapitalas ir Perviršis— 

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

Jackson Sts. 
SIOUX CITY, IA.

Birželio 23 d., vakare, Schlitzo 
salėj buvo surengtos prakalbos. 
Kalbėti buvo atvykęs p. Košt. 
Norkus. Pasakojo apie vargus, 
kuriuos Lietuva kentėjo nuo pat 
karės pradžios, kaip lietuviai at
sikratė nuo svetimo jungo, suda
rė savo nepriklausomą velstybę 
ir pastatė valdžioj savo žmones. 
Kalbėjo apie Lietuvos priešus, 
lenkus ir bolševikus, pakliudė ir 
apie vidujinius žmoniją lais.es 
priešus — klerikalus, kuriuos 
vadovauja kunigai su savo gas- 
padinėmis. Įdomų, kad kalbėto
jui smerkiant bolševikus, bolše
viku pritarėjai salėj užsilaikė 
ramiai, bet kai pakliudė kleri
kalus, tai susirinkę kunigų šali
ninkai ėmė kelti triukšmą.

Po prakalbų suorganizuota 
Sandaros kuopą, kurion prisira
šė apie 50 žmonių. —Žaibas.

CHERRY, ILL.

Baisi Tragedija.

Birželio 24 d. ant Fred.Rauzo 
farmos liko nužudyta Katrė Be
ta rienė ir jos 10 metų duktė, 
Katrė Petariukė. Jas nužudė vo
kietis Fred Rauz, su kuriuo Pa- 
terienė buvo apsivedusi vos pra
eito pavasario pabaigoj.

Jos pirmasis vyras, Tamošius 
Petaris, miręs du metai atgal.

žmogžudys, atlikęs tą pasibai
sėtiną darbą, įsėdo į automobi
lių ir nuvažiavo i miestelį Ladd, 
JI!., pas graborių. Jis prašė gra- 
boriaus važiuoti su juo ir apren
gti jo nužudytąsias aukas. Kuo
met graborius paklausė, ar kar
tais nereikėtų pakviesti dakta
ras, tai žmogžudys atsakė, kad 
daktaras esąs nereikalingas. Gir
di, moteris liko nukauta ant vie
tos. Esą trimis kulipkomis per
vėriau jai širdį. Dviem kulip- 
ko\i nukoviau mergaitę. Ji išgy
veno da 40 minučių.

Papasakojęs tai, žmogžudys 
įsėdo į automobilių ir nuvažiavo 
į Erinceton, III., kur pats pasida
vė policijai

Rauzo farma randasi prie Clie- 
ny miestelio. Aplinkiniai ūkinin
kai aiškiai girdėjo šuvius ir K. 
Petarukęs klyksmus. Bet jie 
ncėjo gelbėti žudomųjų moterų, 
kadangi bijojosi įšėlusio vokie
čio. I

Prie tos baisios žmogžudystės 
privedė nesutikimai šeimyninia
me gyvenime. Nuo pat apsivedi- 
mo Rauz neapkentė savo moters, 
o ypač mažosios dukreles.

K. Petarienė buvo apie 50 me
tų senumo. Ji gyveno gan pasi- 
tu inčiai, — turėjo keletą tūks
tančių dolerių. Be to, ji buvo lai
svų pažiūrų, kadangi jos pirma
sis vyras buvo laisvas žmogus.

Fred Rauz, jos antrasis vy
ras, turi 58 metų. Jis yra ytin 
turtingas ūkininkas. Jo flirtas 
siekia .$40,000 su viršum. Jis yra 
didžiausias bažnyčios sekėjas, re
liginis fanatikas. Man pačiam 
apie porą kartų teko su juo kal
bėti apie religiją. Tai jis man 
p: eiškė, kad tie žmonės esą ge
riausi, kurie tankiausia bažny
čias lanko, ir yra atsidavę tikė- 
ji nui iš visos širdies.

Juodu apsivedė pasitikėdamu 
vi: ns kito tiirtu ir manė būti 
laimingu ateityje. Bet ne visada 
ir ne visiems turtai suteikia lai
mes.

Nužudytoji moteris paliko tris 
sūnūs ir tris dukteris. Kadangi 
A. A. K. Petarienė buvo plačiai 
žinoma šioj apylinkėj, tai jos 
pažįstami ar giminės, norėdami 
gauti platesnių žinių apie nabaš- 
ninkės nužudymą, galite kreip
ties žemiau paduotu adresu, ži 
nių kiekvienam mielai suteiksiu.

—A. Žolynas,
P. O. Box 206 

Cherry, III.
X W Ii. II ■■ .. ■ «■— .  Minu ————M—

» l Canal 8222.
DR C. K CHERRYS 

LIETUVIS DANTISTAS
2201 W. 22nd & So Leavlti Rta Į 

CHICAGO.
Valandom 1:30 ryto iki 12 diena. j 

nno 1 jx) pietų iki I vnkara. I

Pasidėkite
Pinigus
Lietuvos
Bankan

Kas mano važiuoti Lietuvon da-
I

bar ar už metą 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 kj- 
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.

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 
RANKOS MOKA Už PADĖTUS PINIGUS 
sekančius nuošimčius:

3%, jeigu panigus padėsi išėmimui 
pirmu pareikalavimu.

jeigu pinigus padėsi išėmimui 
vienų metų.

, jeigu pinigus padėsi išėmimui 
dviejų metų ir daugiau.

SU

po

po

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 Lietuvos Pre
kybos ir Pramonės Bankų, reikia išpildyti 
pinigų pasidėjimo aplikacijų, kurių išduoda 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius.—Apli
kacijų 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.

Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrius

1739 S. Halsted St. Chicago, III.

9

Dr. A. R. Blumenthal

AKIŲ «P1CIALISTAH 
Akle Easeadnuoja Dykai 
V Gyvenimas yra

kaflą pra 
ny ksta ) egejimas 

Mes . vartojam 
paebriata Opb- 

V tkalmometer. Y« 
patinga doma at 

* kreipiama I vai« 
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4449 S. Ashland av. kamp.47 st 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

DR. M. HERZMAN
•«rai lUtuviama Rlnotnu yr 33 mm- 

tą kaipo patyru rydytoja*. ahlraraa* 
Ir akuiarla.

Gydo aitriai Ir ehronlikM llcaa, vy- 
rą, motan) Ir raiką, pagal napjatuia* 
matodaa X-Rav Ir kitokiu* alaktrua gria- 
taftos.

OfUa* Ir Labaratorijat !•>! V. lltt 
•t. Bateli Fbk 8t.

VALANDOS: Nua 1®—it plato. t» 
■ne 6 iki 8 vai. vakarais.

( Dienomis i CansJ
1110 arba 867 

Naktimis Drex«] 
960 - Drover 4118

’ ’4” 8. Hal.ted StrartIFAlaAMDOS t S—— > ryto.

TalapheaalJ

Dl Charles Segal 
rsikėlė | imivo naują pfiaą 
. 4729 Sg. Aaland Avė. Jie 
do ligas vyrų, moterų ir val- 
i. Ofiso valandos nuo 10 Ud 
rytmety}, nuo 2 Iki 5 va

re ; 7 v. v. iki 8:30 v. v. Ne-

tas džiovos ir moterų 
Tel. Drexel 2880.

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

1149 S. Morgan st., kerti 12 et.
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS i 

Moteriškų ir Vyriiką, 
Taipgi Chroniškų Ligą.

OFISO VALANDOS i
Nuo 10 — 8 po pietų ir nuo 

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

Telephone Y arda 687.

Teicphone Y*» dt 6022

Dr. M. Slupnicki
1107 S. Morgan sL Chicaro

VALANDOS: Nuo 8 Iki 11 ryte
Ir nuo 6 iki 1 vakare.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
?avittt St. Phone Canal 6222. Va
ndos! 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 iki 
vai. vakare. Gyveninio vieta: 3114 

r. 42nd St. Phone McKinley 4988. 
alandos nuo 10 iki 12 dieną

DR. YUšKA 1
1900 S. Halsted St.

Tel. Car.al 114 k

M- T. STRIK O1AS f
L 1 e t a v i e 

Gydytojas ir Chirarraa 
liftus: 1767 W. 47 8L

Tel. Boulevard 160. 3 
Ofiso valandos: 10 ryto iki 2 s 

po pietų; 6:30 iki 3:30 vak.
Nedaliomis D iki 13 dieną. I 

Namais 2914 W 43 St
Tel. McKinley 263 į 

ensiiniiiniiifliamrMnamaeftaeiiifflinikifiiiii^f

DR. I E. MAKARAS 
Lictnvia Gydytoja* Ir Chirurgą* 
Roąęlande: 10900 S. Michigaa Ava. 
Telefonai. Pullman 342 ir 3188 
Chlcaaos ofisas: 4515 S. Wood St Į 
Tik Ketvergę vakarai* nuo B:M{ 
-7. Tek Yards 723.1

Telephond Boulevard 2169 
DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—• vakare 

MtS B. Marga* Chicago, III

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1637 WJ1 St. kampJManihfleld av
Valandos: Iki I ryto; ■■• | Iki

Tek Pgoapeat

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 Iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, 
3325 So. Halstcd St., Chicago.'

lais.es
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NAUJIENOS
JtE LITHUANIAN S?A!LY NEWS

Published Daily except Sunday by 
the Lithuanian Nows Pub. Co., Ine.

Editor P. Grigaitis

1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

TeJcphone Canal 1500

Subscription Kates:
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago,

8c per copy.
Entered ai Second Class Matter 

March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3 r d, 1879._______ __________

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. laidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halstod St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina) 
Chicągoje — paštu:

Metams .............    $8.00
Pusei metų ..................... —..... $4 50
Trims mėnesiams „....... . ...... 2 25
Ihriem mėnesiams .......—....... 1-75
Vienam mėnesiui ..................  1.00

Chicagoje — per nešiotojus:
Viena kopija .............................. 03
Savaitei ......................... -.............. 1H
Mėnesiui .... ......... -.............—..... 75

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ........................................$7.00
Pusei metų —............-—......... 4.00
Trims mėnesiams......................  2.00
Dviem mėnesiams...... ..................1.50
Vienam mėnesiui .......... ..—...... * .75

laetuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams ........................... —. $8-00
Pusei metų..........-....................... 4.50
Trims mėnesiams .........-.......  2.25

Pinigus reikia siųst pašto Mouey 
Orderiu, kartu su užsakymu. 

..................... —   ■■■■■■—-

Lenkų ponijos 
užmačios

Birželio 10 dienų numeryj
* Berlino “Freiheit” paduoda 
žinių apie Lietuvą, kokios 
nebuvo matyt Amerikos laik 
raščiuose. Toje žinioje ei
na kalba apie lenkų seimo 
narių atsilankymų Kaune ir 
apie jų derybas su Lietuvos 
valdžia delei taikos.

Kaunan, girdi, atvyko po
nai Kamienieeki ir Nidfal- 
kofski patirti, ar gali įvyk
ti lenkų ir lietuvių susitai-

• kymas.
“Derybose su Lietuvos 

valdžia ir Lietuvos Sei
mu”, sakoma toje žinioje, 
“juodu reikalavo, kad Vil
niaus klausimas butų nu
spręstas tos srities gyven
tojų balsavimu. Lietuviai 
atmetė šitų reikalavimų ir 
stojo už tai, kad Vilnius 
butų pripažintas Lietuvos 
sostine. Lietuviai taip- 
pat nepritarė ir antram 
lenkų reikalavimui, pagal 
kurį Kauno, Vilniaus ir 
Gardino gubernijos turėtų 
patapti savarankiškais 
kantonais ir susijungti fe
deracijos ryšiais”.
Kodėl Lietuvos valdžia ne

pritarė Vilniaus gyventojų 
balsavimui, mums yra neaiš
ku; bet kad ji turėjo atmesti 
lenkų pasiūlymą paversti 
Lietuvą “savarankiškų kan
tonų federacija”, tai supran
tamas dalykas.

Lietuva jau ir taip yra ne
didelė šalis; jiegu ji da su
skiltų į nepriklausomus nuo 
kits kito; kantonus, tai ji pa
sidarytų visai silpna, ekono
miniai ir politiniai. By kas 
tuomet galėtų lipti ant gal
vos.

Lenkai, matoma, ir nori 
to, kad Lietuva neturėtų jie- 
gų priešinties grobikiškiems, 
jų tikslams.

Kunigai vėl Į 
meldžiasi

Kaip pirma republikonų, 
taip dabar ir demokratų 
konvencijoje kiekvienas po- 

maldas skaito visokių tikėji
mų kunigai, pradedant ka
talikų kunigu ir baigiant žy
dų rabinu.

Republikonai “su Dievo 
pagelba” nominavo kandida
tu į prezidentus aklų kapita
listų tarnų; demokratai šu
tą pačia “Dievo pagelba” 
nominuos veikiausia tokios- 
pat rųšiea kandidatų.

O paskui kunigai ir rabi
nai, mulkindami žmones, pa
dės vienam jti įsirioglinti į 
prezidento vietų. Ir bus tuo 
met taip, kaip šventam rašte 
pasakyta: “Visokia valdžia 
pareina nuo Dievo.”

Del S. L. A. 
sekretoriaus 
rinkimo

iš paskutinių musų kores
pondento pranešimų apie S. 
L. A. seimų, matyt, kad sei
mas nepatvirtino T. Dundu
lio sekretoriaus vietoje, dėl
to, kad jisai kiek laiko at
gal buvo suspenduotas. Tai 
išrodo daug geriau, negu bu
vo manyta pradžioje. Jeigu 
seimas butų atmetęs Dundulį 
delei jo politinių pažvalgų, 
tai butų kilę daug nepasiten
kinimo Susivienijime.

Kada ėjo klausimas apie 
tų “džiabų”, tai Dundulis, 
kaip ir priderėjo tokiam 
“narsiam kovotojui”, užsi
gynė neesųs komunistas. Ši
taip “kovoja” jie visi.

GALUTINIAIRINKIMŲ 

REZULTATAI VOKIETIJOJE.

Tik-ką atėjusieji Berlino 
“Freiheit” (Nepriklausomųjų So 
cialdemokratų organo) numeriai 
paduoda galutinas skaitlines bal 
sų ir mandatų, kuriuos gavo kiek 
viena partija rinkimuose į reichs 
tagą, įvykusiuose birželio 6 d.

Viso balsų buvo paduota 25,- 
719,067, t. y. apie penki milionai 
mažiaus, negu pernai Steigiamo
jo Susirinkimo rinkimuose. Prie
žastis yra ta, kad keliuose apsk- 
ričiuose (Vokietijos pasieniuo
se) rinkimai turėjo būti atidėti.

Iš to balsų skaičiaus trįs socia
listinės partijos — socialdemo
kratai, neprigulmingieji socialde 
mokratai ir kumunistai-sparta- 
kiečiai — gavo 10,779,218 bal- 
^Ms, o visos buržuazinės parti
jos gavo 14,939,849 balsus; ki
taip sakant, už socialistus buvo 
paduota 41.9 nuošimčių balsų, o 
už buržuazines partijas — 58.1 
nuošimčių.

Tagal partijas balsai pasidali
no sekamai:

Socialdemokratų Partija (did
žiumiečiai) ... 5,531,157

Nepri kausomoj i Socialdemo
kratų Partija .... 4,809,862

Tautinė Liaudies Partija
................... 3,638,851

Liaudies Partija .... 3,456,131 
Centras (katalikai klerikalai)

................... 3,500,800
Demikratų Partija 2,152,509 
Krikščionių Federacija

......... . . 1,254,963 
Komunistų Partija .... 438,199 
Vokiečių Hanovero Partija

.................  318,104
Palyginus šitas skaitlines su 

pereitųjų metų rinkimų rezulta
tais, pasirodo, kad daugilausia 
balsų laimėjo nepriklausomieji 
socialdemokratai, o daugiausia 
pralaimėjo socialdemokratai did
žiumiečiai. Daug balsų taip-pat 
pralaimėjo demokratai ir kleri
kalų centras; o tarpe laimėtojų 
randasi tautiniai liaudininkai ir 
liaudininkai (abi atžagareiviš- 
kos partijos).

Palyginimas dabartinių rinki
mų rezultatų su Steigiamojo 
Susirinkimo rinkimų rezultatais, 
tiesa, yra šiek-tiek keblus, ka
dangi. kaili minnininp Irai n a 

apskričių nedalyvavo rinkimuo
se; bet skaitlinių skirtumai yra 
taip žymus, kad šitas keblumas 
negali paslėpti įvykusių permai
nų partijų spėkų santikiuose. 
Pernai stambesniosios partijos 
gavo štai kiek balsų:

Socialdemokratų Partija (did
žiumiečiai) ...  11,509,048

Nepriklausomieji Socialdemo
kratai ................2,317,290

Demokratų Partija 5,641,825 
Centras (klerikalai) 5,980,216 
Tautinė Liaudies Partija

................  3,121,479
Liaudies Partija .... 1,345,638
Didžiumiečiai socialdemokra

tai, kaip matome, nusmuko nuo 
pusdvylikto miliono balsų ant 
pusšešto miliono; o nepriklauso
mieji socialdemokratai pakilo 
nuo dviejų ir trečdalio milionų 
ant keturių milionų ir aštuonių 
šimtų tūkstančių ( nežiūrint to, 
kad dabar dalyvavo rinkimuose 
penki milionai balsuotojų ma
žiaus, negu pernai).

Iš tų apskričių, kur dabar įvy
ko rinkimai, atskiroms parti
joms teko atstovų:

Socialdemokratams (didžiu- 
miečiams) .................... 93

Nepriklausomiems socialde
mokratams __ A............. 80

Tautinei Liaudies Partijai 61
Liaudies Partijai................ 59
Centrui (klerikalams) .........58
Demokratų Partijai ....... 36

Krikščionių Federacijai .......  21
VVęlfų sąrašui ........................ 5
Bavarijos Ūkininkų Sąjun

gai ..............................  4
Komunistams (spartakie-

Čiams) ................................2
Reichstago sąstatas tečiaus 

yra kitoks, negu parodo šitos 
skaitlinės, ir tai dėlto, kad prie 
šitų atstovų prisideda da ir at
stovai iš tų apskričių, kur neįvy
ko rinkiniai. Šitų apskričių at
stovai paliko senieji (kurie buvo 
išrinkti į Steigiamąjį Susirinki
mą) ; o tatai išėjo ant naudos 
toms partijoms, kurios laimėjo 
pereitųjų metų rinkimuose. Soc. 
demokratai didžiumiečiai tuose 
apskričiuose turi 18 atstovų, ir 
visas jų atstovų skaičius reichs 
tage tuo budu pasidaro 111; kle
rikalai turi tuose apskričiuose 9 
atstovus, ir todėl visa jų frakci
ja reichstage susideda iš 67 žmo
nių (su klerikalais, beje, eina 

ir Krikščionių Federacija); Tau 
tinė Liaudies Partija gauna iš 
tų apskričių 4 atstovus (viso 
65); Liaudies Partija —2 (viso 
61); Demokratų Partija — 9 (vi 
so 45).

Pastebėtina da yra ir tai, kad 
prasčiausiai už visas partijas 
pasirodė komunistai spartakie- 
čiai. Jie surinko vos 438,199 

balsų ir gavo tiktai 2 (dvi) vie
tas reichstage! O mūsiškiai ko
munistiški kcikunėliai visuomet 
šaukdavo, kad Vokietijos prole
tariatas einąs paskui komunis- 
lllS.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

ANGLIJA.
[Federuotoji Presą].

Londonas. — Didele kova ei
na taip organzuotų darbininkų 
ir organizuoto kapitalo milžiniš
kose Lever Brothers kompani
jos muilo fabrikuose Port Sun- 
lighte. Visų departamentų dar
bininkai mete darbą, taip kad 
nė vienas fabrikuose ratas nesi
suka.

Londonas. — Airių Darbo Par
tija paskelbė manifestą, kuriuo 
ji pareiškia, kad gelžkeliečiai ne- 
beprivalą gabenti municijbs. Ką 
į tai atsakys Britanijos valdžia, 
nežinia; bet greičiausia ji mė
gins padaryti lokautą, uždaryda
ma Airijos gelžkelius.

/
JUNGTINĖS VALSTIJOS.

Lonkšormenų Streikas. 
[Federuotoji Presą].

New Yorkas. — Internaciona
linė Longšormenų (Pajūrio dar 
bininkų) Asociacija nutarė į- 
steitgi 500 tūkstančių dolerių 
fondą, kad kovojus su Pirklių 
asociaciia. nasirvžusia sutrius- 

kinti darbininkų organizaciją. 
Tą fondą Lolgšormenų organiza
cijos valdybą tikisi galėsianti su
sirinkti unijų ir šiaip žmonių 
subskripci jomis. Longšormenų 
asociacija buvo manius pakvies
ti streikan taipjau ir vandeny
no longšormenus, bet paskui nu
tari? nešaukti, o stengtis patiems 
apsidirbti su pirkliais. Strei
kuojančiųjų longšormenų virši
ninkai išleido, sovo nariams įsa
kymą, kad boikotuotų vandeny
no prieplaukas, nedirbtų prie ga 
benimo prekių pristatytų Pilie
čių Transportacijos Komiteto 
streiklaužių ir atsisakytų dirbti 
prie visų pajūriu gabenamųjų 
prekių.

$250.000 pašalpos streikuojan
tiems Varšuvos rubsiuviams.

[Federuotoji Presą].
New Yorkas. — fnternacional 

Ladies Garment Workers unijos 
prezidentas Ben. Schlesinger g:v- 
vo iš Varšuvos nuo streikuojan
čių ten rubsiuvių kablegramą, 
kuria jie dėkoja už unijos pasiųs 
tus jiems 250 tūkstančių dolerių 
pašalpos.

Prieš šešias savaites Int. La
dies Garm. W. unija buvo ga
vus iŠ Varšuvos telegramą, pra
nešančių, kad ten rubsiuvini Išėję 
į streiką; jų padėtis esanti labai 
bloga ir streikininkai reikalauja 
unios pagalbos. Unija tuojau 
surinko 250 tukst. dolerių ir tą 
sumą pasiuntė.

New Yorkas. — Naujiems sa
vo rūmams, kurie pastatyti at
sieis 1 milionas dolerių, Amal- 
gamated Clothing Workers turi 
surinkę jau $320.000. Unija ti
kisi, kad ^teinančiais metais Ge
gužinę šventę\amalganicitai jau 
švęsia savo naujuose puikiuose 
rūmuose. Rūmai tie statomi prie 
11-tos gatvės ir Second avenue.

San Francisco, Cal. — Pasi
baigė John C. Tayloro, komunis
tų darbo partijos nario, byla. 
Prisaikintieji sprendėjai, po as
tuonių valandų svarstymo, nu
sprendė, kad jis esąs kaltas dėl 
agitavimo nuversti "valdžią jie- 
gos pagalba. Tayloras žadąs ape
liuoti.

Egzekucijos Raudo
nės valsčiuje

Skyriuje “Laiškai iš Lietu
vos” Naujienos jau buvo jdė j il
sios laišką apie baisenybes, ku
rios dėjos Raudonės valsčiuje. 
“Liet. Ūkininkas” paduoda kiek 
platesnių apie tai žinių, surinktų 
tam tikros Steig. Seimo paskir
tos komisijos. “L. Uk.” rašo:

Gegužės 22 dieną Steigiamo
jo Seimo vakariniame posėdy j 
Komisija neteisėtiems valdžios 
darbams tirti pranešė savo ty
rinėjimo vaisius dėl Pupkaimio, 
Kaniūkų, ir Vencloviškio kaimų, 
Raudonės valsč. atsitikimų.

Buvę taip: panaikinus bau
džiavą, dvarininkai užgriebę iš 
buvusių baudžiauninkų kaimų 
didelius žemės plotų# (Venclo
viškio ir Kaniūkų Pasalauskis 
Elevenaravo dv. N. apie 400— 
500 dešimt, ir Pupkaimio Raudo
nės savininkė Fane de Cistro 
apie 80 d.), t. y. Nemuno šlaitą 
taip, kad visi trys minėti kaimai 
yra atkirsti užsikišančiu Nemu
no šlaitu nuo vandens ir savo pie 
vų (Pupkaimis).

Prieš kelias dešimts metų mi
nėtų kaimų gyventojai su d vari 
ninkais dėl atimtų žemių byli
nėjosi, bet —aiškus daiktas— 
pralošė.... Iš Pupkaimio gyven
tojų net su rusų kareiviais 1882 
m. ganykla buvus atimta. Taigi 
susikūrus Lietuvos valdžiai, mi
nėti kaimai davę prašymus Kau
nan, kad ji užgrobtą žemę grą
žintų. ž. Ūkio Ministerija pa
tarusi laukti Steigiamojo Seimo. 
Dabar Steig Seimui susirinkus, 
žmonės, pasak jų pačių, “nutarę 
pasižymėti tas ribas, kur jų tė
vai senovėj buvo valdę”. Apie 
gegužės 7—5 Kaniūkų ir Vence- 
loviškių kaimų gyventojai visi 
pažymėjo ribas ir sukasė Kam
pus, pranešdami nuomininkams 
(Kaniūkai), kad šitą žemę jie 
skaito kaip ir savo ir dėl to pra
nešė, kad per 2 savaiti iš trobos

išsikraustytų dvaran, kur turi 
gaut sau butą. Daugia nieko ne 
darę, laukė Seimo. Nuomininkas 
nuėjo į dvarą skustis, kad jį va
rą lauk. Elevonaravo dvaro ad
ministratorius Malinauskis nuva 
žiavęs į Raseinius prašyti pagel- 
bos prieš kaimiečių pretenzijas. 
Vietos valdžia ėmusi maišyt 
“maištą”. Jau apie balandžio 

22 d. Pupkaimio kaimo gyvento
jai kreipėsi į Raudonės dvaro už 
veizdą p. Koziką, prašydami gra
žinti jų kitą syk užimtą ganyk
lą (80 deš.). Tas, sako, išaręs 
juos lauk ir į kalbą nėjęs. Sugrį
žę žmonės nutarė patys ganyklą 
sau pasiimti, o kas reiks dėl at
lyginimo, atsilyginti valdžiai. Ga 
nyklon gyvulius išginę. Sužino
jęs dvaro užvaizdų apie už
griebimą, pasiuntęs mišksargį 
apsigyventi užimtosios žemės 
vietoje, šis pradėjęs tverti tvo
ras. žmonės tvorą nuvertę, be 
to dvaras buvęs atginęs bunda į 
savo ingius, kurių kaimiečiai ne
leidę ganyt, manydami, kad ty
čia rengiama jiems atsakomybė.

Kaniūkai tiktai vieną kartą 13 
—V. buvę nuginę prie Nemuno 
arklius maudyt, o Vencloviškiai 
nieko nė nedarę.

Gegužės 13 d. (per šeštines) 
iš Rasenių atvyko komendan
tas štencelis su* milicijos vadu 
Ivanausku ir 12 raitų kareivių 
bei milicininkų, žmonės ir vai
kai, pamatę kareivius, ėmė bėg
ti su arkliais miškan, o karei
viai — šaudyt. Sugaudę pieme
nis, aplupę kančiais, liepę bėgt 
kaiman pranešt, kad tuoj visi su-
sirinktų pas komendantą aptarti 
žemes paėmimo dalykams.

Išgirdę trukšmą, žmbnės pra
dėjo rinkti, gyvulių žiūrėti. Ka
zys Grigas, pamalęs ant jo ku
melės kaž kokį vaikiną jojant, 
pareikalavęs atiduoti kumelę. At 
siėmii^ kumelę ir užsėdus joti, 
pasivijęs kareivis ir milicinin
kas ėmę šautuvu ir kančium muš 
ti. Grigas neišlaikęs, nukritęs 
nuo arklio ir ėmęs bėgti. Raitas 
milciininkas jšovęs Grigui koją, 
ir dar vijęs, iki tas griovin su
kri tęs.

Kita nesenai iš Amerikos grį
žęs Jurgis Vinkšnaitis ėjęs dėl 
smalsumo pažiūrėti Lietuvos ka
reivių, bet pamatęs, kad blogai, 
pasislėpęs į rugius. Kareiviai 
pamalę, išsivarė iš rugių ir “ne
tyčia” įšovė jam koją, net pirš
tą nukirtę. Po to susivarę visus 
vyrus Klapatynės kieman, išri
kiavę eilėn (sustatę vyrus Nuga
ra į nugarą) ir mušdami vedės 
po vieną trobon, kur už stalo sė
dėjęs komendantas štencelis, mi
licijos vadas Ivanauskis. Nepri- 
sipažinus žmogui, sakė: “meluo
ji,” arba — “tiesk”; ir stovin
tieji čia pat 6 kareiviai griebė 
už sprando, tiesė ir plakė kan
čiais. Taip nuplakė 24 vyrus, 
kurių taipe buvo 75 metų sene
lis. Po tokio tardymo komen
dantas “prisaikinęs” viską ati
taisyt, “kapčius” panaikint. Ka
reiviai ir milcininkai buvo girti. 
Tą patį vakarą baudžiamasis'bū
rys iš Raudonės dvaro nuvykęs 
kitan Elevonoravo dvaran, čia 
pernakvoję apie 8 vai. ryto at
vyko į Kaniūkų kaimą su Jur
barko milicijos nuovados virši
ninku Mikliumi.

Čia vėl ta pati istorija. Gau
dė dirbančius žmones po laukus, 
mušė ir mynė arkliais....

Vencloviškių kaimo vyrai bu
vo į Kaniūkus atvaryti pas šal- 
tyšių Karpį, kurio sumuštas se
nelis 70 metų tėvas liepta tuoj 
pašalint senelė lovoj sėdinti Kar- 
piukienė 75 metų ir pirmas pa
sitiestas plakti pats šeimininkas 
Karpis. Nuplakę lepė pasira

šyt. Primuštas Adomas Lend- 
raitis, 63 metų senis, pats že
mės dalijime nė nedalyvavęs.

Viso šito “baudžiamojo būrio” 
nuplakta apie 60 gyventojų, vy
rų, iš kurių apie 10 sunkiai su
mušta.

Atlikę ekspediciją, nuvažiavę 
Elevenoravo dvaran, prisakyda
mi nuplaktiesiems kapčius tuoj 
užlygint, ir ryto 15. V (!) ateit 
dvaran 8 vai. Be to komendan
tas pareiškęs: “O tai jums da
bar gavote žemės, be to bus tie 
patraukti teisman ir gausit 3 
metus kalėjimo”.

Kareiviai ir milicininkai buvę

įgėrę, ir mušdami išėję laukan, 
išsiėmę iš balnų degtinę gėrę.

20—V—20 Steig Seimo Komi
sija nuvykus tyrinėjo atsitikimą 
vietoj. Buvo iššauktas iš Rasei
nių pats komendantas su karei
viais ir Jurbarko milic. viršinin
kas. žmonės buvo terorizuoti 
tiek, kad bijoję eiti pas gydy
toją savo žaizdų parodyt.

St. Seimas, išklausęs komisi
jos pranešimo, nutarė visą bylą 
kuoveikiau perduoti gynėjui, kad 
nusikaltusieji tuoj butų pašalinti 
nuo vietų ir patraukti atsakomy
bėn.

Ką galima pasakyti dėl šio 
barbarinio atsitikimo?

Gyventojai, nesulaukdami vai 
džios pažadų, gal būt dar kieno 
pakurstyti, ėmėsi žemės klausi
mą savaip spręsti.

Valdžia (komendantas, milici
ja), dvarininko maldaujami ir 
pamylėti, ir ėmėsi begėdiškai 
dvaro nuosavybę nuo “bolševi
kų” (kitur sakė krikščionių, ki
tur valstiečių sąjungos) ginti!

Didžiausią rolę čia vaidino ma
tomai degtinė, kuri uždegė žvė
rišką žemos kultūros milicininkų 
kareivių*) sauvalybę ir kažkokį 
kerštą.

Viena šlykšti votis pasirodė 
ant musų valdžios kūno, tai 
ženklas, "kad tame kūne randasi 
“daug sugedusio kraujo”. Stei
giamajam Seimui iš karto teko 
nemaloni chirurgo rolė.

*) Du milicininkų Prūsų lie
tuvių šulciu, taip pat vienas iš 
Raudonės, mušime nedalyvę ir 
patys pasipiktinę žiūrėdami ki
tus. Tai patvirtino visi trys 
kaimai.

Del Raudonės egzekucijų

Del įvykusių gegužės 13—1< 
d. egzekucijų Raudonės valsčiuje 
“Socialdemokratas” rašo:

Atsitikimas gyvai pakartoja 
tamsiausios baudžiavos laikus, ir 
darosi klaiku klausyti apie jį da
bar, susirinkus demokratingai 
išrinktam demokratingos Lietu
vos Seimui.*^ Tartum- netikėtai 
slisidurė Azija su Europa. Bet 
kun. Krupavičiui ir jo bendrams 
Raudonės atsitikimai, matomai, 
nedavė to įspūdžio. Atrodė, tar
tum, “krikščionys” norėjo pasi
naudoti Raudonės ekzekucija, 
kad padarytų gražų reveransą 
prieš liaudį ir pasirodytų rūpes
tingais jos vargų gynėjais. Na
bagai neapsirokavo dėl vietos ir 
ne tik patys suklupo, bet skau
džiai užmynė saviemsiems ant 
kojos. Raudonės atsitikimas yra 
nežmoniškas, bet jam panašių 
seksis surasti dešimtimis. Karo 
stovis, kurį taip rėmė musų kle
rikalai, davė įsigalėti komendan
tams ir milicijai, padėjo kartais 
ištvirkti patiems kareiviams. Na 
gaika taip priaugo prie valdžios 
agentų dėl to, kad jos nebega
li paleisti iš rankos net p. Drau
gelio liepiami.

Kas gi dabar kaltas, kad Lie
tuvos milicija ir komendantai 
virto bašibuzukais ? Be abejo 
kalti tie, kurie įprato prie žmo
gaus kraujo, bet dar kaltesni tie, 
kas jiems leido, padėjo ir net 
vertė priprasti. Kalti p.p. Mer
kiai, kurie visuomet tai]) uoliai 
diegė musų gyvenime “kietos” 
valdžios, kitaip sakant kumščio 
politiką. Kalta buvusioji krikš
čionių demokratų ir Pažangos 
valdžia, sąmoningai karo stovį į- 
vedusi ir benorėjusi jo panaikin
ti. Tat keliant atsakomybės 
klausimą, teisiamųjų suolan rei
kia sodinti ne tik patys kruvinų 
darbų vykintojai, bet ir tie, kas 
prie jų privedė. Mes seniai jau 
sakom, kad ‘^krikščionių” viena 
rankJ žmones glosto, o kita imi 
ša. Iš glostimo niekam jokios 
naudos, o iš mušimo kraujas pa
eina mušamųjų nugaros, kalėji- 
mose sėdi nekalti žmonės, net 
auga nauji kapai. J

Raudonės atsitikimas privertė 
Seimą tuojau sudaryti komisiją 
valdžios netekėtiems darbams 
ištirti. Ta0iomisijai teks aiš
kinti ne tj/K tas vienas atsitiki
mas, bet dešimčiai kitų, žinant, 
kas pas mus dėjosi a.a. Tarybos 
laikais isanksto reikia pasakyti, 
kad ta komisija bus viena dau
giausia darbais užverstų.

Sveikatos Skyrius b..MI'—MT—■' 1'1 i ,'l
SIFILIS FRANCUOS 

ARMIJOJ.

Dr. Laredde paskaitoj, laiky
to] vienam susirinkime medika- 
les draugijos, išsireiškė, buk 
Francijos armijoj laike karės 
užsikrėtė Šimtai tūkstančių afi- 
cierų ir kareivių liga sifiliu. Čia 
jis da priduria, kad yra daugy
bė užkrėstų moterų, moterų no 
išlaikančių lig gimdymo, gimu
sių vaikų su sifiliu ir mirusių 
dėl to, da šiaip-taip velkančių 
gyvybę vaikij ir da didesnis vai
kų skaitlius gims keliais busian
čiais metais su sifiliu. Jišui sa
ko, kad ligų ir kulkų padarytos 
žaizdos laike kares vargiai gali 
būt pailgintos su minėtos vene- 
riškos ligos žaizdomis. /■J

Francijos armijoj prieš karę 
da liko įsteigtos veneriškų ligų 
stotįs, kurios klasifikavo ligomis 
pagal ligos laipsnius ir apsireiš
kimą ir gydė laike karės pagret 
tintu budu, kad į 1) trumpiau
siu laiku panaikiįli pirmuosius 
ir antruosius si f lio apsireiški
mus, kad (2) j trumpinusį laikų 
slcralizuoti užkrėtimo šaltinį, 
kad (3) sugrąžinti kareivius kuo 
greičiausiai į mūšio lauką. Dr. 
Laredde kritikuoja gydymo bū
dą armijoj in pastebi, kad Fran- 
cijoj prasidėjo didelė sifilio epi
demija, kuri galėjus būt išveng 
ta, jeigu butų buvęs kitokis pa 
tvarkymas apie gydymą.

K.’ti daktarai šokosi kritikuo
ti Laredde, bet vienas jų pats pri 
pažino, kad laike jo tarnystės 
armijoj nuo birželio 1917 m. iki 
gruodžio 1918 metų per jo ran
kas perėjo 2855 ligoniai su si
filiu.

Franctijoj veneriškos ligos ir 
prieš karę buvo žymiai išsiplė
tojusios.; Nenonnalis padėji
mas kares laike ir ‘sugadinta 
žmonių psychologija dėl suiru
tes padare Francijai ,da daugiau 
skrandos.

—Dr. A. Montvidas.

Redakcijos Atsakymą’
u. Kuosaitienei, Burnside. — 

Pranešimas pervelai gauta.

J Kazimieras Gugis
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Iš Kelionės Lietuvon
Nuo Chicagos iki Londono.

keletas, kurie sukalba angliškai. 
Mes suėjome aštuoni, kurie atsto 
vavome apie 7 tautas. Po valan
dos laiko diskusijų paaiškėjo, 
kad tai musų kaltė, kodėl mes 
iki tam laikui nesiskudeme. nie
kam oficiališkai, o jau buvo likę 
tik dvi dienos važiuoti.

Sulipę ant laivo turėjome ne
smagumo su kambariais. Mat, ei
nant į laivų atima laivakortę ir 
išduoda numerį kambario. Kada 

' suėjome į kambarius, tai pasiro
dė, kad labai sumaišyta: vyras 
atskirtas nuo savo moteries, tė
vai nuo vaikų, ir taip toliau, o 
kad norėjai atsimainyti, tai kaš
tavo keletas dolerių, ncM pagal 
jų tvarką, turi būti tame kamba
ry, kuris tap paskirtas...

Penktą dieną plaukiant lai
vu, šaukė visus, kad užsimokėtų 
už bagažų. Daugelis užsimokėjo 
net po $28.00, kitiems užteko 
$1.00, bet didžiuma nieko nemo
kėjo, nors turėjo ir po 20 kub. 
pėdų bagažo., Tatai priklausė 
nuo dokų darbininkų, kurie krau 
darni laivan užrašinėjo, o ant lai
vo jau šaukė iš sąrašo.

Laivu važiavome 11 dienų iki 
Havro, Francijoj. čia visi, ku
rie važiavo per Franci ją, išlipo. 
Viso šiuo laivu važiavo 780 žmo
nių, tarp tų lietuvių buvo 144: 
56 išlipo Havre, o 88 atvažiavo
me J Londoną. Havre stovėjo
me 10 valandų, taigi turėjome 
progos kelias valandas pavaži
nėti po miestą; kaikurių ir pas- 
portai pas franeuzaites pasiliko... 
Havras gražus miestelis, med
žiais ir kvietkomis apaugęs ir 
didelei kalnuotas. Visus viešuo
sius darbus dirba moterys: gat 
vekarių konduktoriai, niotornia 
nai, gatvių šlavėjai, saliunuos 
“bartenderiai”—vis moterys.

Visoki reikmens brangesni 
kurie kaip Amerikoj.

LONDONAS, birž. 13. — Vi
siems skundžianties, kad per 
Franci ją važiuojant priseina tu
rėti daug nesmagumų, sumanėm 
važiuoti per Londoną ir Liepojų. 
Išsipirkome laivakortes Cana- 
dian Pacific Ocean Service lini
ja, iki Londonui. Laivakortei- 
mokėjome $74.00, o gelžkelio bi
lietui nuo Chicagos iki Montreal 
Kanadoj, apie $27.00. Laivas 
“Tunissia” turėjo išplaukti 28 
dieną gegužės, todėl iš Chicagos 
išvažiavau 26 d. nuo Grand 
Trunk Depot. 27 d. gegužio 4:30 
v. v. pribuvome į Montrealį. čia 
radome C. P. O. S. atstovų, kuris 
nuvedė į kaž-kokį urvų ir, per
žiūrėjęs visų pasportus, liepė čia 
nakvoti, o jeigu kam nepatinką, 
pasi j ieškokit geresnę vietų. Žino
ma, mums tame urve negalėjo 
patikti, nes tamsus, drėgnas, 
žmonės susigrūdę, ant grindų, ar 
ba ant kokių baksų sugulę, oras 
toks, kad nosį užsiimti reikia. O 
laivas išeis 29 d. gegužės, todėl 
nusprendėme j ieškoti nakvynės 
kitur. Montreale mik vyne nesun
ku gauti už $2.50 už naktį.

Visą parų važiavę traukiniu 
jautėmės labai pavargę. Per Ka
nadą važiuojant taip dulksta, 
kad vagone nematyti vienas kito, 
ir tas baisiai privargina.

Ant rytojaus skubinome jieŠ- 
koti savo bagažų, nes manėme, 
kad kratys. Sužinojome, kad 11111 
sų daiktai jau nuvežti prie laivo. 
Ten nuėję radome savo daiktus 
ir paprašėme dokų darbininkų, 
kad prižiūrėtų, pasvertų ir kurių 
buvo netvirtai surišti, perrišo. 
Pasirodė, kad tie darbininkai 
kraudami į laivų užrašo, 
didesni ne kaip paskirta, 10 ku-l Birželio 11 d. atvykome į Lon 
biškų pėdų, kas yra viršaus lOldono priemiestį Hilbury, 4 v. ry- 
kub. pėdų, reikia mokėti po 60c.' to. Apie 10 v. ryto atėjo An- 
už pėdą, kuriuos atima 5-tų die-jglijos valdžios agentai, kurie eg- 
nų ant laivo važiuojant; bet už' zaminavo valizas, kaip augščįau 
mažą pdfcigerinimą galima vešti minėjau, vizavo pasportus, ir 
kiek tik nori, be užmokesčio, apie 2 v. po pietų mažesnis lai- 
Kratos jokios niekur nedarė iki vas atvežė ant kranto. Iš čiaatė- 
Anglijos. Anglijoj sustojusiai- jome ant. stoties, iš kurios, turė- 
vui įlipo keletas Anglijos vai- j ome važiuoti į Londono vidur- 
džios agentų, darė kratų labai pa ' miestį. Čionai tai prasidėjo mu- 
viršutinišką: jieškojo tabaka, cį sų vargai, kuriuos da ir dabar 
garų, cigaretų ir perfumos. Kaip j nežinau kaip pabaigsime, 
kuriems lieps atsidaryti skrynu- Į Mums nuo laivo nulipant davė 

~ . .. x"1x:—bilietus, kuriais manėme galėsi
me važiuoti toliau. Kada priei
name prie vartų, eiti prie trau
kinio neleidžia, liepia eiti nusi
pirkti tikietus. Mes aiškinamės, 
kad mes pirkdami laivakortes, 
užsimokėjome iki Londonui, bet 
tie nė šnekėt nenori. Sumanėm 
grįšt ant savoi laivo skųstis, kad 
mus apgavo; ten gauname pa
aiškinimą, kad čia yra Londonas, 
kad jie su mumis pilnai atsitei- 
sę ir kad daugiau jokio reikalo 
su mumis neturį.

Atbėgę vėl stotin lakstome tai 
prie poliemono, tai prie stoties 
viršininkų, ir visi iš mus tik juo
kus daro ir liepia pirkti bilietą 
iki Fenchurch stoties. Matyda-

tęs, o kitiems ant žodžio patikė
jo, kad neturi augščiau suminė
tų daiktų, ir atidaryti nereikėjo.

Apie užsimokėjimų taksų nie
kur nieks neklausė, nors daugelis 
buvo užsimokėję po gana daug. 
Vienas žmogus iš Cicero, III., bu 
vo užsimokėjęs regis $2000.00!

39 d. gegužio, apie 8 v. ryto 
sėdom į laivų, o apie 11 v. išva
žiavome. Laivas Tunissia yra 
apie 1200 tonų talpos; miegamie
ji kambariai švariai užlaikomi, 
patanrnautojai mandagus, tiktai 
maistas labai prastas. Nors duo 
da 4 kartus ir kiek tik nori, bet 
neskaniai; daug buvo tokių pasa- 
žierių, kūne visai negalėjo val
gyti. Vieną dieną davė vakarie-

Bona-fide 20% Atrokavimo Išpardavimas!
Kiekvienas vyrų, vaikinų ir vaikų siutas ir musų visas sandėlis 
kelinių bus išparduotas 20 nuoš. žemiau reguliarių pažymėtų kai
nų. Juodi ir Mėlyni priskirti — Nieko Neužlaikyta. Mus 25 metų 
reputacija ant augštos vertės drapanų žemesnių kainų bus patvir
tinta ir pateisinta kaip da niekad nebuvo! šis išpardavimas su
sidės iš nuosavo gerai parinkto sandėlio - O ne krūva tavoro
specialiai nupirkto šiam atsitikimui.

— ir dabar — pradedant šiandien — mes pasiūlome

PASIRINKIMĄ 
MUSŲ VISO SAN
DELIO VYRŲ RŪBŲ

ŽEMIAU

REGULIARIŲ

ŽEMIAUSIŲ

KAINŲ

Šis yra žemiau žemiausio išpardavimas! Ir kaip tik į laiką ant 
“Fourth!” Kokį trenksmą jis padarys drapanų situacijoj! Dvi
dešimts nuošimčių nuo Continental kainų beveik nepalieka vyrui 
jokio pasirinkimo — jeigu jam reikia siuto (nevat kad ir nerei
kia) — jis yra priverstas pasinaudoti proga šio išpardavimo. 
Pamislykit ką tai ženklina —- didelis sutaupymas tuo vienas po 
kitam! Niekas nesitikėjo kad mes tai darysime — dėlto kad Con
tinental kainos visad buvo daug žemesnės negu “vidurmiesčio”. 
Bet štai yra! t

Viskas priskirta — NIEKAS NEUŽLAIKYTA

Didelė dalis sandelio susideda iš drapanų nūo trijų didžiausių 
augštos vertės drapanų fabrikantų Amerikoj — jus žinote jų 
vardus

Bile siutas, kuris parsidavė už $60 ..................  dabar $48
Bile siutas, kuris parsidavė už $50 ........ ................... dabar $40
Bile siutas, kuris parsidavė už $40................................ dabar $32
Bile siutas, kuris parsidavė už $35 ...........................  dabar $28
Kilę siutas, kuris parsidavė už $30 ..................  dabar $24

Jus galite peržiūrėti visus lapus šio laikraščio ir nerasite drapanų žinių taip svar
bių kaip ši! Jokia kita krautuvė Chicagoje nepaduplikuos šias kainas. Mislykit! Ka
da sandėliai jau išrankioti per uolius pirkėjus kitur nuo laiko kada išpardavimai prasi
dėjo keturios savaitės atgal. Kas gali būti palikta? Palygink! Čia, rytoj, pasirinkit 
iš pilno sandėlio — tūkstančius augštos vertės rubus. Ir pasirinkit su sutaupymu, ku- 

/ ris padarys jus tokiais, kad užmiršit kad kada buvo Augštos Kainos!

- \Milmaukee £? Ashlcm^
Continental yra Chicagos Didžiausia uptown drapanų ir čeverykų krautuve

nei kaivės pilvų, ir pasažieriai la 
bai nepatenkinti ėmė rinkti pa
rašus, kad padavus skundą ka
pitonui, o vienas lietuvių stalas 
visas torielkas apvožė ant stalo, 
ir kada darbininkas atsisako va
lyti tą stalą, tai iškilo dalykas 
į aikštę. Visus šaukė pas virši
ninką, taip vadinamą “purserį”, 
kad suradus, kas taip padarė; 
bet nė vienas neprisipažino, nega 
Įėjo bausti. Tada šaukė visus 
tuos, kurie nepatenkinti tokiu 
maistu. Prisirinko apie 200 žmo
nių prie “Čyf purserio” ofiso. Pa 
matęs, kad tiek daug negalės su 
tilpt jo office prašė, kad ateitų

mi, kad kito išėjimo nėra, nusi- 
tarėm pirkti bilietus. . Sustojam 
visi į feilę prie langučio ir suži
nome, kad bilietas yra 1 šilingas 
ir 6 penai. Duodam Amerikos 
pinigais, neimą; duodam francu- 
zų, neima, nė American Express 
čekių neima, teisinames, kad mes 
kitokių neturime, bet biletierius 
nė klausyt nenori, čia vėl leru- 
ino, kaip Jeffersono gatvėj, Chi- 
cagoje. Pasirodo, kad iš 88 lie
tuvių tik trys turėjo Anglijos 
pinigų po kelis svarus, tai pasi
skolinę nuo vienas kito, nusipir
kę bilietus, važiuojam į Londoną, 
kur buvome tikri, kad rasime

laukiant kokį nors Lietuvos at
stovybės agentą, kuris sutvarkys 
musų reikalus. Nugi išlipus iš 
traukinio pasitinka kažin koks 
žydelis ir anglas; paaiškina, kad 
į Liepojų negalima gauti laivo 
ankščiau kaip ant 26 d. rugpjū
čio, ir kad visi turį eiti su juo: 
jis duosiąs visiems kambarį nak 
voti už $3.00 dienai, užsimo
kant iškalno už savaitę ir po $15 
už jo darbą. O lietuvio jokio at
stovo nėra. Čia vėl prasideda 
įdomus reginys: lakstome prie 
vienas kito, grųdamės, seimavo- 
jame ką daryti; policija stumdo, 
varo lauk nuo stoties; žmonės 
apstoję žiuri, nesuprasdami, ka
me čia dalykas. O tas žydelis ir 
anglas (antrasis prisistatė, kad 
esąs nuo C. P. O. S. Co. ir turįs 
pranešti Anglijos valdžiai vietą, 
kur mes apsistosime) neatleidžia 
mus nė iš vietos: pašaukė veži
mą, pradėjo musų daiktus krau
ti, visai nesiklausęs. Galų gale 
musų apie 40 žmonių nutarėme 
nepasiduot tokiam agentui ir pa
tįs susirasti viską. Išgirdęs apie 
tai agentas da labiau ėmė šaukt 
ir lenkiškai mus kolioti visokiais 
žodžiais; pribėgęs prie poliemono 
ėmė pasakoti, kad šitie esą bol
ševikai arba bomų” šaika, esą tijns

pavojinga juos paleisti vienus. 
Policmonas paklausęs kodėl mes 
nenorime eiti su juo, mes paaiš
kinome, kad mes jo nežinome 
kas jis per vienas ir manome 
surasti vietą patįs. Policmonas 
atsakė, kad jeigu mes turime pi
nigų gyventi, tai galime daryti 
kaip norime.

Tada per spėką atėmėme nuo 
to agento savo daiktus ir likome 
ant stoties, o apie 40 lietuvių ir 
apie 15 lenkų nusivežė. Dabar 
jau trįs dienos kaip jieškome jų, 
bet nė vieno nesurandame.

Atsikratę to agento, leidomės 
į miestą jieškoti nakvynęs. Bu
vo jau 7 vai. vak. Paėmę taxi- 
cab leidomės į miestą, vieni į Lie 
tuvos atstovybę,' kiti nakvynių 
jieŠkot. Visi sugrįžo stotin su 
raportais. Nuo Lietuvos atstovy
bės pranešė, kad atstovybė nie
ko nežinojus apie musų atvažia
vimą, nėra prisirengus mus pasi
tikti ir nieko negali pagelbėti. 
Atstovo seki’etorius dagi paklau
sęs, ar lietuviai gražiai pasirėdę; 
pagalios grafas Tiškevičius nela
bai lietuviškai kalbąs. Atstovo 
sekretorius davęs adresą Dro 
Martišiaus, kuris galįs padėti su
rasti nakvynę kelioms dešim- 

žmonių, ką vėliaus ir pada-

re: suteikė adresus kelių ma
žesnių hotelių ir apie 30 gavo 
nakvynę.

Aš su savo moteria ir A. Juš
ka važiavome traukiniu į kitą 
miesčiuką, Woolwich apie 15 my
lių nuo Londono, pas pažįsta
mus ir per didelę bedą gavome 
nakvynę. Ant rytojaus vėl susi
rinkome stotin ir nusprendėme 
toliaus jieškoti. Aš nusitariau 
pats važiuoti Lietuvos atstovy
bėm Apie 12 vai. d. atvažiavau 
prie atstovybes rūmų. Duris ati 
darė mergina. Pasisakėme, ką 
norime matyti. Mergina paklau
sė pavardės. Aš padaviau “Nau 
j ienų” kortelę užrašęs savo pa
vardę. Už keletos minutų iš
ėjo jaunas, vidutinio ūgio žmo
gus ir mandagiai paklausė, ar 
mes esą nuo “Naujienų”, saky
damas, kad labai malonu jam 
pasimatyti ir pasikalbėti, tik ne
laimė, kad esąs labai užimtas, 
nes turįs išleisti išvažiuojantį į 
Kaunu žmogų, (nepamenu sumi
nėtos jo pavardės). Todėl prašė 
ateiti 3:30 v. po pietų. Antru 
kartu mums atsilankius taip- 
pat labai mandagiai priėmė. Iš
klausinėjęs mus, kokiu tikslu va

jo, kad kougrečiausia ir kuodau- 
giausia tokių bendrovių galėtų 
kurtis Lietuvos pramonės. Taip
gi suteikė visas smulkmenas 
apie išvažiavimą. Pasirodė, kad 
per Liepojų negalima važiuoti 
dėl stokos laivų. Jis labai ap
gailestavo, kad Amerikos žmo
nes taip neteisingai informuoja
mi apie kelionę šitąją linija ir 
žadėjo mušt telegramą į Ameri
ką p. Vileišiui, kad persegėtų 
Lietuvius apie tai.

Man užsiminus apie vakarykš
čius musų nuotikius, labai apgai 
lestavo, kad Lietuvos valdžia ne
duodanti daugiau žmonių, nes 
sako: “Mes čia dirbame trys 
žmonės, tai yra p. Tiškevičius, 
kuris dabar serga ir guli lovoj, 
ir aš su mergaite; ir mums rei
kia atlikti visus diplomatinius 
reikalus, komercinius, laiškus ir 
telegramas; todėl jokiu budu ne
galime prižiūrėti emigrantų, o 
Lietuvos valdžia neduoda užtekti 
nai pinigų užlaikyti žmogų, ku
ris galėtų atlikti tą darbą”. Kaip 
kada patarnaująs Dr. Martišius 
ir kun. Mątulaitis. Ir jeigu to
liaus taip lietuviai per čia ke
liausią, tai teksią kreiptis prie 
kun. Matulaičio, kad jis paskirtų

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

DENTISTAS
caro darbą gvarantuojame 

Kalbame tisas Europiškas kalbas 
8804 S. Kedzie Avė. Chicago, III.

Arti 38-th Street..................... ... ..............•

žiuojame ir peržiūrėjęs mano
nuo bendrovių įgaliojimus veli- kokį žmogų nuo parapijos tam

darbui atlikti, imdamas atlygini
mą nuo pačių emigrantų, nes at
stovybė nuo savęs negalinti skir 
ti žmogų, kuris imtų užmokės
iu nuo emigrantų. Patarė, kad 
parvažiavę pasakytume Lietu
vos valdžiai apie tai, kaip čia 
yra reikalingas žmogus emigra
cijai tvarkyti. Ir šiuos žodžius 
kalbėjo Atstovybės sekretorius 
p. Habinavičia taip nuoširdžiai, 
taip įtikinančiai, kad negalima 
jam netikėti.

, Apie išvažiavimą paaiškėjo, 
kad reikės da mums vizuoti sa
vo pasportus pas Holandų, Vokie 
Čių ir Lenkų konsulus ir pirkti 
bilietą į įtartiną. Į Rotterdamą 
eina laivai kasdieną. Birželio 14 
pradėsime rengtis į kelionę, o 
dabar gyvename Londone jau 
trečią dieną. Mokame 1 svarą 
(tai apie $4.90) už nakvynę ir 
pusryčius. — A. Rypkevičia.

škaitykitIr PLATINKI!
NAUJIENOS”
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Kauno spaustuvių 
darbininkų streikas

Nė vienas lietuviu laikraštis ne
išeina. — Streikininkai išleido 

“Darbininku Gyvenimą”, bet 
valdžia tuojau vėl uždarė.

(Specialu Naujienų koresp.)
Kaunas, birželio 6 d. — Kauno 

spaustuvių darbininkų streikas 
tęsiasi jau 6-ta diena. Joks laik 
ra štiš ne šeina. Vaikai gatvėse 
bėgiodami visokius vokiškus “Ta 
geblatus” siūlinėja pirkti; perka 
žydai ir kaikoks vokiškai mokus 
valdininkas. Dirba tik trys zece 

riai — jau nuo senai mobili
zuoti kareiviai. Valdžia mėgino

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

—Dentistas—
3331 S. Halsted St„ Chicago, UI.
Valandos:—

Dr. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrų ir mo

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

Valąndos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 3 po pietų.
1407 Mihvaukee Avė., Chicago, III.

Phone: Humboldt 4539

' ‘.'i '.‘-..M ■> 'V (>.*<? A*

kreiptis j Vokietiją ir iš ten par 
sitraukti darbininkų. Darbinin
kai savo keliu, pranešė Vokieti
jos darbininkams zeceriams, kad 
laike streiko netik nevažiuotų 
nieks iš Vokietijos, bet kad nė 
darbo iš Lietuvos atsiųsto nedirb 
tų. Trys kareiviai zeceriai rink 
darni nor nors '"Kariškių žodį” 
išleistai. Atsirado kasžin iš 
kur viens, sako, buk iš Amerikos 
atvykę linotipistas (mašina ren
kąs) ir su mašinos pagalba nori 
bent telegramas išleisti. Val
džia mėgino visus darbininkus 
atstatyti, o vėl pradėt priimti 
tik ištikimuosius. Nepasisekė. 
Laikraščių nėr. žmonės neužga 
Pėdinti. Visų profesijų darbi
ninkai smarkiai suerzinti. Spaus
tuvių darb. išleido senai uždary-

SKAITYKIT IR PLATINK1T

LAIVAKORTES
Jau Yra Parduodamos

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

Trečios klesos laivakorčių kainos yra sekamos:

Two-Party Coin Box
Gyvenimų patarnavimas

Gvarantija yra permainyta nuo dešimties centų 
ant dienos, priskiriant du pašaukimu su per
viršiais pašaukimais po keturis centus, ant 
dvylikos ir pusės centų ant dienos, priskiriant 
du ir pusę pašaukimų, su perviršiais pašauki
mais po penkis centus.

N99 150 N°I5 ?(3D
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NAUJIENŲ OFISE
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUJE

Iš New Yorko j Angliją ar Franci jų... $71.50
Iš New Yorko į Paryžių.............................$75.00
Iš New Yorko j Hamburgą.....................$110.00
Iš New Yorko j Danzigą........................$128.00

Išvažiuojant iš Amerikos reikia dar mokėti taksų 
po $5.00 nuo galvos. Įvažiuojant Amerikon, reikia 
mokėti taksų po $8.00 nuo galvos. —

Šiandien dar galima gauti vietų ant laivo “New 
York”, kurs išplaukia birželio 19 d. ir ant laivo “Ad- 
riatic”, kurs išplaukia liepos 3 d.

Laivakorčių reikale galite dabar 
kreipties į NAUJIENAS.,

delis
Iš priežasties negeistino oro ir drapanų dirbėjų negalimumo išpildyti pavasarinius orderius iki pusei sezono, pertai atsi

rado pas mus perviršis drapanų ir esame priversti uždėti tokias kainas, kad galėtume išparduoti greitai, ne paisant to kad nėra 
pelno, dėlto kad mums reikia pinigų. Štai kaip męs tai padarysim: , .. , _ i»

Męs sudarėm j keturias grupes visų sezono sandėlį VYRŲ IR VAIKŲ PUIKIŲ SIUTŲ, pnskaitant Society Bra 
kitų garsių išdirbinių, sekamai:

Grupė
Grupė
Grupė
Grupė

Pardavimo kaina $23.50
Reguliare kaina iki $35.00
Pardavimo kaina $33.50
Reguliare kaina iki $45.00
Pardavimo kaina $43.50
Reguliare kaina iki $60.00
Pardavimo kaina $53.50
Reguliare kaina iki $72.50

Atsižvelgiant j ženklus, kad ateinantiems sezonams geros drapanos bus brangesnės, tad ši proga dėl vyry yra gana aiški, 
šiame pardavime JOKIO KREDITO NEDUOSIM ir bus reikalaujama mažas atlyginimas už pataisymą jeigu bus rei

kalas ~ ’
Mes patariame, kad apsipirktumet dienos laike, nes krautuvė būna atdara tiktai du vakarus j sųvaitę. (Seredoj ir Suba-

toj.)

TOM HOEKSTRA

Heodor "■A7erne
ROSELANDO PARINKTINĖ VYRŲ KRAUTUVĖ 

11140-44 So. Michigan Avė.

tą “Darbininkų Gyvenimą”, ku
rį valdžia vėl uždarė. Visi dar
bininkai spaustuvių darbinin
kams reiškia didį solidarumą ir 
teikia medžiaginės paramos. Ti
kimasi laimėti, šiandien vėl bus 
didelis mitingas......

Kad skaitytojams būt aiškiau 
mano žodžiai, pridėsiu dar šį do
kumentą (nuorašą):

“Kauno Miesto Milicija. 3 Ra
jonas. Birželio m. 5 d. 1920 m. 
No. 3473. Kaunas. Pil. Pranui 
Stiklių, redaktoriui laikraščio 
■Darbininkų Gyvenimas’.

“Sulig įsakymo Kauno miesto 
r Apskrities Viršininko iš š. d. 

No. 6706 pranešu Tamstai, kad 
sulig § 23 “Lietuvos Valstybes 
laikinosios Konstitucijos pama
tiniai dėsniai” leidimas laikraš
čio “Darbininkų Gyvenimas” su
stabdytas už prasižengimą šeš
tame to laikraščio numeryje.

“III nuovados Viršininkas. 
(Antspaudas) (parašas neįskai
tomas)”.

P. S. Liet. Valst. laik. Konst. 
jam dėsnių §23 šiaip skamba: 
“Laidojama (garantuojama) as 
mens, buto ir nuosavybės nelie
čiamybė, tikybos, spaudos, žo
džio, susirinkimų ir draugijų 
laisvė....”

Po tais “dėsniais” pasirašęs 
amžiną atilsį Valstybės Tarybos 
Prezidiumas: A. Smetona, J. Šau 
lys, J. Staugaitis ir A. Valde
maras.

Ir kasgi? Taip buvo prie Mi
kės, taip prie Viliaus, taip prie 
Smetonos ir taip dabar —Stei
giamajam Seimui susirinkus... 
Dėsniai palieka “dėsniais”, o 
Apskričio Viršininko įsakymai 
“įsakymais”. — Pranės Brolis.

Petnyeia, Liepos 2 d., 1920
■ mm ij <i !■■■■< »■

Bell System

Kodėl Telefonų Kainos 
Padidintos

Naujos telefonų kainos prasidės nuo 1 d. liepos, 
jos yrii nustatytos per State Utilities Commi- 
ssion pagal reikalavimą Telefonų Kompanijos, 
kaipo rezultatas 50 sykių prašymų nuo perei
to Augusto, kur per tą laiką 7,000 drukuotų 
lapų-dokuinentų tapo priduota.

Telefonų kompanijos reikalavimas didesnių kainų, 
buvo pamatas tuo, kad dėl didesnio brangumo 
operavimo, darosi nuostoliai.

Kompanija neprašė didesnių kainų, kad gavus 
daugiau pinigų savo šėrininkams ir viršinin
kams; ji nori gauti didesnę kainą todėl, kad 
jau ji moka savo darbininkams didesnes al
gas už darbą operavimo telefonų kurie patar
nauja publikai ir kad padengus lėšas branges
nių materijolų ir dastatymų.

Dividendai šėrininkams nebus padidinti. Kaina 
kompanijos esamų bondsų nebus padidinta.

Kaina visokių materijolų padidėjo. Telefonų

"OUNDalLAST!
Self-adjusting

<fofejUSPUL 
BRASSIERES
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kabeliai kainuoja 143 nuoš. daugiau; svičbordai 
190 nuoš. daugiau; stulpai, vielos, geležiniai 
daiktai, anglis ir tt. taipgi normaliai pakilo.

Kompanija samdo apie 15,000 moterų ir vyrų. 
Operatorių algos pakilo abclnai nuo $37.50 iki 
$85.00 į mėnesį per 5 metus. Algos kitų darbi
ninkų taipgi pakilo tuo pačiu laiku.

Tie pakėlimai algų buvo būtinai reikalingi, ka
dangi pabrango visas pragyvenimas.

Naujos kainos, pagal nustatymą, yra tik laiki
nos. Ar jos bus pakankamai užganėdinančios 
tas parodys mėnesiniuose statementuose iš
duodamuose komisijai.

Kompanija veikia kaipo trustec dėl publikos va
ryme telefonų biznio. .Ji turi gauti ir nustatyti 
mokesčius, kurie apsaugotų ir praplatintų 
nuosavybę ir patarnavimą; ir mokesčiai turi 
būti patogus ir teisingi abiem: abonentams ir 
kompanijai.

Four-Party Coin Box
Gyvenimų patarnavimas

Pirm 1907 buvo reikalaujama gvarantija 10 centų 
ant dienos ir perviršis pašaukimų iškaščių pen
ki centai. Per tryliką metų gvarantija buvo 
penki centai ant dienos, ir nuo 1913 metų per
viršis pašaukimų kaštavo po keturis centus. 
Per visą periodą aukštesnių iškaščių už darbą 
ir materijala, šitai patarnavimo klesai nerei
kėjo panešti padidintus iškaščius. Gvarantija 
dabar yra pakelta iki šešių ir pusės centų ant 
dienos,’ su vienu pašaukimu į dieną, ir pervir
šiai pašaukimai po penkis centus.

4

t

Nauji Mokesčiai
Two-Party Coin Box 

Bizniaus Patarnavimas
Gvarantija yra permainyta nuo dvylikos ir pusės 

centų ant dienos, priskiriant du ir pusę pašau
kimų, su perviršius pašaukimais po keturis 
centus, ant penkiolikos centų per dieną, pris
kiriant tris pašaukimus su perviršiais pašau
kimais po penkis centus.

One-Party Coin Box 
Bizniaus Patarnavimas

Gvarantija dvidešimts centų ant dienos priski
riama keturi pašaukimai, bet perviršiai pašau
kimai bus po penkis centus į vietą keturių 
centų.

Pašaukimai viršijanti du šimtu per mėnesį bizni
ukai mieruojamame patarnavime ir ant Private 
Branch Exchange linijų bus po tris centus į 
vietą dviejų ir pusės centų.

Business Extension Telephones ir Private 
Branch Exchange Stations kainuos septynes- 
dešimts penkis centus ant mėnesio į vietą 50 
centų.

«1RA

Jeigu jūsų vertelka ne
turi tokių — pasiųsk pi
nigų ir liemens mietų ir 
mes jums prisiusime vie 
ną išmėginimui. Krasa- 
ženkliai primokama.

Puritan Kalyklos Sunka su 
Puritan šviežiai maltais apy
niais padaro geresni gėrimų, 
negu kitos kurios išdirbystės.
Reikalauk Puritan. Visos ge
ros grosernės, delicatessen 
krautuvės ir aptiekus jo turi, 
ųrba gali įsigyti dėl jūsų.

jūsiškos ir Turkiško? ¥an©?

12th STREET
Tel. Kedzle 6902.

3514-16 W. 12th ST.
Arti St. Louia Av«.

CHICAGO, ILL.

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujaualoa 
mados iš petrinų ir deaainą 
kirpti ir siūti vyrišku* a p rėdą- 
lūs. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

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

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

ypatiškai. Valandos nuo I ryto 
iki 9 valandai vakare.
WHITE EAGLE GARMENT8 

PRACTICAL DESIGNING 
SCHOOL

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

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

So H&lated SL. Chicam

THE BRIDGEPORTELECTRIC CO^ Ine.
A. BARTKUS, Prea.

1619 W. 47th St Tel. Boulevard 1892. Cklca«o, BL
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KAPITALAS 
$200,000.00

PERVIRŠIS
$25,000.00 CHICAGOS 

:: ŽINIOS ::

1920 metams. Asociacijų tuos 
| reikalavimus atmetė. Pradžioj 
streiko streikininkams ypač 
daug prisiėjo pasidarbuoti, kad 
suorganizavus negrus, kurie bu 
vo nusamdyti, kaipo streiklau
žiai.

TEMYKITE LIETUVIAI!
Visiem žinoma, kad UNIVERSAL STATE BAN* 
KA, yra tikrai Lietuviška Valstybinė Banka, ku
ri visada remia Tautos ir Valstybės reikalus ir 
kaipo tokia Lietuviu įstaiga širdingai kviečia vi
sus Lietuvius-Amerlkiečius užmegsti ir palaiky
ti ryšius su šiuom Banku, nes Bankas randasi pa
rankiausioj vietoj, yra atdaras vakarais du syk 
savaitėje. ŽMONIŲ SUDĖTI PINIGAI YRA 
KUOPILNAUSIAI APSAUGOTI didžiu kapitalu 
ir sumaniu vedimu bankinių reikalų patyrusių vai 
dininkų ir direktorių.
Jeigu męs neremsime savo Tautos ir viens kito, tai 
svetimi tiktai naudosis iš musų ir vilios mus pas 
save visokiais daug prižadančiais apgarsinimais, 
kurie musų vardą, kaipo LIETUVIŲ VARDĄ, ne
pakels. Todėl visi Lietuviai remkite savo teisin
gas įstaigas ir VAISIAIS PATĮS, *0 NE SVETI
MI NAUDOKITĖS.

,. DABAR YRA LAIKAS
NUO 1 LIEPOS NESUGADINUS NUOŠIMČIO, 
PERKELTI SAVO PINIGUS Į SAUGŲ IR STIP
RŲ BANKĄ.

PRIDUOKITE savo Bankinę knygutę blle 
Chicagos arbo kiti miesto BANKOS, KURI 
JUS NEUŽGANED1NA ARBA NĖRA JUMS 
PARANKI—mes sukolektuosime ir perkelsi
me VISUS PINIGUS SU NUOŠIMČIAIS J 
ŠIĄ '

UNIVERSAL STATE BANK
(Under State Government Supervision)

Nepamirškite, kad liepos 4 d. 
įvyksta laisvamanių ir sociali

stų piknikas.

Jau kartų'šioj vietoj buvo ra
šyta apie grandiozinį laisvama
nių ir socialistų pikniką, kuris 
įvyks Gardnerio parke liepos 4 
d.

Rengėjai deda visas pastan
gas, kad padarius šį piknikų 
tokiu, kokio cliicagiečiams jau 
senai beteko matyti. Jame kal
bės Dr. A. Montvidaš ir kun. 
Mockus. Bus įrengtas $1,000 
vertes knygų turgus. Be to, <la 
Ims daug kilų dalykų, kurių čia 
neminėsime.

J lis kas nedėildicnį važiuojate 
į piknikus, tai kodėl jums ne
pasirinkti lokį piknikų, kuris 
jums atneš k uodu ilgiausia nau
dos ir smagumo?

Tokį piknikų rengia liepos 4 
d. Chicagos laisvamaniai ir so
cialistai. Užtat visi važiuokime 
į jį. — A. P.

Praeitų savaitę įvairiose mies 
to dalyse įvyko hotelių darbiniu 
kų susirinkimai. Nutarta lai
kyti trijų dienų konvencijų. 
Konvencijos tikslas busiųsi su
jungti visus hotelių ir valgyk
lų darbininkus vienon unijom

Kad sėkmingiau varius pro
paganda. streikininkai leido 
dienraštį) — Culinary Times. 
Viename paskutiniųjų to dien
raščio numerių paduodama įdo 
inių skaitmenų. Blackstone ho- 
lelyj pietums imama $5.55. Tie 
pietus susidedu iš alyvų, Rėptos 
jautienos, šlapelių, virtų bulvių, 
žemuogių, kavos ir pyragių k ų 
su sviestu. To hoteliaus lioka
jai reikalauja $3.00 dienai, bet 
savininkai atmetė ta reikalavi
mų.

Didžiausia ir Stipriausia Lietuviu Fi
nansinė {staiga visoje Amerikoje 

Po valdžios priežiūra.
BANKO TURTAS VIRŠ.................$2.490.000.00

Žiūrėkite depozitų aUgimą:
1917 Kovo 3 (Dienoje atidarymo).....$16,754.95.
1919 Sausio 1........................ $941,689.40.
1920 Sausio 1......................................$1,625,997.43.
1920 Birželio 28.................................$2,121,595.33.

šiame Banke pinigus galima atsiimti ant kiek
vieno pareikalavimo su 3-čiu mioširačiu. »

SIŲSKITE PINIGUS IR VAŽIUOKITE į 
Lietuvą per šią Didžiausią Amerikoje Lietuvių 
Agentūrą.

IŠMAINOME kitų šalių pinigus pagal dienos 
kursą.

BANKO SKYRIAI: Taupinimo, Komercijos, 
Paskolos, Apdraudos nuo ugnies, Pinigų ir Šif- 
korčių siuntimo.

Informacijos Visuose Reikaluose Suteikiamos Dykai
BANKO VALDYBA:

Joseph J Elias, president,
Wm. M. Antonisen, Vice-

Pres. and Cashier,
Jos. J. Krasowski, Vice-

Pres.
Stasys V. Valanchauskas,

Ass’t. Cashier.

BANKINĖS VALANDOS: 
Panedčliais, Seredomis, Ket 
vergais ir Pėtnyčiomis nuo
9 vai. iŠ ryto iki 5 vai. po 
pietų.
Vakarais: Utarninkais ir 
Subatomis nuo 9 vai. iš ry
to iki 8:30 vai. vakarais.

UNIVERSAL STATE BANK

Kuomet nereikia y»a, kuomet 
reikia nėra.

Kol buvo vėsu, tai niekas ne
kreipė jokios domės į teisėjo 
Riley’s * elektrikinę vedyklą 
(fan). Bet kada atšilo...

Užvakar teisėjui pasidarė vi
sai nesmagu, šilta, ėmė pinkai 
tas slinkties. Jis sumano pasi
vėdinti. įėjo į kambarį, — o-gi 
žiuri, nebėra vedyklos.

Jei oras neatveš, tai teisėjui 
prisieis noroms-nenoroins pirk
ti naujų vėdyklų.

Automobiliai darosi pavojingi 
net karvėms.

Iki šiol automobiliai užinuši- 
nėdavo tik žmones, —• kitų gy
vulių nekliudydavo. Bet dabar 
net karvėms nebėra gyvenimo 
•dėl automobilių.

Anądien J. Ogden Armouro 
automobilius visu smarkumu 
užgavo p. White’o karvę. Ir 
kaip žinovai sako, karve var
giai liepas veiksianti.

Vakar p. White atlanko Ar- 
mourų, kad gavus $150 už kar
vę.

Nežinia tik, kas bus padaryta 
su karvės mėsa: ar White pasi
laikys jų sau, ar Arniour pada
rys iš jos dešras. ..

Valgyklų darbininkų streikas.
[Federuotoji Presu].

Streikas, kuris prasidėjo ge
gužės 1 *d„ dar tebesitęsia, žy
mesnių Chicagos hotelių ir val
gyklų darbininkai įteikė hotelių 

I asociacijai unijos reikalavimus 
I-...................................................

3252 S. IIALSTED ST. CHICAGO, ILLINOIS 
Kampas 33-eios gatvės.
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NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI 

Atminčiai metinių sukaktu
vių mirimo musų mylimo sū
naus Augustino Šležo, kuris mi
rė 12:30 nakties 3 Liepos, 1919 
m. 4 melų 9 menesių amžiaus. 
Paliko mus dideliame nuliūdi
me, levus ir dvi seseles. Norint 
metai sukako, bet širdies jaus
mai neužgeso. Ilsėkis mielas

Streikuoja Fairbankso dirb
tuvėm darbininkai.

Užvakar mete darbų Fair
bankso muilo išdirbystės darbi 
ninkai. Reikalaujama pakelti 
mokesties 12 centų valandai. 
Iki šiol darbininkams buvo mo
kama tik 57 centai valandai.

Fairbanksol dirbtuvė randasi 
prie 18 ir Wenlworlh gatvių.

Miesto darbininkams bus tik 
dalinai pakeltos algos.

Užvakar Miesto Taryboj kilo 
karšių ginčų delei pakėlimo dar 
bininkanis algų. Beveik visi al- 
dennanai suliko, kad darbinin
kams reikia pakelti algas. Gin
čai ėję lik apie tai, iš kur gavus 
pinigų algų pakėlimui. Vienas 
Tarybos narių pareiškė, kad jei
gu bus išpildyti darbininkų rei
kalavimai, lai iki sausio mėne
sio miestas turėsiąs $20,000,000 
deficito.

“Mes turime pakelti darbiniu 
kanis algas net ir tame atvėjyj, 
jei prisieitų parduoti miesto ro- 
tuzę”, įkirto aldermanas John 
Toman.

Buvo pasiūlyta imti didesnius 
mokesnius nuo miesto gyvento
jų, kad padengus išlaidas. Bet 
diduma aldermanų pasiprieši
no tam. Esu gubernatoriaus 
Lowdeno visuomenės įstaigų 
naudojimo komitetas jau pa
kankamai piešia publiką. Tasai 
komitetas pasižymėjo tik tuo, 
kad pataikavo kompaiiii joms, 
darydamos joms' “neapgalvotų 
koncesijų” (nusileidimų)*.

Po ilgų svarstymų nutaria pri 
dėti darbininkams po $300 me
tams. TeČiau manoma, kad Ja
sai pakėlimas nepatenkins elek- 
trininkų ir miesto valytojų, ku
rie grūmoja streiku.

Buvo pasiūlyta pakelti poli- 
eistams algos — pridėti po šini 
tą dolerių metams, — bet tasai 
pasiūlymas nepraėjo.

Naujas patvarkymas leidžia 
rinkti moteris teisėjais.

Sulig naujuoju patvarkymu, 
Illinois valstijoj moterys galės 
būti renkamos teisėjais. Teisė
jas David M. Brothers pareiškė:

JUST KIDS_ The Muatard Plaster. By Ad Cart«r
• — —0MM»« ■ ■ ■■■ 11 <■1 1 1 ’

L —I it ain’t kqth»n'
sūneli ant Lietuvių Tautiškų Ka
pinių.

Konstantinas ir Sofija Šležai 
ir seselės Sofija ir Emilija

5329 S. Tallman avė.
, Chicugo, III.

Teisėjas Denis E. Sullivan 
pasakė:

, “Moterys geriau supranta 
moterų pasielgimus, negu vy
rai. Todėl jos teisingiau teis 
žmogžudės.”

Bet tokiam patvarkymui la
bai priešinosi Leonora Z. Meder, 
advokatas.

“Tų užsiėmimą bent šiuo tar
pu aš norėčiau palikti išimtinai 
vyrams”, pareiškė ji. “Moterys 
yra perdaug seiitimeiitalės. Ga
limas daiktas, kad jos pasiųstų 
daugiau moterų ant kartuvių, 
bet labai galima, kad jos nenu- 
*baustų mirtimi nei vieno vyro 
— žmogžudžio.”

“Chicago j nuolat įvyksta to
kių žmogžudysčių, kuomet žino 
na nukauja savo vyrų. Ir beveik 
visuomet moterys — prasižen- 
gelės yra išteisinamos. Tegu! 
moterys eina prisaikytojų teisė
jų pareigas ir pakaria bent ke-( 
lias moteris — nusižengėlės.”

KELIAS LIETUVON JAU 
ATDARAS.

Šiuomi pranešam visiems 
kurie rengiasi važiuoti i Lie
tuvą kad nuo vakar dienos 
kelias per Kanadą ir Belgiją 
tiesiog į Lietuvą likos atda
rytas, ir dabar Lietuviai gali 
važiuoti į Lietuvą ir iš Lietu
vos į Ameriką tiesiausiu ke
liu be jokių kliūčių. Del lai
vakorčių kreipkitės į ofisą.
Federal L. A. & L. Company

666 W. 18-th st. Chicago.

7a—>--- ----z - - ----------------~
Rez. 1139 IndepenAenoe BlvčL Chicago

Telephono Van Buren 294

DR.A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir vigų chroniškų ligų

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

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

Pranešimai
Draugijų pranešimas apie mi
tingus etc. dedame dykai. Nuo 
šio laiko betgi pranešimai (lai. 
šku, arba telefonu: Canai 1506) 
turi būt priduoti Redakcijai iš
vok aro, ne vėliau kaip iki 8 
P.M. Vėliau priduoti praneši
mai nebegalės tilpti rytojaus 
numery J.

Extra Susirinkimas LSS. VIII. Ra
jono valdybos, ap Svieto s komisijos nu 
rių ir kuopų valdybų narių Pčtnyčioj, 
2 d.Jiiepos, J920. Naujienų name, 7:30 
vai. vakaro. Yra svarbus reikalas, atei 
kito. — Organizatorius.

LSS. 81 kp. pusmetinis susirinki, 
mas jvyks liepos 3 d., subatos vakare, 
Liuosybės svetainėje, 1822 Wabansla 
avė. Pradžia 7:30. Visi kuopos nariai 
privalote dalyvauti susirinkime, nes 
yra daug reikalų dol apsverstyrno.

Sekr. P. Millcr

. ..SLA, 36-tos kuopos mėnesinis., su. 
si rinkimas Įvyks nedėlioj, liepos 4 d., 
kaip 12 vai. dienos, “Aušros” svetainėj 
3001, S. Halsted str. Visi nariai buki
te, nes bus išduotas raportus iš įvyku 
šio SLA. Seimo. Bus duodamos kny
gos, nariams už pusę kainos.

—J. Juknis, pirm.

SLA. 226 kp. susirinkimas ..j vyks 
nedelioj, liepos 4 dieną, 1 vili, po pie, 
tų Knygyno svet., 1822 Wąbansia av. 
Visi nariai kviečiami atvykti.

A. Martinius, sekr.

Melrose Park. L. T. Draugystes 
kung. Algirdo pusmetinis susi rinkt
inas {vyk* nedelioj liepos, 4 dieną 
kaip 1 vai. po pietų J. Waičiulio sve
tainėje, 23 gatvė ir kampas Lake st. 
Visi nariai bukite laiku, nes yra daug 
svarbių reikalų taipgi malonėkite vi
si užsimokėti pomirtines,už mirusius 
draugus. Nut. rašt. A. Jasinskas.

Išvažiavimas j .Tefferson Mišką 
jvyks nedėlioj, liepos 4 dieną. P. P. D. 
Unija 604 skyrius rengia išvažiavimą. 
Programas susidės iš kalbų ir įlekiama 
cijų — Komittetas.

LSS. 234 Kuopos mėnesinis susirin
kimas |vyks nedėlioj, liepos (July; 
4 dieną, 10:30 vųl. ryte. University of 
Chicago Settlement Club room, 4G30 
Gross avė.

Draugai ir draugės, malonėkite lai
ku pribūti, nes turime daug svarbių 
reikalų aptarti. —D. Motuz, n. sekt.

Reikalauja $25,000 atlyginimo.
Jacol) Cooko bėdos vis’ da ne

sibaigia.
Kiek laiko atgal p-lė Minule 

Bleinstein prisipažino tėvui, kad 
ji išgyvenusi su Gook visą sa
vaitę jo vasarnamyj. Blein- 
stein, grasindamas revolveriu, 
privertė Gookų važiuoti laisnio 
išsiimti. Bet kelyj Cook pake
le “maišią” ir grieštai atsisakė 
imti laisnį. Tąsyk Bleinstein 
areštavo jį.

Užvakar prasidėjo byla. P-lė 
Minnic Bleinstein reikalauja 
$25,000 už suvylinią.

Pakelė algas miesto 
darbininkams.

Miesto Taryba nutarė pakelti 
.ilgas darbininkams. 10,(KM) mie 
slo darbininkų gausių didesnes 
algas. Kiekvienam jų pridėta 
i>3(H) melams.

Tiems darbininkams, kurie 
priklauso kokiai nors unijai, 
bus mokama unijinės algos.

GERB. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

darnai Pragarai
Komedija

Paraše Harry Newton
VertS Jonas Ilgaudas.

Puslapių 23.
Kaina tik 10c.

Gera statymui scenoje.
Tik dvi ypatos reikalauja

mos lošimui.
Pinigus galima siųsti kra- 

sos ženkleliais.

Naujienų Knygynas
1739 So. Ha lt sėd St.

Chicago, III.

Roseland. — Draugystės D. L. K. 
Vytauto No 2 pusmetinis susirinki* 
mas bus nedėlioj, liepos 4 dieną, kaip 
1 pietų, Strumilų svetainėje. 
Visi nariai kviečiami atvykti. — 

'A. Grebelis, Rašt.

Pittsbnrgh, Pa. SLA. 3-čio Apskri
čio kuopų atstovų suvažiavimas įvyks 
liepos 18 dieną, Finnish VVorkers Hali 
525 — 6-th str., Monessen, Pa. Posė
džių pradžia kaip 10 vai. ryto. —. 
Išrinktieji kuopų atstovai kviečiami 
atvykti laiku.
S. Ilakanas, SUA. 3-čio Apskr. Pirm.

Nuo liei>os 1 d. Roselando ir 
Kensingtono Naujienų skaityto
jai pirkite Naujienas sekančiose 
stotyse: •

Klauda
158 Kensington avė.

M. G. Valaską
11444 Michigan avė.

P. Umbrožiuną
234 E. 115-th str.

A. žalali
114 E. 107-th st.

Bučemej
10701 State str.

BarbernSj
10500 Michigan avė.

Užprenumeruoti Naujienas ar 
paduoti apgarsinimus galite per 

PR. GRYBAS
10500 La Fayette avė.
Phone Pullman 3119

(įcero. — Vyru ir Moterų Apš. 
Draugystės išvažiavimas įvyks nodė- 
lioj, liepos 4 dieną, J. gvabo daržo 
Lyons, III. Bus vežama trokais: l-mas 
trokas išvažiuos kaip 10 v. ryte, 2-as 
■—kaip 12 vai. dieną. Susirinkite prie 
V. Shileikos, 4932 W. 14 st. Butiniu 
sugrąžinkite serijas anksti iš ryto.

— Komitetas.

Chicagos Socialistų ir Laisvamanių 
piknikas įvyks nedėlioj, liepos 4 dieną 
Gardners parke, West Pullman. Pik
niką rengia sujungtos spėkos — LLF. 
1 kp., LSS. 81 ir 22 kp. ir Pirmyn 
choras. Kalbės geriausi laisvamanių 
ir socialistų kalbėtojai — Dr. A. Mont 
vidas ir kun. Mockus. Dainuos daug 
chonj — bus visokių pamarginimų. 
Pradžia 10 vai. ryte.

ChicagieČiains važiuojant į pikniką 
reikia imti State st. karus ir važiuot! 
iki 119 gatvės. Gardner parkas yra 
prie 123 gatvės. —Komitetas.

Dr-stė Lietuvos Sūnų No. 1 laikys 
savo pusmetini susirinkimą. P. Pili- 
tausko svet., 4512 So. Henntiage avė. 
liepos 3 dieną. 8 vai. vakaro. Visr 
nariai malonėkite atvykti, nes yra 
svarbių reikalų. —J. slota, sekr.

Rockford, III. — L. S. ir D. Draugy
stės mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedalioj, liepos, 4 d., 2 vai. po pietų, S. 
M. and F. S. svetainėj, 3 rd avė. tarp 
7-tos ir 6-tos gatvių.

— Valdyba.

LITTLE JULIUS SNEEZER BY &AKER o

BŪT LET M£ 
EYPLAIN?

OTHER-VVIS'H VOU VVILL NEVER 
REACH YOUR GOAUr--------- -

Voo mušt kememuer THAt 
OLP MOT TO, PU5M-PUSH f 
AND 60! --------1

<4OUILlT., IO r- 
T A pdMFlRC 
. VUITH.< c—----i

I TRIEDTO TCLU 
YOU ČOMETtllNYr, 
(3ut yoj vvould'ajt 
- 1 Ll S TEN •

THERE'S HALF 6 DOZfK 
KID5 AKOUND THE 
CORMER STEALINJ&

YOU WON’T
NEITHER!
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R E įKIAt_PARBININKŲ
Rubsiuvių Unijos 269 skyriaus pus

metinis susirinkimą:? įvyks pėtnyčioj, 
Unijos 
nariai 
rarbių 

bus

MOTERŲ

salėj, 156-4 
kviečiami 
reikalų.
laikomi 
nyčią.

pribut
uo šiol

kiekvieno mėnesio pirmą pėt-

nes yra s 
usi rinkimai

Sekr. F. Juozapavičius.

Roseland. - 
Darbininkų S 
rovės di rėkei j 
trolės ir 
mas bus 
7:30 vai. 
reikalas,

Roselando Lietuvių 
itainės Statymo Bcnd- 
i šėni pardavėjų, kon- 

revizijos komsiijų susirinki- 
pėtnyčioj, liepos 2 dieną, 
vak. “Aušroj.” Yra svarbus 
bukite visi. — Valdyba.

- Lietuvių Raudonos Rožės 
Uiubo priešpusmetinis su- 
bus pėtnyčioj, liepos 2 d.,

Cicero.
Pašalpos
sirinkim?
kaip 8 vai. vak. Neffo svet., 1500 So. 
49-th avė. Visi draugai nariai malonė
kite susirinkti. Yra svarbių reikalų.

—A. Liutkus, rašt.

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

—Valdyba.

Pa j ieškojimai
PASKELBIMŲ KAINA.

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

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

Aš Ignacas Aprimas pajieškau bro
lienės Veronikos Aprimienės pirmiau 
gyveno Corteney, Pa., o dabar neži
nau kur. Aš turiu labai svarbų reika
lą. Malonėkite atsišaukti pati, ar kas 
ją žino praneškite už ką busiu labai 
dėkingas. Mano adresas:

Ignacas Aprimas,
1716 So. Union avė., Chicago, III.

Pajieškau draugo Juozo Jutijs. Gir
dėjau esąs Chicagoje. Jau 3 metai 
kaip matėmės, buvo geras draugas, 
gražiai sutikome, tai norėčiau surasti 
vėl. Meldžiu atsišaukti jis pats, ar 
kas žino pranešti.

Geo. Dagis,
331 So. Campbell avė., Chicago, III

Aš Juozapas Masalskis prašau gra
žiai Sofijos Masalskienės, savo mote
ries, kuri nesenai prasišalino, kad su- 
giįžtų, jei kuo nors bučiau jums nu
sidėjęs persiprašau. Taipgi jokios kal
tės nemotu nė ant jūsų. Sugrįžkite 
ir gyvenkime kaip gyvenome. Laukia
me sugrįžtant Aleksiukas jūsų sūnūs 
ir aš Juozas Masalski/ Aleksiukas de
juoja kur mama, kur mama pasigai
lėkite nors kūdikio, jei jau nevažiuo- 
tumėt, tai bent laišką parašykite. Ne
klausykite kalbų, jei jų tokių butų, 
kad aš ką nors darysiu, nieko jums 
neatsitiks, nebijoki t e, < sugrįžkite.

J. M.
3252 So. Halsted str., 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 į 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

Pajieškau Klemenso ir Juozo Sai
kaus ir Juozo Brazausko, Kauno gub., 
Šiaulių pav., Kruopių parap., Dulbių 
kaimo. Jie yra Amerikoj 14 metų. 
Malonėčiau su jais susižinoti. Jie patįs 
ar kas juos žino, malonėkite pranešti.

Adomas Žukauskas,
1215 So. 50-th Ct., Cicero, 111.

Aš esiu vaikinas 31 metų senumo 
ir pajieškau merginos apsivedimui. 
Turėtų būt nuo 22 iki 31 metų am
žiaus. Lietuvoj ar čia gimusi. Jeigu 
Lietuvoj gimusi, norėčiau, kad kalbė
tų kiek angliškai. Norėčiau, kad bu
tų gero pasivedimo lieso sudėjimo ir 
apie penkias pėdas augščio. Atsišaukit 
ant:

No. 113 Naujienų ofise.
1739 So. Halsted str. Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos ar 
ba našlės nuo 28 iki 35 motų, esu 30 
metų vaikinas, mylinčios dorą gyveni
mą. Meldžiu atsišaukti ir prisiųsti sa- 
vo paveikslą. Atsakymą duosiu kiek
vienai.

W. Tibautas,
33 N. Edward str., Kenosha, Wis.

Pajieškau savo brolio Juozapo Ka- 
tiliausko. Šiaulių apskričio, Stačiūnų 
vals., ir Kaimo Amerikoj gyvena apie 
10 metų: girdėjau gyvena Newark, N. 
J. Jis pats ar kas kitas, malonės 
man apie jį pranešti, busiu dėkingas.

F. Katiliauskas,
500 W. 54 PI. Chicago, III.

JIEŠKO KAMBARIŲ
REIKIA KAMBARIŲ

Jieškau North Sidės apielinkėj kam 
barių. Geistina, kad butų arti Hum- 
boldt Parko. Pranešdami pažymėkite 
kokiu laiku galima matyti. Praneši
mą adresuokite taip:

J. L.
1739 So. Halsted str., Chicago.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARIAI ANT RENDOS

Turiu ant rendos gražių kambarių, 
didelių ir mažų su visokiais paran- 
kumais: 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

REIKIA DARBININKŲVYRŲ IR MOTERŲ REIKIA DARBININKU AUTOMOBILIAI NAMALžEMe NAMALžEMe
VYRŲ

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

Mes galime panaudoti kelis pasto
vius ištikimus vyrus ir moteris, pilną 
laiką arba dalį, išmokti gero bizniaus, 
pardavinėti lotus ir namus. Galima 
lengvai padaryti $500 į mėnesį.

REIKIA —
Paprastų darbininkų viduriniam ir 

išlaukiniam dirbtuvės darbui. Pasto
vus darbas, gera mokestis ir premijos.

Heppes — Neisim Roofing Co., 
4500 Fillmore 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.

PARDAVIMUI automobilius Jcffe- 
ry, 5 pasažierių, 4 cilinderių, nauji 
tajerai, puikiame stovyje, bargenas.

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

DIDELIS BARGENAS

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 
bet i ir suprasti Angliškai. Patyrę ope
ratoriai gauna labai augštas algas. 
Gera mokestis pradeilantiems.

Belden Manufacturing Co.
2300 So. Western avė.,

REIKIA —

Merginų, 16 metų ir senesnių, pri
pildymui ir labeliavimui dėželių. $16 
į sąvaitę pradžiai. $18 iki $25 į sąvai
tę, išmokus. Geros darbo sanlygos 
valandos. Pusė dienos subatoje.

I K. C. BAKING POWDER CO. 
16-th and Canal sts.

ir

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.

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

REIKIA —

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. Western avė.,

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

FRANCES HUGHES CO.
21-st and Iziomis sts.

REIKIA —

Merginų

lengvam darbui Idealėj kavos dirb
tuvėj. Aštuonios vai. į dieną, 8 iki 
4:30 Pusė dienos subatoj. Žiurštai 
duodama dovanai. Kavos ir arbatos 
duodama dykai. Gera proga pasigeri- 
nimui $15 pradžiai

CHASE and SANBORN 
76 E. Lake str.

REIKIA— <o.lb
Pradžiamokslių — moterų — 18 ik! 

45 metų amžiaus, išmokti ranka siu
vimo operacijas, kurios apmoka geras 
mokestis. Jeigu smagios su adata at
sišaukite tuojaus.

Alfred Decker and Cohn 
?iet-vakarių kampas Van Buren ir 

Franklin sts.

REIKIA — t .
senyvos ir suprantančios moteries 

pridabojimui dviejų kūdikių, 5 ir 7 
metų; ji gali turėti ir.savo 1 kūdikį. 
Gera mokestis, darbas ant visados.

K. Galimskis
3301 So. Wallace str.

L

JAVARAS and JOHNSON 
8-th floor — 118 N La Salio str.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA VYRŲ—

$4.80 j dieną. Nuolatinis darbas, 
valandų diena Muilo dirbtuvė.

1319 West 32-nd Placc, 
2 blocks West o f Racine avė.

9

THE UNIVERS1TY OF CHICAGO— 
5750 Ellis avė.

Siūlo nuolatinį darbą vyrams, kaipo 
janitoriams ofisuose ir klesų triobose. 
Paimkite Cottage Grove karus iki 
58-th st. ir paeikit 4 trumpus blokus 
į rytus iki Ellis avė.

REIKIA —
Patyrusio virėjo (cook). Darbas ant 

visados. Mokestis gera. Atsišaukite 
tuojaus pas: .......

W. B. Jučas
3305 So. Halsteil str.

REIKIA —

Gero vyro musų pardavimo skyriu
je. Patyrimo nereikia. Vyrui norin
čiam išmokti aš mokėsiu nuo $40 į 
sąvaitę ir daugiau, pagal gabumą. 
Ateikit ąiandien ir pasiklauskit Mr. 
C. P. Shidlowsky, pardavimo vedėjas. 
Room 1009 — 54 W. Randolph str.

REIKIA —
Tuojaus dviejų gerų, pastovių vyri] 

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 bo rakan
dų. Parašykit pilnai kur dirbote 
skiausia.

DIXON IRON METAL CO. 
609 W. Third str., Dixon, 111.

pa-

REIKIA —
Janitoriaus prižiūrėjimui dviejų fin

tų namo. Dykai kambariai, gesas ir 
elektra.

F. Goldstein
1208 Independenco Blvd,

REIKIA
Prastų darbininkų dirbtuvės darbui.
Pastovus darbas.

LINK BELT CO.
39th & Stewart

REIKIA —
10 vyrų darbui ant farmos ir grcen- 

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

2029 Greenshaw str.,

Susė bloko į žiemius nuo W. 12-os ir 
obey gatvių.

REIKIA —
Vyrų darbui maudynėj (bath 

se) po No.
1115—17 So. Paulina st.

REIKIA —

hou-

Paprastų darbininkų. Gera mokes
tis ir bonai. Kreipkitės pas

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

REIKIA —

Šaldyklinių (freezer) vyrų 60c. į va
landą, 9 pusė valandos į dieną. Ge
ros darbo sąlygos. Atsišaukite tuojaus.

UNITED STATES COLD STORAGE 
COMPANY 

2101 West 89-th str.

REIKIA —
Gordon Fenderių ir pony press Fec- 

derių. Gera mokestis. Kreipkitės prie 
THOMPSON and TAYLOR

536 W. 22-nd str.

Parsiduoda Automobilius 1918 m., 
7 pasažierių, gerame stovyje, nauji 
tajerai. Priežastis pardavimo išvažiuo 
ju Lietuvon, todėl noriu parduoti į 
trumpą laiką kad ir už mažą kainą. 
Kreipkitės per Tel.: Pullman 2825, 
arba ypatiškai po 5:30 vai. vakaro.

10524 So. Wabash avė., 
Roseland, III.

REIKIA —

• Kelių patyrusių vyrų operavimui ob
liavimo (planing) dirbtuves mašinų— 
pastovus darbas •— gera mokestis — 
ne unijos dirbtuve. Kreipkitės prie 
Lumbermen’s Mills, W. H. Taplin Spt. 
Robey st. į pietus nuo Blue Island avė

3

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, 111.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučernė ir grosemė, 

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

4901 W. 12 str

Parsiduoda pigiai drukuojama ma
šina, kainuoja $75, vargonai grama
fonas, gera smuiką, armonika ant 
dviejų ailių, graži šėpa knygoms su
dėti, ir palaikių lentų storų ir plonų 
florui ir sienoms taisymui. Parsiduo
da labai pigiai. Priežastis—išvažiuoja 
j kitą miestą.

C. Mulolis,
3233 So. Halsted st., Chicago, III.

PARDAVIMUI saliunas, lietuvių 
npgyventoj vietoj; biznis išdirbtas nuo 
senai. Pardavimo priežastis — vienam 
persunku apsidirbti.

F. Vitkausky,
1905 Canal po r t avė.

PARSIDUODA —
Grosemė ir bučernė Lietuviais ap- 

gyventoj vietoj. Laikiau tą vietą 14 
metų ir man nusibodo.

I. Lyon'
1731 So. Union avė.

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

KLEM WIDZES,
839 W. 33-rd st., Chicago, III.

Tel. Yards 3036

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

SCHETTLER and MASULIS 
6706 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA pianas labai pigiai 
$95 Lcndermanno išdirbinio.

4013 S. Artesian avė.
Phone Mc Kinley 4503

PARSIDUODA Ice box didelis 100 
svarų ledo įtalpos^ Parduosiu pigiai 
atsišaukite greitai.

3238 So. Halsted str.

PARSIDUODA grosemė geroj vio 
;oj biznis išdirbtas per daugelį metų 
priežastis pardavimo važiuoju Lietu
von. Parduosiu pigiai, atsišaukite 
greitai.

' T. Smilga,
3336 Lowe avė.

PARSIDUODA puikus bučemės 
fixturai. Priežastis savininkas įėjo į 
eitą biznį. Parsiduoda sykiu arba 
atskirai labai pigiai. Atsišaukite po 
šiuo adresu: J. G.

3553 So. Wallace st.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA automobilius Buick 

Co. 5 pasažierių modelio D. 35 1917 
metų. Išvažinėtas 8,000 milių Mašina 
dirba kaip nauja. Priežastis pardavi
mo patirsite ant vietos, galima maty
ti prastomis dienomis nuo 7 iki 9 vai. 
vakarais; šventadieniais nuo ryto iki 
12 dienos.

Stanislovas Urmonas 
3612 Emerald avė.

PARSIDUODA automobilius, 1916 
metų 5 pasažierių. naujas stogas, nau 
ji tajerai, pigiausias visame mieste 
$475.

1543 W. 46 st. t
Tel. Yards 7125

’ AUTOMOBILIAI
Parsiduoda nauji ir vartoti auto

mobiliai — Cash arba ant išmokėji
mo.

1918 Nash — 7 pasažierių 
Overland 5 pasažierių Model 90 
1918 Studebaker 7 pasažierių’ 
1915 Haynes 5 pasažierių.
Ir kitokių išdirbimų: visi geri, kaip 

nauji. Kaina nuo $400 ir augščiau.
Janušauskas ir Vizgirdas

6445 So. Westem avė., Chicago, Iii

Naujas dviejų augštų muro namas 
su beismentu 2 pagyv. 5 ir 6 kamba
rių. Elektro šviesa, maudynes ir kl 
ti geri įtaisymai, šis namas parsi
duoda pigiai, 
avenue.

Parsiduoda 
su beismentu 
rius to i lėtai, 
— antras medžio 2 pagyv. po 7 kamba 
rius su maudynėmis gesu ir kitais 
įtaisymais. Rendos neša $85.00 į mė
nesį Lotas 50x125. Prekė tik $8200. 
Inmokėt vieną tūkstantį likusius kaip 
renda.

Parsiduoda 9 kam. cottage. Augštas 
beismentas maudynės, gesas. Randasi 
3433 So. Wallace str. Prekė tik $240o 
Inmokėti $400 likusius kaip renda.

Parsiduoda dviejų lubų augščio mu< 
ro namas 2 pagyv. 6 ir 7 kam b. Garu 
šildomas, maudynės, Elektro šviesa ir 
kiti geri įtaisymais. Namas randasi 
tarpe 65-tos ir 66-tos Peoria gat. Pre
ke tik $9400.

Parsiduoda dviejų lubų augščio mu
ro n&mas 1 Storas ir 3 pag. 2 po 4 
kambarius 1 — 5-kių kambarių. Elek
tros šviesa ir kitais gerais įtaisymais. 
Namas randasi 3247 S. Morgan st. Pre 
kė tik $6300.

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

Naujas dviejų augštų muro namas, 
4 metų senumo. Stymu šildymas, mau
dynės Elektro šviesa ir tt. Randasi 
gražioj vietoj 101 W. 74-th st. Rendos 
neša $100 į mėnesį. Parsiduoda pigiai.

Del platesnių paaiškinimų kreipkitės Į 
pas:

CORRIDON, MO
Šis namas parsi- 

Randasi 3609 S. Lowe
du namai vienas muro 
4 pagyv. po 4 kamba- 
gesas ir kiti įtaisymai.

Farmos parsiduoda, žemė 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, agrastu 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. Iziuis, III.

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

J. ZAKSAS
634 W. 35-th St.

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

PARSIDUODA Ford karas, 6 mė
nesius vartotas 5 pasažierių, gerame 
stovyje, galima matyti vakarais ir 
nedėlioj visą dieną. Savininkas gyvena 
ant pirmo flono.

3018 So. Union avė.

Noriu pirkti automobilių, bo skirtu
mo kokios išdirbystės. Mokėsiu pilną 
vertę.

6308 So. Racine avė.
Tel.: Wentworth 1598.

RAKANDAI
PALIKTA STORAGE’Y 

DYKAI

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

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

WESTERN FURNITURE

metų. Taipgi

STORAGE
2810 W. Harrison St., Chicago
Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare.
Ncdeliomis 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 kabinot fonografai už 
$39 su rekordais ir deimantine špilka. 
Tas yra puikus bargenas. Gvarantuo

Micael J. Kiras, 
3331 So. Halsted st.

Mūrinis namas 40 pėdų kampinis, 
lotas. Namas po šiai madai kaina 
$8750 cash $3500.

SCHETTLER and MASULIS 
6706 So. Ashland avė. .

BARGENAS 150 akrų fąrma arti 
Chicagos. Parsiduoda pigiai arba mai
nau ant loto ar mažo namo.

SCHETTLER and MASULIS 
6706 So. Ashland Avė.

V

RENGKIS PAVASARIUI

Pirk lotą arba mažą ūkę

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.

FARMOS FARMOS.

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 Farmų Kataliogo.

J. A. ŽEMAITIS
R. 1, Fountain, Mich.

GRAŽIAUSIAME DESPLAINES 
arti Dcs Plaincs upės ir Didžiojo 
Cook County Auginamojo miškyno. 
Tik 35 minutės nuo pat vidurmies- 
čio, 54 traukiniai kas-dien. Į PARSIDUODA pigiai kampinis lo-

akro ..................................... tas, 50x125. tinkantis bile kokiam
aRro ..................................... bizniui. Randasi ant šiaur-rytinio

1 akras .......................  $550 ĮęarnpO Kedzie avė. ir 44-th st., prie
Atpigintos kainos. Labai lengvoj t Arc]ior ave. gatvekarių transfe- 

iŠlygos. Arti mokyklos, bažnyčios, kampo, 
sąkrovos. Nusipirkt vieną šių ūkių H. W. Stemberg savininkas, 
tuojau ir kraustykis į ją pavasaryj. 4201 Archer ave., Chicago, III
Galėsi pats sau daržovių pasiaugin-
i, ančių, žąsų, vištų ir karvę laiky- . . .

ti. Sinnažįsi pragyvenimo lėšas, o Pardavimo mūrinis namas pi-
savo šeimyną auginsi tyrame ore ir giai- Ant trijų šeimynų ir priekyje 
maloniose aplinkybėse. Daugybė biznio vieta. Yra garazius automobi- 
Johemij jau apsipirko čia ukes ir liams- žmones eina pas kokius agen- 
greitu laiku pradės budavoti sau na- tus ir užmoka dvigubai. Kreipkitės 
mus. Ateikite ir pamatysi jų žemes, vakarais prie:
Mes turime taip-gi labai gerų lotų, Jurgio Ariesiuno
kuri išeina į upę arba į ištaisytas jau st’’ Pri.° * •
{atves, kin ius mes parduodame la- • šoninės durjs 1-mas flora, 
jai pigiai. Platesnių žinių dėlei ra
šykite, telefonuokite arba ateikite.

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

Phone Canal 6296
404

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

Atsišaukite pas savininką Brighton 
Parke.

K. Karvelienė 
4352 Fairfield avė.

jam 10 meti] su pristatymu; Liberty dinkais: namas ii" saliunas. Tiktai du
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.

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

WESTERN FURNITURE 
STORAGE

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

FARMOS’! FARMOS!
Dabar yra geriausias laikas pasi

rinkti gerą ūkę, nes matyti, kur ko
kie javai auga. Fountain apielinkėj 
yra geriausios žemės. Kviečių, dobi
lų, komų, bulvių ir daržovių, yra ge
riausio gatunko žemė molis su juod
žemiu. Fountain apielinkėj yra su- 
virš 400 lietuvių pirkę Farmas. Bet 
da yra gerų Farmų dėl norinčių pirk
ti. Yra da ant pardavimo 58 Farmos 
su budinkais, sodnais ir užsėtų ja
vais. 14 Farmų su bėgančių vande
niu ir 9 Farmos su ežerais. Reikalau
kit Farmų katalogo.

J. A. ŽEMAITIS
R. 1 Fountain, Mich.

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

ti 5 kambarių rakandus krūvoje ar
ba paskyriuje. Puikus seklyčios, 
valgomojo ir miegamųjų rakandai.

PARDAVIMUI automobilius, Stu- kaurai, lempos, davenport ir kitkas;
debaker, 4 cilinderių. 7 lengvų pasažie visa kaip nauji. Persiduos už bi- 
žių, modelio 1917. Parduosiu pigiai. ]e priimtiną pasiūlymą. Taip-gi 
Atsišaukite tarpe 6—8 vai. vakaro i r $200.00 vertės dvi-sprendžinis Pho- 
nedėlioj visą dieną. nografas su rekordais parsiduos už

S. Bagdonas $65.00 su rekordais ir deimanto ada-
1525 — So. 48 Ct. ta. Laisvės bondai priimama. Ne-

Cicero, III.______ Į praleiskite šios progos.
1922 So. Kedzie Avė.Parsiduoda labai pigiai geras Hud- 

son trokas, dėl duonos ir groserio iš- 
vežiojimo. Turiu parduoti greitai, nes 
išvažiuoju Lietuvon. Atsišaukite grei
tai.

JOHN MATEKAS
3238 So. Halsted str.

Phone Blvd. 9696
Valandos 7 ryto iki 9 vakare.

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

PARSIDUODA 4 lotai su dviem bu-

blokai nuo steelwarko. Kreipkitės prie 
ADAM GLOS

Cor. 23-rd ir Main strs. Melrose Park

MOKYKLOS

MA5TER 
5Y5TEM

Vyry ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budu 
jus trumpu Taiku 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 varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekvieną ateiti by-ku- 
riuo laiku, dieną ar vakarais, pasi- 

' žiūrėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.
Potterns daromos sulig inieros, 

visokio stiliaus ir dydžio iš bet ku
rios madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

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

PIGIAI IR GERAI
Parduodam ir mainom namus lo

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

Atsišaukite pas:
A. GRIGAS and CO.

3114 S. Halsted st., Chicago, III.

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

5 ir 6 ruimai. Garu šildomas, 2 gari
niai pečiai, 7 pėdų beismentas. Kieto 
medžio padlagos, durįs ir vėliausios 
mados įtaisymai. Toiletuose porceleno 
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. Hermi! age avė., Chicago, III.

Tel. Yards 145

' VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininke.

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.




