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True translntlon nied with the post-master at Chicago, III, May 28, 1920 
as requircd by the act of Oct. 0,1917

Wilsonas vetavo tai-' 
kos rezoliucija

Bolševikai paėmę Borisov

Armėnija nori taikinties su Rusija

Naujas sukilimas 
Meksikoj

Felix Diaz vadovauja nauju 
sukilimu.

” ■ ' ..................... ..

True translation fileu with the post- 
master at Chicago, III. May 28, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Milionai grafto 
Francijoj

Angliakasiai priėmė 
arbitraciją

Nutarė pavesti algų klausimą 
Wilsono komisijai.

True translation filed with the post-master at Chicago, 111. May 28, 1920 
as required by Ine act of Oct. 0, 1917

Nelegaliniai Justicijos 
Departamento žygiai

WILSONAS VETAVO TAIKOS 
REZOLIUCIJĄ.

Rezoliucija neatitaisanti blogo, 
sako prezidentas.

WASHJNGTON, geg. 27. — 
Republikonų (Knox) taikos re
zoliucija, paskelbianti |aiką su 
Vokietija, tapo vetuota šiandie 
prezidento VVilsono.

Prezidentas sako, kad toks 
būdas darymo laikos su Vokie
tija “uždėtų neištrinamų dėmę 
ant Jungi. Valstijų narsumo ir 
garbės.“

“Tokia taika su Vokietija,“ 
sako toliau prezidento praneši
mas, “taika, kurioj nė vienas 
interesų, kuriuos turėjome prie 
širdies, kada mes stojome ka- 
rėn, nesą apsaugotas, nėra ga
lima įsivaizdinti ir nesutinka 
su Jungt. Valstijų kiltmnu, su 
teisėmis ir laisvėnvs jos pilie
čių ir su pačiomis pamatinė
mis sąlygomis civilizacijos.“

Nepaskelbdamas savo mierių 
apie Versalles sutartį, preziden
tas pareiškė, kad svarbus daly
kai sutarty] yra apleisti rezo- 
liucijoj. Jis priduria, kad taikos 
rezoliucija nepaskelbia daug 
svarbių tikslų, dėl kurių Jungt. 
Valstijos stojo karėn.

Po perskaitymui pranešimo, 
atstovų butas nutarė atidėti 
svarstymą iki rytojaus. Demok
ratai balsavo prieš tai.

Visi atstovai buvo posėdyj ir 
atydžiai sekė skaitymą. De
mokratai pabaigoj |>akįlo ir 
smarkiai plojo.

Prezidento pasakymas, kad 
Knox rezoliucija nepamini lais
vės jurų, republikonų buvo pri
imtas su juoku.

True translation filed wltb the posV 
master at Chicago, III. May 28, 1920 
as reauired by the act of Oct. 6.1917 
ATMETA WILS0N0 MANDA

TĄ.

kaipo bazą atakams prieš bolše
vikus.

Armėnų pasirengimas taikin
ties su bolševikais vietos oficia
liuose rateliuose aiškinamas tuo 
faktu, kad Armėnija yni atdara 
atakoms Turkijos nacionalistų 
iš vienos pusės, ir bolševikų iš 
kitos ir tas turbut verčia armė
nus taikintis, kad užtikrinus ne- 
paliečiamybę savo šiaurinio ur- 
bežiaus.

True translation filert wi*h fhe pn<t- 
master at Chicago, III. May 28, 1920 
as reąuired by the act of Ucl. H. IMG

BOLŠEVIKAI SIŪLO TAIKĄ 
PERSIJAI.

Senatas atmeta prašomąjį Ar 
menljos mandatą.

VVASHINGTON, geg. 27. — 
Senato užrubežinių reikalų ko
mitetas šiandie atmetė prezi
dento Wilsono pasiūlymą, kad 
Amerika priimtų mandatą ant 
Armėnijos.

Tik keturi demokratai prita
rė prezidento prašymui.

11 balsų prieš 4 komtetas ra
portavo rezoliuciją, pareiškian- 
čią, kad kongresas atsisako su
teikti prezidentui galę paimti 
mandatą ant Armėnijos.

True translalion filed wlth the post 
master at Chicago, III. May 28, 1920 
hs required by the act of Oct. (5,19E
ARMĖNIJA TIKINSIS SU BOL

ŠEVIKAIS.

Gruzinija jau padariusi taiką su 
Rusija.

PARYŽIUS, geg. 27. — Pa
sak Francijos užrubežinių rei
kalų ministerijos gautų žinių. 
Armėnija priėmė Rusijos bolše
vikų pakvietimą pasiųsti dele
gatus į Maskvą.

Tifliso žinia ministerijai sa
ko, kad Gruzinija jau padarė 
sutartį su Maskva, sulig kurios 
Tifliso valdžia pasižada neleisti 
panaudoti Gruzinijos teritoriją,

Darydami puolimą jie kartu pri
žada ir nedaryti to puolimo.

LONDONAS, geg. 26.— Šian
die č’a tapo paskelbtas keletą 
sąvaičių atgal gautas iš Persi
jos pranešimas, kuriame siūlo
ma pasiųsti į Rusiją misiją at
naujinimui diplomatinių ryšių. 
Kartu paskelbtas ir sovietų už
rubežinių reikalų komisaro Či- 
čerino atsakymas Persijos val
džiai.

čičerino nota priima Persijos 
pasiūlymą ir apTbudKd šdvTclų 
valdžios poziciją linkui tos ša
lies.

No ‘ta pareiškia, kad sovietų 
pozicija yra paremta pasiųs
ta Persijai birželio 26, 1920 no
ta, kuri buvo perimta gen. De- 
nikino, kuris tada valdė pietry
tinį frontą.

Naujoji nota, kaip paduoda 
sutrauka, panaikina padarytas 
prie caro slaptąsias sutartis ir 
išgautas koncesijas, užtikrina 
principą nesimaišyli ir paskel
bia la:svę Kas pi jų jurų ir nusta
tymą rubežių žmonių apsispren
dimu.

Nota toliaus sutinka panai
kinti Rusijos konsulinę juris
dikciją ir paveda visas komuni
kacijos priemones, taipjau Ru
sios bankus, po Persijos val
džios kontrole.

Beto nota prižada, kad Rusi
ja neorganizuos karinės spėkos 
Persijos teritorijoje ir atidarys 
Rusiją pervažiavimui iš Persi
jos. Ji pasiūlo pilną atnaujini
mą diplomatinių ryšių.

Čia skaitoma, kad draugiški 
susižinojimai tarp Rusijos ir 
Persijos kilo delei liberalų lai
mėjimo rinkimuose Tabrize- ir 
Tegerane.

True translatton filed with the post 
master at Chicago, III. May 28, 1920 
as retjuired by the act of Oct. 6.19T

CIVILe KARfi TESCHENE.

LONDONAS, geg. 27. — Iš 
Tescheno, Silezijoj, pranešama, 
kad ten iškįlo civilė karė ir bu
vo ginkluotų susirėmimų tarp 
lenkų ir čechų, sako Berlino ži
nia. Artilerija buvo naudojama 
ties Karvin. Daug žmonių už
mušta ir sužeista ir susirėmimai 
gali persimesti ir į kitus aj>skri- 
čius.

Apkaltino pelnagaudą.

NEW YORK, geg. 26. — Ge- 
neralis grand jury šiandie išne
šė apkaltinimą prieš American 
VVoolen Co. Ji kaltinama yra 
pelnagaudystėje.

VERA GRUZ, geg. 27. — 
Meksikoj prasideda naujas su
kilimas, prieš dar nesuspėjusią 
susitvarkyti naująją valdžią, 
kuri nuvertė Carranzos val-

• džią.
Naujuoju sukilimu vadovau

ja gen. Felix Diaz.Jis pirmiau 
ėjo prieš Carranzos valdžią, bet 
nesenai jis buvo pareiškęs, kad 
daugiau nebekariausiąs prieš 
Cairranzą ir apleisiąs Meksiką. 
Dabar-gi jis rc*nka kariuomenę 
Vera Cruz apygardoje ir dedasi 
su kitais sukilėliais ir su pasili
kusiais ištikimas Carranzai ka
reiviais.

Jis yra atgaleivis ir jeigu jam 
net Carranzos valdžia buvo 
perdaug liberališka, tai ką jau 
sakyti apie dabartinę valdžią.

Rasta visai bereikalingų dalykų, 
ar tuščiu skrynių.

mylios

PARYŽIUS, "geg. 27. — Su- 
rašinėjant Frahcijps atpirktas 
pereitais metais įš Jungt. Vals
tijų armijos reik menas, susek
tas didelis graftas, galbūt sie
kiantis milionus dolerių. Tie 
reikmenis buvo pasiųsti Ameri
kos armijai laike karės.

Viename Amerikos armijos 
sandely] rasta-
kruvd skrynių, pažymėtų “raša
lo bonkos,“ ar “maistas blokinė
se.“ Bet tik visluje buvo pilnos 
bonkos ar blokinės, apačioj gi 
buvo jos tuščios.

Šimtai tūkstančių porų “vil
nonių“ apatinių drabužių pasi
rodė esanč'ais prašČiausios bo-

MEXICO SITY, geg. 27.—Gen. vėluos, o daug skrynių su dra- 
Alvaro Obregon šiandie papra- bužiais buvo tuščios ar prikim
šo senato, kad tas's paskirtų ko
misiją, geriausia vadovaujamą 
augšČiausiojo teismo teisėjo, 
kuri pilnai ištirtų užmušimą 
prezidento Carranzos. Jo gi pas
kirtoji komisija, delei stokos įs
tatymų tokiuose atsitikimuose, 
negalėjo pilnai savo darbo at- 
Ikti.

Gen. Gonzales apleisiąs Mexi- 
co City, važiuosiąs į savo dvarą 
Morelos valstijoj ir daugiau 
nebestatysią-s savo kandidatū
ros į prezidentus. Jo kandida
tūrą ypač rėmė Carranza.

Jau esąs svarston)as ministe
rijos sąstatai.-Užrubežinių rei
kalų ministeriu esąs skiriamas 
Caldęron, dešinysis narys li
beralų partijos. Gen. Obregon 
naujoj ministerijoj nedalyvaus.

Tyrinėjimai parodė, kad ki
tuose penkių mylių ilgio sande
ly] buvo tokių reikmenų, kaip 
lovos, skutimos muilas, amuni
cija, gąsdinąs ir net 5,000 skry
nių vaikų marškinėlių, vaikų 
pančekų ir skrybeliukių.

Prancūzai stebisi tokiuo radi
niu ir nesugalvoja kam ameri
kiečiai manė sunaudoti tokius 
dalykus. ♦

Milžiniškame Gicvros san- 
delyj pilna tokių ‘“ųrmijos reik
menų.“ Apskaitoma, kad reikės 
nemažiau penkių metų, kad vi
sa tai išpardavusAiTuu tarpu, dėl 
stokos priežiūros milionų dol. 
vertės daiktai rūdija ir pūna.

Riaušės Mexico City?

SAN ANTANIO’, Tex., geg. 27. 
—Čia gauta nepatvirtintų žinių, 
kad 35 žmonės liko užmušti, 
kada minia vakar bandė įsiver
žti į Mexikos atstovų butą. Mi
nia tik tada išsiskirstė, kada ka
reiviai paleido kelias papliūpas 
šūvių.

Vilią eina prieš valdžią.
MEXICO SITY, geg. 27. — 

Čia gauta oficialių žinių, kad 
Francisco Vilią atvirai pakilo 
prieš naująją Meksikos valdžią. 
Dabar jis yra gaudomas ir pas
kirta 100,000 pesų už jo galvą.

frue translation filed with the post- 
master at Chicago, III. May 28, 1920 
*s reųuired by the act of Ucl. U, 1917
BOLŠEVIKAI PAfiMfi BORISO

VĄ.

tnusų 
mūšio, 
ir pa
mirs-

LONDONAS, geg. 27. — Bo
risov miestas, ant Berezina upės 
ir Minsko-Smolensko geležinke
lio tapo paimtas balševikų, sa
ko Maskvos pranešimas.

Toliaus pranešimas sako:
^Linkui Molodečno, 

kareiviai po trijų 
sulaužė priešo ginimąsi 
ėmė Buclav (Butšlavos)
telį ir taipgi daug miestelių pa
lei Buclav-Danilovič (Donelai
čių) kelią. >

“Palei angšt. Berezina mes 
užėmeni eilę miestelių 14 m. 
nuo Dokčica ir 10 m. nuo 
Šklianci. Toliau į pietus mes ei
name prie Zembin miestelio 
(netoli Borisovo). Laike trauki- 
mos priešas paliko daug už
muštų ir sužeistų.”

MADRIDlAS, Ispanijoj, geg. 25. 
—Laike mūšio su jaučiais va
kar Almanzora, jautis užpuolė 
publiką. Kilusiame sumišimo du 
žmonės likot užmušti ir 20 
žeista.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. May 28, 1920 
as regiured by the act of Oct. 6,1917 
CHINIjl ATSISAKO TARTIES

SU JAPONIJA APIE SHAN- 
TUNGĄ.

TOKIJO, geg. 27. — Užrube
žinių reikalų ministerija šian
die gavo Cihinijos atsakymą, at
metantį Japonijos pasiūlymą 
pradėti tarybas apie Shantungo 
ateitį. Atsakymas sako, kad 
Ghinija yra pasirengus parūpin
ti geležinkelių sargybą, kad už
vadavus užimančius tą vietą ja- 
ponus ir pareiškia, kad šalis 
skaito, jog geležinkeliai yra vi
sai skirtingu klausimu, neturin
čiu bendra su ta provincija.

Japonijos valdininkai nuro
do, kad ištraukimas japonų sar
gybos buvo pasiūlytas tik su są
lyga, jei Gili n i ja pradės genera
lines tarybas apie Shantungą.

Skaitomai, kad atsakymas yra 
atmetimu Japonijos pasiūlymo 
ir todėl tikimąsi, kad pasiliks 
pirmesnysis dalykų stovis.

Ne tik Amerikoj.
PARYŽIUS, geg. 27. — Tar

dymo teisėjui valdžia padavė 
skundą pieš 17 Fancijos darbi
ninkų vadovų, kaltinantį juos 
anarchistiniame veikime. 16 iš 
kaltinamųjų jau yra areštuoti.

PINKiŲ KURSAS.
Vakar, geg. 27 d., užsienio pinigų

Anglijos 1 svaras................... $8.91
Austrijos 100 kronų ........... 0.90
Belgijos, už $1 -----  frankų 12.30
Danijos 100 kronų ........... $16.55
Finų 100 markių ..................  f
Francijos, už $1 .......f
Italijos, už $1 .......l...... lyrų 16.70
Lietuvos 100 aukisnų ........... $3.00

(Lietuvos auksinai tai Vokiečių 
ostmarkiai; jų kursas toks-pat 
kaip Vokieti Jos markių)* 

Lenkų 100 markių .a. 
Norvegų 100 kronų 
Olondų 100 guldenų 
švedų, už $1 ..........

šveicarų, už |1.........
Vokiečių 100 markių

WILKESBARRE, Pa., geg. 27. 
„ Prezidentei Wilsono pasiūly
mas paskirti trijų žmonių ko
misiją išrišimui algų klausimo 
dėl antracito angliakasių, 
lapo priimtas angliakasių 

konvencijos didele didžiuma 
balsų. Bei angliakasiai reika
lauja te sės patiems pasirinkti 
komisijos narį — tikrą anglia-

Rezoliucija sako, kad anglia
kasiai yra priversti priimti ko
misiją, kadangi priešdarbmin- 
kiški įstatymai padaro veik vi
sai negalimu vesti pasekmingą 
streiką. 4,

ANGLIAKASIAI ATMETA 
DARBO SEKRETORIAUS 

PASIŪLYMĄ.

WILKESBARRE, PA.,geg. 27. 
-Antracito angliakasių trijų 
distriktų konvencija šiandie 
vienbalsiai atmetė darbo sekre
torius Wilsono pasiūlymą al
gų susitarimą. Tą susitarimą 
priimti patarė cen traline valdy
ba angliukas ų unijos, bet jam 
priešinosi algų komitetas. Vie
nas to komiteto narys pasakė, 
kad jei anglialkasis norėtų pats 
apskaitliuoti savo algą sekreto
riaus Wilsono pasiulymu, jis

snę mokyklą, taip tas susitari
mas yra painus.

APKALTINO 10 GELEŽINKE
LIEČIŲ VADOVŲ.

NEWAiRK, N. J.,geg. 27.
Federalis grand jury šiandie ap- 
kaltno peržengme Leverio ak
to dešimtį streikuojančių Nc\v 
Jcrscy geležį ūkelių darbininkų 
vadovų. Jie yra kaltinami suo
kalby^ trukdyti tarpvalstijinę 
piyklybą.

Vardų apkaltintųjų neskel
biama, kol jie nebus areštuoti.

INDIJOS GELEŽINKELIEČIAI 
STREIKUOJA.

12,000 geležinkeliečių reikalau
ja pakėlimo algos..

LONDONAS^ geg. 27. — Iš 
Boinbay pranešama, kad 12,000 
darbininkų Great Indian Penin- 
sula geležinkelio sustreikavo, 
reikalaudami pakėlimo algis.

Milionai rinkimų kampanijai.
WASHINGTON, geg. 26. — 

Senato subkomitetas dabar tyri
nėja kiek kuris kandidatų į pre
zidentus išleido pinigų nomina
cijos agitacijai. Žinoma, tie ty
rinėjimai neparodys išleistos 
tikrosios sumos, nes kampanijų 
vedėjai paduoda tik tokias su
mas, kurias gavo ar išleido cen- 
tralinis kampanijos ofisas, bet 
nepaduoda išlaidų valstijos ofi
sų, o juk valstijos ofisai ir iš
leidžia daugiausia pinigų.

Puik. Procter, vedėjas gen. 
Wood kampanijos, prisipažino, 
kad kampanija kamavusi arti 
miliono dolerių. Jis pats pasko
linęs gen. Wood kampanijos rei
kalams $500,000.

Po Wood daugiausia išleido 
kampanijai Illinois gubernato
rius Lowden ir buvęs maisto ad
ministratorius Hoovcr. Jie. abu 
išleido arti po pusę miliono do- 

’."........v$b’45 lerių. Kiti kandidatai išleido 
frankų 12.92 kiek mažiau.

įžymių šios šalies juristų viešas pareiškimas 
Amerikos žmonėms

f FederuotoHioH Presos koreap.] 
PAUL HANNA

(Speciali; Naujienų koreap.)
WASH1NGTONAS, geg. 28 — 

Grupė įžymių Amerikos juristų 
draugijos narių šiandie viešai 
paskelbė pranešimą, kuriame 
jie daro smerkiamų kaltinimų 
Justicijos Departamentui. Jie 
sako, kad “Justicijos Departa
mentui be paliovos laužant įsta
tymus ir mindžiojant šalies kon 
stiluciją,“ vyriausiojo prokuro
ro Palmerio agentai klastavę 
dokumentus, papildę kreivi; 
priesaikų, darę užpuolimų ant 
žmonių etc. Tuos savo kaltini
mus juristai remia prisiektais 
liudijimais ir fotografijomis.

Tą sensacijingą išrodymą kri
minalinių augštų vyresnybės 
valdininkų prasižepgunų jie ad
resuoja “Amerikos 
Patsai dokumentas 
“Pranešimas apie

Mokyklos

Mokyklos
v

Žmonėms.“ 
pavardytas: 
nelegalinius 

Justicijos 
Departamento darbus.“ Po juo 
pasirašę šie juristai: 
Z. Claf

Harvardo Teis:ų 
profesorius. 
Felix Frankfurter,

Harvardo Teisių 
profesorius.

Ernst Frccau, Chicago, Chica- 
gos Univepitelo profesorius 
j u ri sprudenci j os. A u tori us
knygos “Standards of Ameri
can Legistation“ ir k.

Swinbum Hale, New York; ju
ristas; buvęs kapitonas ir tar
navęs militiarinių žinių sky
riuje prie generalinio Jungt. 
Valst. Armijos štabo.

Alfred Niles, Baltimore, Md.; 
juristas, buvęs Distrikto Teis
mo teisėjas.

Jackson H. Ralston, Washing- 
ton, D. C.; juristas; American 
Bair Associat'on narys.

Roscoe Pound, Boston, Mass.; 
Harvardo Universiteto profe- 
sorius, Teisių Skyriaus per- 
detinis.

David Walleatein, Philadelph a, 
Pa.; juristas; American Bar 
Association narys,

Frai\k P. Walsh, New York ir 
Kansas City; juristas.

Tyreli Williams, St. Louis Mo.; 
!Washington Universiteto pro
fesorius, Teisių Skyriaus per- 
dėtinis.

Francis Fisher Kone, PhiladeL 
phia, Pa.; juristas; buvęs J. V. 
Distrikto prokuroras.
Įžangoje prie daugiau kaip 

50 spausdintų lakštų
dynių valdininkų prasižengimų, 
juristai daro šitokį pareiškimą: 

“Amerikos žmonėms:— Per 
daugiau kaip šešis, mėnesius 
mes, žemiau pasirašiusieji ju
ristai, kurie esame prisiekę pil
dyti Jungtinių Valstijų konstL 
tuciją ir įstatymus, su vis dides
niu susirupinimu žiūrėjome, 
kaip Jungtinių Valstijų valdžios 
Justicijos Departamentas be pa>- 
liovos laužė tą konstituciją ir 
tuos įstatymus.

“Po priedanga kampanijos 
radikaliniam judėjimui gesinti, 
generalinio prokuroro ofisas 
per savo vietos agentus visoj ša
lyj, ir sulig instrukcijomis iš 
Washingtono, darė nuolatinių 
žygių. Kaip ateiviai taip pilie-

WASHINGTON, geg. 25. — ' čia būriais buvo areštuojami 
(/. i Valstijos departamentui prane- be jokių varentų ir be jokių įa- 
................šama, kad Ėgypto ministerija | tatymų proceso; vyrai ir mote- 

....... ”, 36.50 rezignavo. Buvęs vidaus reika- rjs buvo kemšami į kalėjimus ir 
fr^nk...................miniisteris sudarė naują ka- neleidžiami sjišižinoti su savfc

$8.00» binėtą. draugais ar advokatu; laužtai-

išro-

į namus ir daryta kratos be jo
kio varanto, o paimta nuosavy
bė išgabenta; kiti daiktai buvo 
sauvalingai sunaukinta; darbi
ninkai ir darbininkės, įtarti dėl 
radikalinių pažvalgų, buvo be
gėdiškai išniekinami ir muša
mi. Justicijos Departamento 
agentai buvo klastingai įstatomi 
nariais į radikali nes organizaci
jas, kad jie geriau galėtų šnipi
nėti tų organizacijų narius arba 
kurstytų juos prie smarkavimų. 
Tiems agentams buvo duoda
mos iš Washingtono instrukci
jos, kad jie tam tikromis dieno
mis surengtų mitingus, idant 
tuo būdu lengviau butų galima 
daryti užpuolimai ir areštai. 
Tokiems nelegaliniams žygiams 
pateisinti ir savo pusėn palenkti 
visuomenės opiniją, Justicijos 
Departamentas įsikūrė sau tam 
tikrą propagandos biurą, kurs 
nuolatos siuntinėjo laikraš
čiams ir žurnalams straipsnių, 
parašytų taip, kad sukurščius 
visuomenę prieš radikalus. Ir 
visa tatai daryta valdžios lėšo
mis.

“Mes čia nešiojame ginti ra
dikalinių dokrinų, kaipo tokių, 
ar jos butų socialistų, komunis
tų ar-anarchistų. Nfl vienas mu
sų nepriklauso nė vienai tų min
ties mokyklų. Mes taipjau neke
liame Čia klausimo dėl konsti
tucinių žodžio ir spaudos laisvės 
garantijų. Visa, kas mums rupi, 
tai atkreipti Amerikos žmonių 
domės į yskiai nelegalius darbus 
valdininkų, kurių augščiausioji 
priedermė yra žiūrėti, kad įsta
tymai butų pildomi. Tais savo 
□degaliniais darbais jie pridarė 
skausmo ir kentėjimo žmo
nėms, sukėlė neramumų, paar
dė laisvųjų Amerikos įstaigų pa
matus ir patį musų šalies vardą 
gėdai išstatė.

“Aštuntasis Jungtinių Valsti
jų Konstitucijos pataisymas nu
sako:

“Neturi būt reikalaujama 
perdaug dideles kaucijos, nei 
uždedamos perdaug didelės 
piniginės pabaudos, neigi 
žiaurios ir nepaprastos baus
mės.’
“Betgi žiauriausios bausmės, 

iki šiol Amerikoj dar negirdė
tos, patapo dabar paprastas ap
sireiškimas. Daugybė areštuotų 
žmonių, kaip ateivių, taip pilie
čių, buvo grumojami, švini
nėms buožėmis pliekiami, kum- 
ščiomis daužomi, laikomi kalė
jimuose bjauriausiose sąlygose 
ir teisimi kankinte kankinami. 
Apie tuos 'kankinimus mes turi
me prisiektų lindynių ir doku
mentų.

“Ketvirtasis Konstitucijos pa
taisymas nusako:

“Žmonių teisė turėti saugu
mo savo asmeniui, savo na
mams, savo popieroms ir sa
vo mantai nuo nenuosaikių 
kratų ir suėmimų, neturi būt 
jialiečiama. Nė joki varentai 
neturi būt išduodami kitaip, 
kaip tik atvėjais, kur įtaria
mas dėl nusikaltimo turi tik
rumo žymių, paremtas prie
saika arba tvirtinimu ir įsak
miai nurodęs vietą, kur turi 
būt daryta krata, ir asmens 
arba daiktai, kurie turėtų būt 
aiVštuoti.’

(Toliau bus.)

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”
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Dabartinės medicinos 
stebuklai.

Karo laikai suteikiu bukliems 
gydytajame (Nukankamai “kanuo 
Uų mėsos'’ prasilavinti savo pro
fesijoje bei išbandyti Įvairias 
teorijas kaip sutaisyti žmogaus 
kūnų jam kur nors suirus. To
dėl ^nestebėtina, karui nusiau
tus, kad atsiranda tų bandymų 
aprašomai. Kažkurie išgydymai 
net atrodo, it Šventraščio ste
buklų atpasakojim|iu. Tik vie
toje kad Kristus sUkytų “stok 
ir buk sveikas“ Įvairus gydy
mo metodai tuos žodžius taria.

Nupjautų rankų, kojų bei su
laužytų sudarkytų kaulų karas 
paliko daug. Gal ne tiek daug 
Amerikoje, kaip Europoje. Prieš 
kiekviena taip sužeistų stoja 
rinitas klausimas: “ar galiu aš 
tapt’ vėl pilnas žmogus užsi

imąs naudingu darbu?’’ Viena 

i Didelis Metinis Piknikas:
Rengiamas

LEIB GVARDIJOS D. L. K. ALGIRDO i
■ Nedėlioj, Gegužio-May 30 d., 1920 m. i

Geo. M. Chernaucko darže No. 1. į
Lyons, Illinois <

J Pradžia 9-tą valandą iš ryto Įžanga 35 centai JĮ ----------------------- --------- - . _—.
Užkvicčiame visus kuoskaitlingiausiai atsilankyti ant virš mi- * 

neto pikniko nes bus vienas iš puikiausių, ant kokio dar nesate buvę. ■ 
Prašome nepraleisti progos. Kviečia Komitetas. ■

P.S.: Važiuojant iš visur imkite 22 gat. karus iki 40 gat., potam g
■ Lyons karus iki daržui. i
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dalis gydytojų atsako Į tą klau
simų įšrasdami kaskart tobules
nių dirbtinių sųnarių: gumos 
ar plieno rankas, kojas ir pa
našiai. Iš kitos puses, pramy- 
nus kelia daktarui Sergejui Vo- 
ronovui (Erancijoje), tobulina
si metodai, kurie duoda vilties 
sulaužytus kaulus, nupjautus sų 

į narius vėl padaryti tokius ko
ki pirma buvo.

Pirma aprašykime vienų ste- 
( buklingų operacijų, kurių atli
ko Dr. Voronovas dar prieš karų. 
Ji parodys, koki stebėtina ma
šina yra žmogaus kūnas ir ko
kios mažutėlės, regis, intakos jį 
valdo. >

Tuoj pažande žmogus 
abejose pusės turi (>o taip vadi
namų tyroidinę gilelę (apvalų 
kiaušinėlį, kurį galima pirštu 
užčiupti). Desėtkai mokslinin
kų prirodė. kad ta gilele titVi di
delės intakos į kūno ūgį. Be 
jos skystimo, kurį ji daro, žmo

gus neauga. Jis tampa senas 
metais, bet mažas kurni ir silp
nus protu. Gal ne vienam teko 
matyti tokie žmonės.

Dr. Voronovul irgi pasitaikė 
matyti tokis vaikinas, šis buvo 
20 metų, bet atrodė it dešimlties 
metų vaikelis, riebus, su žvėre
lio veidu. Jis bijojo žmonių, 
slapstėsi po kampus ir galėjo 
tarti vos keletu suprantamų žo
džių. Vargšas apsigimę be ty
ro kti nes gilės. Jo brolis, kuris 
buvo kaip visi, su gilele, buvo 
smarkus vaikinas. Molyną tų 
vaikinų 1915 metais sutiko pasi
duoti operacijai, kurios tikslas 
buvo išpjauti dalį jos tyroido ir 
įskiepyti nelaimingam sūnui. 
Operacija (pavyko. Už metų lai
ko, vaikinas buvo (nui ilgėjęs še
šiais coliais, galva iškilo iš [du
burių pečių, protas ėmė veikti 
smarkiau . Jis gavo darbų duon 
kepykloje ir užsidirba sau duo
nų.

Galima butų daugiau panašių 
pavyzdžių privesti, bet, regis, 
kiekvienas bus girdėjęs apie ko
kį nors stebuklingų išgydymų. 
Jei ne, tad lai pasiklausia savo 
pačios, arba “senos bobelės’’. Ji 
pajiasakos pavyzdžių, kurie pa
rodys, kad kūnas tai stebėtina 
mašina. TodeJ mes galime bent 
kiek tikėti ir Dr. Voronovo teo
rijai, kuri maždaug skamba: 
“Žuvusio sąnario, arba kimo da
lies, vietoje galima pričiepyti 
panašių sveikų kimo dalį, jni- 
imtą iš kitur, jei čiepijamh da
lis turi kraujo giminystę su da
liai, kuriai čiopas daromas’’. Keis 
kia, jc'? susaskaldci kur-nors kau 
lų, reikia pridėti prie suskaldy
to kaulo galų sveika kaulų, o po 
kirk laiko turėsi vėl kaulų kaip 
iena! v
Medžiagų tokioms operacijoms 

‘mama iš: suskaldyto kaulo ga
lų, laibojo blauzdakaulio (ku
ris esųis žmogui nenaudingas 
ka‘p “.apendisa'itis”), ir tikkų mi 
rūsio žmogaus kaulų, kurie esu 
dar “gyvena“ apie 18 valandų 
žmogui mirus. Oda čiepams ima 
ma iš krutinės, arba “politiškos 
ekonomijos” [?R.] Naudodami 
tų medžiagų ir savo patyrimų, 
Dr. Voronovas ir Mpręstinas sek 
m ingai gydė sužeistus kareivius. 
Pirmasis, pasiremdamas savo 
patyrimu, smiIco, lc:i<l taip sužeis
tiems kareiviams busią galima 

grąžinti jų pirmykštė sveikata.
“The Youth’s Companion” 

(bąl. 29, 1920) praneša apie iš- 
aiuginimų naujo piršto vietoje 
žuvusio. Darbų atliko orthope- 
dijos skyriaus mokiniai, Ndw 
Yorko Post Graduate Medicinos 
mokyklos. Kareivis neteko ke
turių pirštų, pasilikdamas tik su 
nykščiu, kurks, neturėdamas į 
kų atsiremti, negalėjo nieko pa
imti. Todėl nutarta buvo pa
bandyti: jam atauginti nors vie
nų pirštų. Daktarai įpjovė tam 
tikrus odos sluogsnius krutinė
ję ir išaugino ten mėsų pirštui. 
Kuomet kraujo gyslos atsirado 
ir ėm'ė veikti piršte, įdėjo kylį, veik nesimatė, o 20 dieną jos vi-

padarytų iš žandikaulio dalies. 
Visos tos operacijos buvę 'sėk
mingos ir kareivis jau galįs čiu
pinėti daiktus, kaip su sveiku 
pirštu.

Tok u budu, lakas jau pra
mintas. Juomi einu (Hižunges- 
nieji ir atvangesnieji jaunieji 
gydytojai. Yra vilties, kad čie- 
pijimas išaugs į tokių pat nau
dingų žmonėms šakų, kaip oku
listai, dantistai,,allopirtai ir kitiy

Daužanti sakoma, kad moks
las yra internacionalinis, taniau 
jus žmonijai. Tas teisybe. Dr. 
Voronovas ir jo mokiniai darba
vosi ailijantų pusėje. Bet ir a- 
lijantų priešininkų tarpe buvo 
gydytojų, kurie bandė savas te
orijas ir taikė jas prie žmogaus 
kimo su taisymo. Vienas tokių 
gydytojų buvo bulgaras Dr. Mė
toti i us Popovas. Jis senar, dar 
prieš karų, darė bandymus bei 
tyrinėjimlus ant gyvų narvelių- 
celelių. Keikia žinoti, kad visi 
gyvi kūnai susideda iš tam tik
rų kamuolėlių, vadinamų nar
veliais. Narveliai pripildyti sky 
stirnų vadinamu protoplazma, 
kurios viduryje plauko kietesnis 
branduolėlis.

Tų narvelių yra įvairios rų- 
šies ir visokeriopos darbuotės. 
Svarbiausi jų ypatybe yra daug
intis, tai yra, skilti per pusę ir 
š vieno narvelio pasidaryti du. 

Ta ypatybė veikta iki tam tik
ro laipsnio. Jei kas josi nesus
tabdytų, tai mes (ir visi gyvi 
daiktai) į kasžin ką išaugtume. 
Taigi narveliai besidaugindami 
pasiekia tokį laipsnį, kad lyg 
apsnūsta — mes tuomet sako
me,kad kūnas pribrendo: dan- 
lįs nebedygs/ta, kojos nebesitie
kia, pirštai nebeina ilgyn.

Dr. Popovas sumlanė pabandy 
ti žaizdose ta mtikrų erzinimų- 
jų vaistų apie kuriuos žinoma, 
kad jie sukelia narvelius iš ap
snūdimo ir priverčia juos vėl 
daugintis. Žaizda nėra niekas 
totas, kaip galinta išpjautų ar 
kitokiu budu prašalifttų narve
lių. Tad jeigu galėtume pasi
liekančius narvelius išbudnti 
bei’ priversti juos daugintis, ar 
negalima butų laukti, kad bosi
jant ginant įs naYvel'ai užpildys 
prašalintųjų vietų, ir žaizda bu
tu kaip nebuvus?

Dr. Popovo Imiadymai atsako 

“taip, mes galime to laukti ir 
tas atsitinka.’’ Vienas kareivis 
4avo peršauti kulšį ir aini blauz
dos kaulu. Sausio 26 priekyje 
žiopčiojo skylė 4 colių ligio, 3% 
colių pločio. Ta skylė ėjo ria no
rėdama skersini kojų ir užsibai
gė kitoje pusėje skyle tokio pat 
dydžio kaip pirmoji. Per abu 
kimininiu veržėsi pūliai. Žaiz
da buvo perplauta hydrogeno 
peroxidu, paskui1 apdėta pusva
landžiui kompresu išmirkyta 
paprastos švarios druskos tirpi
nyje.* Vasario 6 susineš’mas tar
pe skylių užsiraukė ir pulikri ne
besi rodė. Vas. 12 žaizdų be

šali užgijo. Be hydrogeno pero-| 
xido ir druskos tirpinio nekas. 
daugiau nebuvo naudota.

Druska (vadinami chemijo
je naltro kloni), kita druskai 
vadinama magncsK) kloni, švel
nus trynimas žaizdos paviršio 
(masažas), džiovinimas žaizdos 
pagelba mitelių visa tat yra 
erzinimai sugebantis išbudinti 
narvelius iš taip vadinamo fy- 
ziologinio miego ir priversti 
juos vėl daugintis. Ir visa tat, 
Dr. Popovas prirodė, sugeba už
gydyti net sunkiausias žaizdas 
lengvai, be vaistų, be nieko. Net 
nušidę sųnariai tapo atgaivinti. 
Net prieš azialinę kolerų drus
kos pagelba kovota!

Je, stebėtina yra gamta, ste
bėtina jos tvarka, ir galingais 
tas, kuris tų tvarkų žino.

— Šarūnas.

Amnestijos reikalu.
Socialistų memorialas dėl sąži
nės karės priešininkų amnesti

jos reikalu.

[Federuotoji Presą].

WASII1NGTON. — Sekamas 
yra tekstas memorialo, kurį So-! 
cialistų partijos spccialis komi- j 
tetas įteikė karės sekretoriui 
Baker, reikalaudamas paliuosa-l 
vinto dėl sąžinės karės prieši
ninkų, kurie dar tebėra kalėji
muose:

“Amerikos Socialistų partija, I 
susirinkusi nacionalėj konfcren-l 
ei joj Nmv Yorko išrinko žemiau 
pasirašiusius prirengti ir įteikti 
jums memorialų dėlei tebesan
čių militariuose kalėjimuose dėl 
sužinos karės priešininkų ir pa
raginti jus tuojaus įteikti Jung
tinu Valstijų prezidentui re
komendavimų paliuosuoti dėl 
sąžinės karės priešininkus,

“Mūšių paliauba tapo pasi
rašyta lapkričio 11 d., 1918 m. 
ir musų prezidentas po to pra
nešime kongrese pareiškė: 
“Taij> užsibaigė karė.“ Grupes 
dėl sąžinės karės priešininkų vis 
lar tebėra uždarytos Jungtinių 
Valstijų in iii tariniuose kalėji
muose. Tol® kalinimas yra aiš
kiai neteisingas.

“Priežastįs jų apkaltinimui, 
jvi jų nors buvo, pranyko

pusantrų melų atgal. Tie jauni 
žmones bandanlįs sekti savo są
žinės diktavimų, ‘ atsisakė pri
joti karinę Jarnybų — dauge
lis jų dėlei tikėjiminių įsitikini
mų, visi jų delei diktavimo jų 
sąžines.

Europos šalįs po pasirašymui 
mūšių paliaubos, jau paskelbė 
generalines amnestijas ir pa- 
liuosavo politinius kalinius. Del 
sąžinės karės priešininkai* yra 
ir turi būti skaitomi kaipo poli
tiniai prasikaltėliai.

Belgija ir Italija, musų buvę 
talkininkai, yra tarp lų šalių, 
kurios paskelbė generalines am
nestijas. Amerika teisingai di-

Pėtnyčia, Geg. 28 d., 19Ž0 
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\ DIDELIS METINIS

PIKNIKAS
Surengtas Spėkomis 2-jų Draugijų 

iš South Englewood 
Draugystės T. M. L. ir š. A. V. 
A. Blinstrupo darže Leafy Grove 

Willow Springs, III.
NEDĖLIOJĘ, GEGUŽIO 30 d., 1920

Piknikas prasidės 9 vai. ryto ir trauksis iki vė
lybai nakčiai. 

Įžanga 20c ypatai ; War tax 5 c.
Visus lietuvius kuoskaitlingiausiai kviečia atsi

lankyti ant šio puikaus Pikniko. Komitetas.
k-,----............ .....  -------—--—J
—.—:—:------------------------------kaltintais yra Carl Halsler iš
džiuojasi, kad ji buvo prieglau- Wisconsin ir Philips (irosser iš

Surengtas Dr-tės
Gvardijos Lietuvos Karalaičio Mindaugio No. 1

Nedalioje, Gegužio 30
19 2 0

# •

Bergmanus Grove Darže
Riverside, III.

Pradžia 9-tą vai. iš ryto. Įžanga 35c ypatai

Lietuviai ir Lietuvaitės nepraleiskit šito iškil

mingo Pikniko, kur galėsite smagiai laiką praleisti 

ir pasišokti prie gražiai griežiančios muzikos, kuri 

grajis visokius lietuviškus šokius. Atvažiuok ir 

draugus atsivežk. Kviečia Komitetas.
............................................. I =

da kitų šalių politiniams prasi
kaltėliams. Mes didžiuojamės 
tuo faktu, kad šąžinės laisvė yra 
pamatiniu principu Amerikos 
institucijų. Išrodo nepritinkamu 
tebelaikyti kalėjimuose savo po
licinius prasikaltėlius, kurie vei
kė sulig diktavimo savo sąžinės.

“Šimtai musų dėl sąžinės ka
res priešinPnkų tapo paleista po 
paliaubai. Yra neteisinga vis dar 
laikyti kalėjime kitus.

“Tarp vis dar tebesančių ap-

Massachusetts, pastarasis esan
tis visai menkos sveikatos. Jie 
yra vienatiniai du dėl sąžinės 
karės priešininkai, tebesantįs 
Alcatraz kalėjime. Kartu su ki
tomis grupėmis, jie mažiausia 
turėtų gauti miclaširdystę, ko
kia suteikia jau paluosuotiems 
šimtams.

“Amerikos idealai, humani
tariniai principai, garsai šaukia 
tuojaus paliuosuoti visus dėl są
žinės karės priešininkus.“

VDalivaus Apie 30,000 žmonių
....... ■ai... imi'. 5 n iii it ' AŠTUNTAME APVAIKŠČI0J1ME ,.

l&LIETUVIŲ TAUTIŠKŲ KAPINIUOS
Panedelyje, Gegužio-May 31, Kapinių Puošimo Dienoje — Decoration Day 

Programas Prasidės 10 vai. ryte ir Susidės iš Prakalbų tam tinkamu Dainų 
ir Muzikės. ■■ Programe dalyvaus geriausi Amerikos Lietuvių Kalbėtojai, 
puikiausi Chicagos Chorai ir geriasia Muzikė.
Kviečiame dalyvauti Chicagos ir apielinkių draugijas ir pavienias ypatas tame skaitlingame 
LietuviŲlautiškų Kapininy Apvaikščiojime. == Po Programo Piknikas Naudai Kapinių 
LEAFY GROVE - BlinstrupoDarže. Kviečia Rengimo KOMITETAS
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Geri Siutai 
Sąžiningos 

Kainos
Siutai pirkti pas mus esti labai 

geri* ir sąžiningai nukainuoti: 
Modeliai taip sudaryti, jog at
sako konservativizmui ir vėliau
siai madai; tai drapanos, kurios 
atitinka kiekvieno skoniui ir esti 
padaryti iš vienų vilnų ir ne
blunkančio audeklo. Męs paro
dysime, jog tai esti neabejotinai 
geriausi vertė Chicagoje už

šimtų-šimtai kitų rankom siu
tų drapanų, kurioms sulyg ver
tės nerasi kitur Chicagoje 

$40, $45, $50, $60.

18IslandBhieKampas th St.

UŽ

Skaitytoju Balsai
(CZŽ išreikštas štame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

SUVIENYTO SOCIALISTINIO
JUDĖJIMO REIKALU.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B
J Visi charges pirkinių Subatoje, postinama į Birželo ro kandę, bet mokami Liepos mėnesyje. g

TUALETO DALYKAI
■ Pebeco tooth pašto specialiai
■ Subatoje už 36c.
■ Mulsified cocoanut oilsham-
■ poo plaukams 41c
■ Dr. Graves tooth powder, Spo
■ cialiai Subatoje 34c
g Jap Rose glicerino muilas, 

j šmotelis 8’/i; tuzinas 75c
i L. Klein, first floor.

: Nusipirk Dviem Dienom Subatoj

VYRŲ ŠIAUDŲ 
SKRYBĖLĖS

DIDELIS pasirinkimas vyriš
kų skrybėlių iš pineapple, Šen 
nets, margintų ir lygių šiaudų 
Taipgi minkštų šiaudų skry
bėlės. Spalvos ir styliai vėl 
liausi. Jūreivių skrybėlės su 
minkštais bryliais. Kainos 
38, $4, $5.

f Ką-tik išėjo iš spaudos
26 d. Gegužio, 1920 

naujas iliustruotas laikraštis (žurnalas)

‘ŪKININKŲ ŽINIOS’
Jame miestietis kaip ir ūkininkas ras labai daug naudin

gų žinių, pamokinančių ir linksmų pasiskaitymų.
Nusipirkite ir užsirašykite

Pavienis num. 15c. Metams $2.00. Užrubežyj $3.50
Adresas: “ŪKININKŲ ŽINIOS”; Scottville, Mich.

Klausimas suvienyto socialis
tinio judėjimo Jungi. Valsti
jose duoda džiuginančių pasek
mių. DelcAvare ir Californi jos 
valstijoj, Floridoj ir \Vyoininge 
Arkansas’e ir Ne\v Jorsey’e, Mis 
souri ir Texas’e — visur reiškia
si palinkimas suderinti revoliu- 
c:ni elementą; suderinti pamati
niam musų judėjimo reikalui. 
Ir lai to neveizint, kad vieni š io 
judėjimo nariai save vadina so
cialistais, kiti komunistais, o tre 
ti — kaip tatai danžnai esti — 
skaito save šito judėjimo pinta 
rojais, busimaisiais musų orga 
nizacijos nariais.

Visi jie, kaipir nepalcnkiaina- 
sai musų judėjimo čempionas 
Debsas, yra los nuomones, kad 
“priežastis, kuri praeito rudens 
konvencijoj privedė skyli mo, 
buvo ne pribe. skirtumai tarpe 
organizacijos narių, o lik besi- 
varžymas ambitiškų vadų. Ir 
polit uis ir industrinis veikimas 
—■ abudu jie yra reikalingi pa
naudoti, kaipir kiekviena kita 
Įmone, žmonių laisvei atsiekti.” 

Visi yra tvirtai įsitikinę, kad 
reikės panaudoti ytin stiprų 
spaudimą tikslu atsleigti konsti
tucija garanluotasias teises — 
žodžio, spaudos ir susirinkimo 
laisves; visi sumato, kad lik 
tuo pamalu mes galėsime grei
tai ir sėkmingai reorganizuoti 
visuomenę! ir suteikti laisvės 
darbininkų k lesa i.

Ir jie dirba. Daugely) apskri
čių, kur vietos organizacija — 
dėka įvykusiam nacionalinia
me judėjime skylimui — suiro, 
Įsikūrė “Vienybes lokolų.” Iš 
čia tatai ir prasidėjo veikimas 
suvienijimui musų socialistinių 
ir komunistinę spėkų bendram 
visų naudai veikimui. Iš čia 
pasiųsta visa eilė rezoliucijų vai 
stijų .ir nacionaliniams viršnin- 
kams, reikalaujant reikiamos

Ateiki pramintu takeliu

. Panedelyj Sankrova Uždaryta
Patyręs Drapanų Pirkėjas Turi Tuoj Pripažinti, jog

Siutai
Parduodama

|abai augštos vertės.

Mes savo Koklume be didelio šukavimo apie 
numažintas kainas kasdien teikiame Chica- 
gos vyrams geriausės rųšies siutus, kuriems 
lygių beveik nerasi. Mes bevelyjame duoti 
tikrybėje, negu prižadėti. Daugiau ir dau
giau Vyrų kasdien patyria apie tai.

dėl Paminėjimo Dienos Sis išpardavimas pri- 
ir gal būti musų tvirtinimą truputį patikrins

Kaip
puola
Taip męs padarėme didelį prisirengimą dėl to, bet 

tikimės, jog musų pastangos taps atmokėtos, nes 
gerai žinome, jog Tamistų dalyvavimas šiame išpar

davime taipgi taps gerai atmokėtas.
Siutai iš fkmelės mėlinoj, žalioj ir rudoj spalvose; siutai pui 
kaus kašmyro; Siutai vienų vilnų melino serge ir worsteds 
šviesių ir tamsių spalvų. Vielypio ar dvilypio segimo. Da
liniai ar pilnai pamušuoti šilku arba alpaca. Visokio dydžio 
vyrams ir jaunikaičams.

PASTABA: Daugybė mėlino serge šiame išpardavi
me, kaip tik dėl Paminėjimo Dienos.

LAIMINGI MUSŲ DRAPANOSE
Nes atrodo dailiai, pritinka dailiai ir nešiojasi dai 
liai.— .

Vaikiukų
Vaikiukų 2 kelenių 
Jureiviniai Siutai

Plaunami Siutai su 
viena trumpų, o kita 
ilgų pora kelinių; pa
daryti su mėlinom ant- 
raktovėm ir apkaklčm 
arba visai balti; puikiai 
papuošti kišenėm, kaklo 
raišiais ir baltais perli
niais guzikais. Dydis 2 
iki?;sPe- $2.75 ciale ■ **

2 kelinių Siutai.
Vilnų siutai su dvi po 

ri kelinių, gražiai sude
rintom spalvom žalios, 
rudos, pilkos ir raus
vos; apsiaustukai pamu 
šuoti alpaca ar serge; 
abejos kelnės plačios ir 
erdvios; daugybė įvai
rių stylių; dydžiai 7 iki 
18. Geros vertės; Su- 
^t0J'e $11.50 

L. Klein, first floor.

ed
M

Crepe de chine Marškiniai puikiasios 
rųšies.

EARL & WILS0N Perfecto ir gerai žinomi išdir- 
bysčių. Padaryti iš extra sunkaus šilko crepe dide
liame invairume gražių druželių. Dydžiai 14 iki 17. 
Vyrai, kurie pirkis šuos maršknius įsigys ęo QC 

gęri.aųgjps yęrtęą (Ųhicagoję,,..

Dr. A. R. Blumenthal

Dykai
Gyvenimai yra 

tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
thalmometer. Y« 
patinga doma at 

_ kreipiama | vaK 
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4849 8. Ashland av. kamp.47 et, 

Telephone Yards 4317
Boulevard 6437 Į- ___

DR. M. HERZMAN
8«r*l lietuviams linomaa per 23 M*, 

tą kaipo patyrąe rydytoja*. ahirurtae 
ir akuierb.

Gydo aitrias ir ehroniikae ligų. vy
rą, motorą ir vaikų, pagal naujanalaa 
metodaa X-Ray ir kitokius elektros prie- 
tabua.

Ofbaa ir Labaratorlja: IMI V. Utk 
St. netoli Fbk 8t.

VALANDOS: Nuo 10—II ptet% kr 
nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal
8110 arba 857

Naktimis Drexal 
950 - Drover 4186

GTVJCNIMAS: 1412 8. Hahted Street 
VALANDOS: 8— • ryto, tiktai.

Telephonail

Dr. Charles Segal 
Persikėlė' | gavo naują nfisą 
pn. 4729 Se. Asland Avė. Jis 
gydo ligas vyrų, motery ir val
kų. Ofiao valandos nuo 10 Ud 
12 rytmety], nuo 2 Ud 5 va
kare ; 7 v. v. iki 8:30 v. v. Ne- 
dėliomis 10 v. r. iki 1 v. d. 
Specialistas džiovos ir moterų 
ligų. Tel. Drexel 2880.

$2.75
Vyrų Prosyti Marškiniai.

Wilson ir Perfecto išdirbystės, padaryti iš ■Earl & . .
labai geromadras, perkelio ir kitokios medegos, ■ 

naujausiuose styliuose, spalvose. Minkštos dvigu
bos antrankovės. Dydis 14 iki 17^. tTO QC 1 
Specialiai < < t ■ ^>fcaww I

,...... L, .Klein,, tltfrd floor

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

3149 S. Morgan st., kerti 32 at.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyrišką, 
Taipgi Chroniškų Ligą. 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 — 3 po pietų ir nuo 

6—8 vakare. Nedaliomis nuo 
9—2 po pietą.

Telephone Yards 687.

Hiis one, Please!

Gardus Kumpis Tai

GT A O “THE HAM 
£> 1 WHAT AM”

J
IS įgijo tokios reputacijos ačiū ypa
tingai domai, būtent parinkime ir 
ir prirengime.

Ten ant ūkių geriausios veislės kiaulės 
moksliškai penama, auginama ir prižiū
rima. Kada nupenama, jos atvežama į 
stock yardus ir Armour’o nuperkama. 
Armour’o skerdyklose Suv. Valst. Val
džios inspektoriai peržiūri tas kiaules; 
paskerstų tėmija ar jų mėsa tyra, svei-

ka. Tada jų mėsa šaldoma per 48 va
landas. Star kumpiai išskirstomą, 
taisoma, plaunama ir 

sykį valdžios inspekcija
sūdoma, 
daroma.

nu-
Dar

Tada jie ženklinama ir 
kyklą, kame prie mažos ugnelės pra
dedama rūkyti. Jus pirksite Star kum 
pį pas savo bučerį ir atrasite, jog es

ti gardi, minkšta, sultinga ir mais
tinga. Esti visad tokia.

dedama į ru-

“The Ham What Am” turi pirmy-Štai delko 
bę tarpe Armour’o Ovai Label dalykų; tai 
geriausia, kas galima gauti. 

Star Kumpį; tai esti ekonomiška.
Pirkite visą

AR M O U R COMPANY
Tai ženklas dėl kurio 

nereikia spėlioti.

šito uždavinio atsiekimui para
mos.*

Mes, kurie norime reorgani
zuoti musų visuomenę, pirmiau 
šia privalome reorganizuoti sa
vo judėjimą. Todėl mes ir 
kreipiamės į musų vadus ir a-, 
biejų 
tuos, 
delei

organizacijų narius ir į 
kurie “netekę kantrybes” * 
kilusių peštynių pastyrau- 
organizacijos — vienyki- 

mės, nes lik susivieniję mos per
galėsime! j

—Ruby Herman.

SUDIE, DRAUGAI.

Me« perkame Pergalės Bondas pilna parašytą
ja verto, ir Laisvės Bondas pilna pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite 4 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergei*

■■ iiMifiMi
•:: Są': i 
:Į:?

.»•

Puritan Salyklos Sun
ka su Puritan šviežiai 
maltais apyniais pada
ro geresnį gėrimą, ne
gu kitos kurios isdir- 
bystės. Reikalauk Pu
ritan. Visos geresnės 

j aptiekos jo turi arba 
gali įgyti dėl jūsų.

Birželio 23 dieną apleidžiu - 
Ameriką. Keliauju ir aš į tą 
vargo šalelę, Lietuvą. Mes, jau
nuoliai, esame ten reikalingi: 
Lietuvos dirvonai apleisti, apžė
lę. Reikalingi musų jaunų jie- 
ffę.

Pasilikę Čia, draugai, nema
nykit, kad mes sugrįžę Lietuvon
sėdėsim rankas sudėję. Ne. Sve- į pinančioj butiniausį žmonių rei- 
tur pagyvenę, daugiau pamatę kalų. Na, o jeigu taip, tai ko- 
patyrę, mes, sugrįžę Lietuvon,' del-gi negalėtų būt vienos inter- 
arsim akėsim dirvą Internacio- nacionalinės valstybes?” 
nalui ir stengsimės taip ją pri
ruošti, kad biurokratinės piktžo-pia truputį bolševizmu, o betgi 
lės ir klerikališkos usnės nebega- Lusko • (komisija bolševizmui 
lėtų ten bujoti ir stelbti naujo- | naikinti kol-kas pono Kingsleyo 

|dar ncareštavo už “kurstymą 
nuversti

Kaip matote, tokia kalba kve

sios laimingesnės tvarkos die
gus.

Sudiev, draugai amerikiečiai. 
Nepamirškite musų socialistų, 
Lietuvoj. J. A. Degutis.

Pittsburgh, Pa.

valdžią.” — [F. P.]

mokslų profesorius
Buėys vis dėlto daug 

už savo konfratrą

1335 MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Woo4 Bto.

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

WAUKEGAN
ĘHARMACY,

1005 Marion Street 
Waukegan, III.

Pastabėlės
Ne\v

; Dievo
: kunigas 
: kuklesnis
Dievo mokslų daktarą kunigą 
Maliauskį: savo ‘Drauge’ jis pa
veda tik kampelį Naujienoms ir 
Grigaičiui garbinti, kuomet Ma- 
liauskis tam išganingam krikš
čioniškam darbui kasdien pa- 
švęsdavo visas keturias ‘Drau-

Darwin P. Kingsley,
Yorko Gyvybes Apdraudos kom 
pilnijos viršininkas, išspausdino 
viename anglų laikraštyj straip
snį, kur jis sako: !. .v, - r • -; _ . , . . . brooklyniške Laisve. —ss.“Gyvybes apdrauda, tai pui- 
kiausias pavyzdys, kaip įvairių 
valstybių žmonės, nežiūrint sa
vo tautinių nei tikybinių skir
tumu, gali kuogražiausiai bur
tis ir išsitekti vienoj interna
cionalinėj organizacijoj, apru-

Teisėję konvencija.

Federaliniam triobesy vakar 
prasidėjo Illinois valstijos teisė
jų konvencija.

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
SI07 S. Morgan st. Chicago

VALANDOS: Nuo 3 iki 11 ryta 
ir nuo 5 iki 3 vakare.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

DR. YUšKA
1900 S. Halsted St

Tel. Canal 2118

f 
t

/

DR. M. T. STRIKOLIS
Gydytojas ir Chirurgą* 

Ofisas: 1757 W. 47 8t.
Tel. Boulevard 160.

Ofiso valandos: 10 ryto iki 3 
po pietų; 6:30 iki 8:30 vak.

NedGliomis 9 iki 12 dieną. 
Namai: 2914 W 43 St.

Tel. McKinley 263

3383 & Margam 8L Chicago, OI. 
...... .... — ........................ ■* ................

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvi* Gydytoja* Ir Chirurgai 
Rpselande: 10900 S. Michigaa Ava, 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood SL 
Tik Ketvertą vakarais nuo 6:38 
—7. Tek Yarda 723.

Tele Yards 6492

AKUšERKA 
A.SHUSHO

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

Telefonas Pulhnan 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas
10801 S. Michigan A v., Roseland 

Valandos: 9 iki 9 vakare.

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

VALANDOS: 9—12 ryto

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 WA1 St. karapJMarąhfleld av
Valandos: Iki 3 ryto; nuo 3 Ud

4 ir nuo 7 Iki 3 vakare. 
TeL Proapeet 1111

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, 
3325 So. Halsted St„ Chicago.*

1
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fMK LITHUANIAN fcAILY NEW3

Publishoi Daily ezcept Sunday by 
the Lithuanlan Nava Psb. Ca« Ine.

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

•7.

Subaeription Retos:
Art,00 per year in Chicago.

00 per year outside of Chicago.
00 per year in Gonada.
2c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 17th, 1914. at the Post Office 
of Chicago. I1L under the act of 
March 8rd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
nedėldienius. Leidiia Naujienų Ben
drove. 1739 S. Halsted St., Chicago. 
Ilk —> Telefonai: Canal 1506.

Chicagoj* — paštu;
Metams ............................... ..
Pusei metų ..........................
Trims mėnesiams ............. «
Dviem mėnesiams ..............
Vienam mėnesiui ........

Chicagoje — par nešiotoju:
Viena kopija ........................
Savaitei .................... . ......... .
Mėnesiui .......... ........... ..

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,

95.00 
8.00 
1.65

96.00
3.50
1.85
1.45

.75

paltu:
Metams .......... ..
Pusei metų..........
Trims mėneaiama
Dviem mėnesiams _______
Vienam menesiui ••••>..« M

Lietuvon ir kitur užsieniuose;
(Atpiginta)

Metams ................................   97.00
Pusei metų*.......................... 4.00
Trims mėnesiams .............. 2.00

Pinigus reikia siųst Palto Money 
.Orderiu, kartu su užsakymu.

Klerikalų įtaka 
darbininkuose.

Musų “radikališkieji revo
liucionieriai” jau senai yra 
papratę skelbti, kad “mi
nios eina su mumis.” Bet 
kiekvienas žmogus, kuris 
moka blaivomis akimis žiū
rėti į faktus, žino, kad tame 
skelbime yra labai mažai tie 
sos.

“Su mumis” kolkas teeina 
tiktai dalis minių. Daug 
skaitlingesnės minios šian
die da neina ne' tiktai su 
kraštutiniais radikalais, o 
ir apskritai su kairiąja vi
suomenės puse. Ir kas ypa
tingai yra svarbu, labai žy
mi dalis tų minių susideda 
iš darbininkų.

Kas yra tie tūkstančiai 
parapijonų Amerikoje, ku
rie seka paskui klerikalus? 
Juk tai yra beveik vieni tik
tai darbininkai. O kaikurie 
navatni žmonės įsivaizdina, 
kad kova su klerikalų pase
kėjais turinti būt tokio-pat 
pobūdžio, kaip kova su dar
bininkų klesos priešais!

Bet ne tiktai čia, Ameri
koje, o ir Lietuvoje da skait
linga dalis darbininkų eina 
paskui atžagareivius. Musų 
korespondentas iš Papilės, 
paduodamas balsavimų re
zultatus toje apielinkėje, 
tarp kitko sako, kad “Liet. 
Darbo Federacijos, Krikš
čionių Darb., ordinarčikų, 
bežemių ir mažažemių” są
rašas gavęs 669 balsų, t. y. 
apie šeštą dalį visų paduotų 
toje apielinkėje balsų.

Štai kame priežastis kle
rikalų laimėjimo rinkimuo
se!

Jeigu klerikalus butų 
balsavę tiktai šimtamargiai 
ūkininkai, davatkos ir za
kristijonai, tai jie nedaug 
butų laimėję vietų Seime. 
Bet už juos balsavo ir dau
gelis darbininkų.

Lietuvos, o visų-pirma jos 
darbo žmonių, labui reikia, 
kad tie darbininkai butų ati
traukti nuo klerikalų. Tatai- 
gi yra galima padaryt, tik-

Tose šalyse, kur buržua
zija yra galinga materialiu 
ir moraliu žvilgsniu, ji įsten 
gia atplėšti nuo klerikalizmo 
darbininkų minias. Darbi
ninkai tuomet persiima bur
žuazinėmis idėjomis, pavir
sta liberalais (kaip, pavyz
džiui, Amerikoje). Bet Lie
tuvoje buržuazija yra visai 
nususus. Liberalizmas todėl 
tenai neturės pasisekimo 
tarpe darbininkų. Paliuo- 
suot juos nuo klerikalų įta
kos tegali tiktai socializmo 
idėja.

Pastebėtina, kad net ir tie 
savininkų sluogsniai Lietu
voje, kurie kovoja su kleri
kalizmu, šiandie yra priver
sti puošties socialistinėmis 
idėjomis, kad gavus talkon 
beturčius. Tuo budu senieji 
Lietuvos demokratai, o da
bartiniai liaudininkai, pavir
to socialistais.

Bet pasekmingai kovot su 
klerikalizmo įtaka darbinin
kų tarpe gali darbininkiško 
socializmo idėja, o ne tas li
beralizmo ir socializmo mi
šinys, kuris revoliucijų lai
ke prasiplatina tam tikruo
se pasiturinčių klesų sluog- 
sniuose. Ta socializmo idė
ja, kuri atkariaus Lietuvos 
darbininkus nuo klerikaliz
mo, turi būt paties darbinin
kų judėjimo vaisius.

Taigi kiekvienas žmogus, 
kuris geidžia, kad Lietuva 
nusikratytų klerikalizmo jun 
go, turi remti socialistinį 
Lietuvos darbininkų judėji
mą.

Amerikoje klerikalizmą 
pergalės irgi niekas kitas, 
kaip tiktai socializffEIš. "

jienų” korespondencijoje iš 
Papilės, Šiaulių apskričio, 
kurioje paduota da smul
kesnės skaitlinės, nurodoma, 
kad balsavime dalyvavo 84 
nuošimčiai suviršum balsuo
tojų. Balsavo net šimtame
čiai ir ligoniai, kuriuos rei
kėjo atnešti į balsavimo vie
tą.

Reiškia, boikoto taktika 
neturėjo jokio pasisekimo. Ir 
tai rodo ne tiktai tą faktą, 
kad komunistų taktika buvo 
klaidinga, o ir kad jie visai 
neturi įtakos žmonių minio
se. įleigu jų ir yra Lietuvo
je, tai, matoma, tokia men
ka saujalė, kad visuomenė 
visai nesiskaito su jais. Jie 
daugiausia “veikia” tur-but 
bolševikų teritorijoje, rašy
dami iš tenai histeriškus at
sišaukimus “į viso pasaulio 
proletariatą.”

jungsis sąjungų sąjungos ir 
tvers šviesią Lietuvos ateitį.
Tikėjimas yra geras dalykas. 

Bet reikia žinot, kad liberaliz
mas da niekur negyveno tikėji
mu į savo ateitį. Stiprų visuo
menės judėjimą gali įkvėpt ko- 
kia-nors didelė idėja; o libera
lizmas yra menkas dalykėlis.

DRAUGŲ LAIŠKAS Iš 
LIETUVOS.

Lietuvos Laisvės Fondo %sek- 
retorius, drg. A. Lalis, tik-ką 
gavo iš Kauno laišką nuo drg. St. 
Kairio. Lietuvos Socialdemokra
tų Partijos Centro Komiteto var
du jisai praneša, kad amerikie
čių aukos gautos. Taip-pat apra
šo abelnus įspūdžius iš Steigia
mojo Seimo rinkimų kampanijos.

Laiškas ‘bus ištisai išspauzdin- 
tas rytojaus “Naujienose.”

■e

Boikoto taktika.
Pagal nusistatymą sulig 

Steigiamojo Seimo visas Lie
tuvos partijas galima pada
linti į dvi rusi: vienos stojo 
už dalyvavimą atstovų rin
kimuose į Seimą, kitos buvo 
priešingos dalyvavimui. Pir
mosios rųšies partijų buvo 
didelė didžiuma. Steigiamo
jo Seimo idėjai priešinosi 
tiktai dvi pačios kairiausios 
partijos—vadinamieji revo
liuciniai socialistai liaudiniu 

kai ir komunistai (arba 
bolševikai).

Bet neužilgio prieš rinki
mus ir iš šitų bolševikuojan- 
čiųjų partijų viena—būtent, 
revoliuciniai liaudininkai— 
nutarė dalyvaut rinkimuose. 
Jie pasiryžo eiti į Seimą, tie 
sa, ne rašyt įstatymus “kar
tu su buržuazija,” o tiktai 
“skelbti teisybės žodį,” bet 
visviena jie atmetė boikoto 
taktiką. (Brooklyniškė “Lais 
vė” meluoja, rašydama, kad 
kairieji liaudininkai nedaly
vavę rinkimuose.)

Boikoto šalininkais tuo 
budu pasiliko tiktai komu
nistai. Ir ką-gi jie laimėjo?

Iš Lietuvos Telegramų 
Agentūros pranešimo apie 
rinkimų rezultatus jau žino
me, kad rinkimuose dalyva
vo tarp 80 ir 90 nuošimčių 
piliečių. Žinios iš atskirų 
apskričių ir valsčių patvir
tina tą pranešimą. Ta pa
ti agentūra, pavyzdžiui, da
bar paskelbė skaitlines iš 
Alytaus apskričio ir nurodo, 
kad tenai balsavo virš 90 
nuošimčių visų surašytų bal 
suotojų. Specialėje “Nau-

Apžvalga
KOMUNISTAI GARBINA 

KUMŠČIĄ.

Brooklyno komunistų organo 
“teoretikas” labai pasipiktino 
ve kokiais K. Kautskio žodžiais:

“Demokratija, su jos visuo
tinu balsavimu, rodo kelią, ku
riuo klesų karė gali būti ve
dama ne kumščios, bet sme
genų spėka ir kur viena klesa 
gali tiktai tuomet apgalėti ki
tą klesą, kuomet ji yra labiau 
pakilusi intelektualiu ir mo
raliu žvilgsniu. Demokratija 
yra vienintelis kelias prie tos 
tobulesnės visuomenės for
mos, kuri civilizuotam žmogui 
įsikūnija socializme.”

Už šituos žodžius “Laisvės” 
rašytojas išplūsta Kautskį ir sa- 
Jįo, J<ad ^darbininkai galį prieiti 
prie socializmo tiktai fyzikinės 
spėkos, arba kumščios spėkos 
pagelba. x

Ko tuomet stebėties, kad tas 
laikraštis su pasigėrėjimu talpi
na tokias korespondencijas, ku
riose raginama “duoti” sociali
stų kalbėtojams? Vartot kumš
čių reiškia, pagal to laikraščio 
filozofiją, darbuoties socializmui.

Ta filozofiją tečiaus yra bar
barų, o ne protaujančių darbi
ninkų.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

JUNGTINĖS VALSTIJOS. 
[Federuotoji Presą].

St. Paul, Minu. — North Da- 
kotos Darbo Federacija ką-tik 
įvykusioj savo konvencijoj nu
tarė remti kooperatyvinį judė
jimą visais galimais budais. 
Konvencija rekomenduoja:

1. Kad visos tos valstijos dar 
bininkų unijos stengtus kurti 
savo apielinkėse kooperatyvines 
sankrovas sulig Rochdale pienu.

2. Kad tuo dalyku jos koope
ruotų su gelžkelių darbininki, 
brolijomis, kur tik tatai galima, 
ir su savo apielinkių ūkininkais.

3. Kad tokios sankrovos galės 
tureli daug geresnio pasisekimo 
ir apsisaugoti nuo partinių kovij 
ir netikusio reikalą vedimo, jei 
jos bus susijungusios į cen t vali
nę’ uzdamines pirklybos koope- 
ratyvę bendrovę, kurią kapitali- 
zuoja ir kontroliuoja prisidėjil
sieji prie jos kooperatyvai.

Minneapolis, Minu. — Moky
tojų organizacijai (kuri prik- 
Imiso Amerikos Darbo Federa
cijai) pareikalavus, kad moky
tojams butų padidinta algos, jai 
atsakyta, kad Minneapolio mo
kytojai esą neblogiau apmoka
mi, negu kur kitur. Be to, jai

“VIENYBĖ LIET.” RAMINA 
LIBERALUS.

Anądien “Vienybė Lietuvnin
kų” parodė didelio nusiminimo | išnaudoti kitus, 
delei klerikalų laimėjimo St. Sei
mo rinkimuose. Ji net išreiškė 
baimę, kad klerikalų viešpata
vimas galįs paversti Lietuvą 
Meksika. Bet, “rimčiaus” pa
galvojus, ji ėmė raminti save ir 
savo vienminčius. Sako:

Ir iš teisybės, karščiavimui- 
si nėra vietos. Kas atsitiko su 
rinkimais, tas buvo iš anksto 
permatyta. Lietuva perdėm 
katalikiška šalis, šimtai metų 
musų žmonelėse inauklėjo pa
sitikėjimą kunigais, kurie šį 
momentą mokėjo politikai iš
naudoti. Gi suteikimas lygių 
teisių visiems ir abiejų lyčių 
Lietuvos piliečiams užbaigė 
savo darbą, nes pusė Lietuvos 
gyventojų, būtent moterįs, be 
abejonės balsavo už krikščio
nis demokratus.

Baisumo tame dar nėra. Bai 
siau butų, jeigu Šioje valan
doje jokis Lietuvos Seimas 
nebūtų įvykęs, ko labai norė
jo Lenkija. Sunkusis krizis 
jau praėjo. Seimas jau su
rengtas ir šiomis dienomis į 
laikinąją Lietuvos sostapilę— 
Kauną, Lietuvos atstovai su- 
sivažiuoja. Prasidės Lietuvos 
įstatymų tvėrimas, patsai par 
matinis Valstybės akmuo bus 
padėtas. O ateitis mokės 
Lietuvos liberalizmą keravyti. 
Prie kovos už laisvę Lietuvos I

tojai sčbraujasi su darbiiiiinkų 
organizacijomis. Į tai mokytojai 
davė tinkamą raštu atsakymą:

“Kaipo visiems žmonėms tar
naujantieji, mes jaučiame, kad 
ne su kuo kilu, o tik su darbi
ninkais mes ir tegalime dėtis. 
Mes žinome gerai, kad kuomet 
bus pilnai suprasti darbininkų 
idealai, tuomet visos klesos bus 
reprezentuojamos, išskiriant ne
bent vieną, o tai tą, kuri nori 
turėti specialių sau privilegijų ir

»»

Kriminalinis Sindikalizmas.— 
Seattle, Wash. — Trylika darbi
ninkų, tariamų I.W.W. narių, 
apkaltinta dėl “kriminalinio 
sindikaliznio.” Kaltinamieji tei
sme pareiškė, kad jie kaltais ne
prisipažįstu.

Darbo Laukas
Detroit, Mich. — Cigarų dir

bėjų streikas skaudžiai užgavo 
Swifto kompaniją ir dabar ji 
rengiasi savo fabriką perkelti 
į Grand Raplds arba į Daytoną, 
kur ji tikis gauti neuninių dar-

Cigarą darbininką kova eina 
galop. Veik visi cigarą fabriki
ni akai pasirašė po kontraktu su 
darbininką unija.

Siuvėjai, The Journeymen 
Taikins nariai, kurie jau beveik 
du mėnesiu streikuoja, nutarę 
nenusileisti samdytojams, nors 
jiems tektą kovot kad ir keletą 
metą.

Milwaukee, Wis. — Valgyklą 
ir viešbučių darbininką streikas 
tebesitęsia.

Telephone Drover 5053

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki « vai vaka 
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
3261 So. HaUud St. Chleaeo, 1H

Socialistų Partijos Princi 
pų Deklaracija.

Didžiumos priimta partijos konvencijoj 
geg. 8-14,1920.

PRINCIPŲ DEKLARACIJA.
Jungtinių Valstijų Socialistų Partija 

reikalauja, kad ši šalis ir jos turtai butų 
paimta iš privatinių interesų kontrolės ir 
atiduota visuomenei, kuri valdytų ir tvar
kytų juos visų žmonių labui.

Dabar Amerika nėra Amerikos žmo
nių nuosavybė. Musų taip vadinamasis 
nacinis turtas nėra visos nacijos turtas, o 
tik mažo skaičiaus privilegijuotų žmonių. 
Jie yra viešpataujančioji klesa Amerikoj. 
Skaičius jų nedidelis, o tečiaus jų rankose 
yra visų šalies žmonių gyvybė ir likimas.

Jie valdo žmonių darbą ir sprendžia 
jų algas; jie kontroliuoja pasaulio rinkas 
ir nustato kainas ūkio produktams; jie val
do žmonių namus ir nustato nuomas; jie 
valdo žmonių maistą ir nustato jo brangu
mą; jie valdo spaudą ir formuluoja žmonių 
įsitikinimus; jie valdo valdžią ir daro įsta
tymus žmonėms; jie valdo mokyklas ir nu
stato žmonių protą.

♦ ♦ ♦
Apie kapitalistų klesą spiečiasi skait- 

meningos ir įvairios žmonių grupės, kurias 
aplamai vadina “vidutinėmis klesomis”.

Tų klesų žmonės susideda iš saviže- 
mių ūkininkų, mažesniųjų pirklių ir dirb
tuvėlių savininkų, profesijos žmonių ir ge
riau apmokamų samdininkų. Jų ekonomi
nė padėtis dažnai netvirta, neužtikrinta.

Jie gyvena viltimis patekti taipjau į 
žavėjamasias viešpataujančiųjų klesų. sfe
ras. Socialinė jų psichologija tai lobininkų 
prieplakų psichologija.

Paprastai jie savo gabumus, savo, žino
jimą ir savo pastangas parduoda kapitalis
tų interesams. Jie yra tvirti rėmėjai esa
mosios socialinės nelygybės tvarkos.

♦ * *
Didelė Amerikos žmonių didžiuma tai 

darbininkai. Jie dirba ūkiuose ir fabri
kuose, kasyklose ir malūnuose, ant laivų ir 
gelžkelių, raštinėse ir sankrovose, mokyk
lose ir privačioj tarnyboj —- rankų ir pro
to darbininkai, vyrai ir moterįs, dirbantįs 
naudingą darbą bendruomeneLnesuskaiton 
mose šiandykščios civilizacijas šakose. Jie 
padarė Ameriką tokią, kokia ji yra. Jie 
iš dienos į dieną palaiko Amerikos gyveni
mą. Jie ant savo pečių neša didžiausią ša
lies pasilaikymo naštą, bet patįs maža te
turi gyvenimo smagumų. Jie tveria mil
žiniškus šalies turtus, bet patįs gyvena 
nuolatinėje baimėj skurdo. Jie peni ir rė
do (Nirtinguosius, o betgi lenkiasi jiems, 
kaip kad savo viršesniesiems. Jie savo 
darbu palaiko visas industrijas, bet neturi 
žodžio jų vedime ir tvarkyme. Jie sudaro 
didelę gyventojų didžiumą, o betgi jie ne
turi nė jokios kontroles valdžioj. Nežiū
rint politinės lygybės formų, Jungtinių 
Valstijų darbininkai yra tiesiai pavergtoji 
klesa.

* * *
Socialistų Partija yra darbininkų par

tija. Ji stoja už darbininkų reikalus, dėl
to kad tik darbininkuose tėra vilties poli
tinio, ekonominio ir socialinio šalies išva
davimo. Negalima tikėtis, kad viešpatau-

Nauji Raštai
Redakcijai atsiųsta paminėti 

šie nauji leidiniai:
Spąstai. Vieno Akto Farsas. 

Parašė Br. Vargšas. Spauda Nau 
.ienų, Chičago. Psl. 22.

Attilos siautimas Lietuvių 
eraštais... Parašė J. O. Sirvy
das. Spaudo Dirvos, Cleveland, 
O. 1919. Psl. 205. Kaina $1.

Mohamedo Kelionė į Dangų ip 
kiti Mokslo Pasiskaitytmai, Pa
rašė K. S. Karpavičius. 1919. 
Spauda Dirvos, Cleveland, O. 
Psl. 125. Kaina 50c.

Užkeikta Mergelė. Sceniška pa 
saka keturių aktų, šešių atiden
gimų. Parengė V. J. Pietaris. 
: .920. Spauda Dirvos, Cleveland, 
O. Psl. 35. Kaina 25c.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popierasi

Namų Ofisas:
3323 9. Halsted St

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisui
127 N. Dearborn lt. 

1111-13 UnltyBIdg.
Tel. Central 4411

jančiosios klesos ir jų prieplakos imtų da
ryt atmainų šioje nelygybės ir išnaudoji
mo tvarkoj, kuri jiems naudos neša. Daž
nai atskiri tų klesų nariai, dėl asmeninio 
idealizmo motivų, prisideda kovon su ka
pitalistine tvarka; tečiau niekados dar ne
buvo taip, ir nebus, kad vien dėl socialinės 
teisybės visa klesa norėtų atsisakyti nuo 
savo viešpatavimo ir išsižadėti savo privi
legijų. Vieni tik darbininkai turi tiesiogi
nio ir verčiamo reikalo panaikinti esamąją 
išnaudojimo sistemą.

Socialistų Partija siekias, kad Ameri
kos darbininkai paimtų iš kapitalistų kle
sos visą ekonominę ir politinę galią — pa
imtų ne tam, kad jie patįs pataptų nauja 
viešpataujančioji klesa, bet tam, kad visos 
klesos ir jų skirtumai butų amžinai panai- 
kinta;

♦ * *
Šitam didžiam socialiniam darbui nu

veikti, darbininkai turi būt susiorganizavę 
nuosavon politinėn partijon. Jie turi supra
sti, kad Republikonų ir Demokratų parti
jos yra politiniai įnagiai viešpataujančių
jų klesų, lygiai susirūpinusios išlaikyt ka
pitalizmo tvarką. Darbininkai turi išmokt 
vartot savo balso teisę, kad savo balsais 
pašalinus kapitalistu ir vidutiniųjų klesų įna 
gius, o išrinkus darbininkų klesos atstovus. 
Tikroji politinė darbininkų partija turi 
remtis nenusilenkiamų reikalavimų pama
tais, kad industrijos butų pilnai socializuo- 
tos. Tai reiškia, kad butų panaikinta pri
vatinė gamtos turtų šaltinių, turtų gmini- 
mo ir paskirstymo priemonių nuosavybė; 
kad butų panaikinta savo darbu neuždirb
tos pajamos pavidale pelnų, nuošimčių arba 
nuomos, padarant visus sveikus ir darbą 
dirbt pajiegiančius žmones naudingais dar
bininkais ir užtikrinant visiems darbinin
kams pilną socialinę jų darbo vertę.

Tokia yra Socialistų Partija. Politi
nių metodų priemonėmis, tame ir savo at
stovų veikimu legislaturose ir kitose admi
nistracijos įstaigose, ji stengiasi priversti 
sutaisyti tokių įstatymų, kurie butų nau
dingi darbininkams, urnai pagerintų jų gy
venimo sąlygas, padidintų jų galią ir su
stiprintų jų jiegas atsilaikyt prieš kapita
listų pasimojimus. Jos tikslas yra laimė
ti didžiumą kongrese ir kiekvienoj valstijų 
legislaturoj; laimėti svarbiausias pildomą
sias ir teismines įstaigas, patapti valdan
čiąja ir kontroliuojančiąja partija; o tokios 
galios pasiekus, paimti industrijas ir per
vesti jų nuosavybę žmonių bendruomenei, 
pradedant nuo visuomeninio pobūdžio tu
rinčių pramonių, kaip antai bankai,, ap- 
draudos įstaigos, kasyklos, gabenimo ir su
sisiekimo įmonės, taipjau trustų industri
jos, —• ir išplečiant tą procesą ant visų kitų 
industrijų, kurios tik galimos kolektyviniu 
budu valdyt, taip sparčiai, kaip tekninės są
lygos tatai leis.

Ji taipjau turi tikslo socializuot žmo
nių švietimo ir sveikatos sistemą ir visokias 
kitokias įstaigas, gyvai visuomenės reikalus 
ir gerovę paliečiančias, tame ir gyvenamuo
sius namus.

Socialistų programas reikalauja socia- 
lizavimo visų didžiųjų žemės ūkių ir žemių 
vartojamų industrijos ir visuomenės tiks
lams; taipjau visų įstaigų vartojamų ūkio 
produktams sukrauti, laikyti ir rinkon iš
leisti. Jis betgi neturi tikslo kliudyti pri
vatinio valdymo žemės, kurią patsai ūki
ninkas naudoja ir ją dirba.

[Toliau bus]
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M. J. ŠILEIKIS

Ilgė to ja
(Tąsa iš No. 86)

per laukus liūliuodamas mels
vąsias dausas. Grasilda lyg ne
tyčia pakreipė akis į gatvę ir 
įsižiūri į gilią mėlynę, kai rusvi 
debesėliai slenka vienas pas
kui kitą. Plaukia į rytus, lyg

Tai Kaip žmones ėjo čia Del šitų
Per langų uždangas įsiskver

bė melsvi dienoaušrio spinduliai 
Gatvėse girdėti įvairus neįsisma 
ginę bildesiai ir šukavimai pa
sieniais praeinančių žmonių.

Miestas apsisiautė pilkų du
rnų ruku. Dirbtuvių dūdos ta
rytum vienu balsu kymiai stau
gia. Atsišaukia kai-kur ir var 
po balsas.

Gžčirškė vienon sutartinei! ir 
Grasildos kambaryje laikrodis. 
Čirškia įkiriai ir nesustoja, kol 
neprižadina iš miego. Nutraukia 
Grasildai nepabaigtą sapną. Mie 
gas traukia prie įgulėtos- paduš- 
kos, kužda mintis: da truputu
ką pabūti. Laikrodis jau ne- 
čirkš daugiau. Tai ir vėl rūpes
tis neduoda ramumo, tarytum 
pasamdyta kužda ausin: “bus 
vėlu darban !...*’

Prisikėlė ir kaip paprastai ap
sirengti jai ilgai netrukdavo ir 
eina sau gatve pėsčia į <*vbą. 
Kai kada anksčiau prisikelia, tai 
ir gėles apžiūri darželyje, bet 
dažniausiai paprašydavo senutę 
jas palaistyti ir padaboti, kad 
vaikai neišdraskytų darželio.

Grasilda dirba ir taupina savo 
uždarbį, nes supranta gerai sun
kų prakaitą. Ji jau dabar ir 
drabužių brangių nesitaiso. Ji 
prisistato sau, kad brangus Jra 
bužiai tik tiem tinka, kurie trok 
šta puikybės ir gėrisi ja. Gi 
Grasildai tas visai neapeina. Ji
nai paprasta vargše mergaitė ir 
žino, kad reikia viską pagaminti 1 
savo rankom. Gal už kelių me
tų, ar daugiau, ir dirbti nebega-1' 
lūs, tečiaus ji. įsitikiųigy* kad I SXS» b’g nuobodus šešėlis tęsia-

I si ilgas lukėsis ir huobodus ne
ramumas.

Grasilda atsargiai pajudina 
sužeistą ranką, norėdama žino
ti: gal jau sugijo, bet skausmui 
atsiliepus jaučia, kad da ne, nes 
labai skauda... Ir vėl nusirami
nus gludi lovoje ir prisiužiuri į 
ligonius, kuriuos atlanko pažįs
tami, giminės, draugai ir kai-

kia kaip ir vakar jie plaukė prie 
ežeriuko jai besedžiant. Jie gra
žus lyg sapnai perbėgantis grei
tai... Bet jų begalės daug! Vy- 
lioja savo tuščiai! pasaulin, kur 
patįs neturi tikslo. Juos valdo 
kokia tai nematoma jiegal...

Grasilda nuleido rankas ant 
mašinos stalo. Atsiduso kokčiai, 
susipurtė ir greitai lyg nubudu
si iš sapno atkreipusi akis nuo 
lanko išgąstingai perleido žvilg
snį per dirbtuvę. Ir kaip tikė
josi, pamate, kad visų buvusių 
dirbtuvės artimesnianl skyriui j 
įkyrus žvilgsniai siunčia įvai
rias pastabas ir juokus. Sukruto 
prie savo darbo, ir nei nejuto 
kaip įkišo ranką į mašinos ra
tą. Suklupusi po mašina sus
pėjo sulaikyti mašiną, bet ran
ką sužeidė. Vedas nubalo lyg 
sniegas . Ji taipgi neatsakinėjo 
subėgusiems apie ją visokių
klausimų.

* » * *
Ligonbučio prieangiais bėgio

ja daktarai ir nursės, skubina, 
tai viena kambarin, tai kitan 
įasižiuri ir vėl savais keliais nu- 

šampa. Tarpe daugelio ligonių 
kiukso ir Grasilda lovutėje prie 
lango. Saulutė kaitina josios iš
blyškusį veidą, vėjalis švelniai 
kutena nuogus pečius pro atda
rą langą.

.Popiečiais saulute nuslinksta 
nuo Grasildos lango. Jau nebe
šildo ir nelinksmina jos savo 
žaidžiančiais spinduliais. Ir vėl 
Grasildą užgula tamsus debe-

žmones esti neskubus atsitikus 
nelaimei užjausti kitą žmogų. 
Ji daugiausiai rūpinasi savo atei 
čia ir mėgia savo paprastą dur-

Dirbtuvėje pasitikusi Grasil
da jos pažįstama mergaite, pa
klauso:

—Kur tu vakar buvai? Tavęs 
Leonas jieškojo ir mes visi jie-
škojom. Tik matėm kai atva
žiavai, o paskui ir dingaj kaži- 
kur. Gal su vaikinu kur vaikš
čiojai?

Ten kur ir visi buvo, — at
sakė Grasilda. — Da ir gražių 
kvietkų parsivežiau, žiūrėk ko
kių!

Ištraukė porą galvelių iš stik
lo ir padavė savo draugei. Toji 
nuėjo prie savo darbiu padil
bom pasižiūrėdama į Grasildą.

Grasildos vaidentuvėj viskas 
įra kai kokis mišinys įvairių, 
beprasmių paveikslų virtinės 
pina zigzagus prieš akis. Tai 
vėl nušvinta mintis ir vėl vis-

mynai. Nešti puikius kvietkų bu 
ketus ir kloja ant lovos, taury- 
tum nabašninkui ant grabo...

Kvietkai gardžiai kvėpti! at
siduso Grasilda, tarytum kas pa 
žadino jos širdį: linksmas šiur
pas perbėgo per kūną ir džiaugs 
uiti nusišypsojo pabalusios lu
pos.

Grasilda pakėlė savo pagalvę, 
pataisė ir atsišliejus po lango 
pavėsiu prisižiūri į ligonų atlan
kytojus kai jie tarp savęs su gai
lestingais įspūdžiais veiduose 
kalbasi. Kiti išeidami atsisveiki
na širdingais rankų ir* lupų pas
paudimais, lydi akimis savo my

Vilnoniu Pavasariniu
iutiu už $32.50

Reiškia, Kad Jie Supranta Tikrąją Jų Vertę
Patraukimas žmonių buvo toks didelis, jog męs nepajiegėme aptarnauti visų, todėl šį nepaprastą pasiū

lymą mes teikiame atpent dėl rytojaus, lygiai ir dėl De koracijos Dienos.

“SEK VADO” tai taisyklės šio biznio, kad kainas nužeminus.

Kas nors turi būti pirmas.
i

ContenentaFio paprastos kainos $35 iki $65 visad visų buvo laikomos neaugštomis. Mums malonu pa 
tirti buvo, jog kiti turėjo pasektimus.

Dabar męs vėl numušame kainas — paimdami dar mažesnį uždarbį — teikdami vienų vilnų aprėdus 
$5 iki $10 mažiau, negu pirmiau būdavo musų žemos kainos — kad privertus drapanų vertę dar žemiau 
pulti.

Pamislyk, ką tai reiškia! Kiekvienas vyras, kuris pirkdavo pas Continental siutą arba apsiaustą, gau
davo reguliarėmis kainomis, bet extra vertės drapanas! Supratai. Dabar šiame atvejyje, kiekvienas vy
ras perkantis gaus dvejopą pigumą — vienas ant virš kito.

Kada jus išvysite puikų rinkinį vienlypinę ir dvilypinę segimo ir taip įvairių audeklų ir pasiuvimų, jog 
būtinai turėsite pripažinti, kad tokių siutų nėra kitur* Chicagoje.

$32.50
*40 ir *50 Burnosai Specialiai ~ $35

Kiekvienas apsiustas esti naujo, pavasarinio modelio. Mes numušėme kainas nuo $10 iki $15 ant kiek
vieno apsiausto, vertę drapanų numažinus iki galimybei dėl musų kostumerių ir draugų. Šitos kainos tik 
dėl Subatos.

Atidarą Subatos vakarais.

kas gyva kai veidrodyj atspin
di sudrumsto gyvenimo van
dens lašai, tai ir vėl mažiausio 
vėjo pūstelėjimas sukelia did
žiausią audrą jos sieloj ir ardo 
gyvenimo prasmę — tarytum 
viskas butų ant ardymo pama
tų pabudavota. Viskas bcgailes- 
tingai apgavingas. Rodos nie
kas nėra vertu išdusautų skaus
mų ir gražių svajonių siųstų į 
saulėtą pasaulį, į užburtą pava
sario grožės rytmetį, iš kur gim 
sta gražus, žavingi, vyliojantįs, 
beprasmingi troškimai. Lyg pik 
tadaris, norintis prigauti šoki
nėja apie žmogų ir dingsta — 
dingsta... Dabar jau tas vyliu- 
gingąs jaunutis rytmetėlis nebe- 
vylios savo kvapsningais pava
sario žiedais. O juoksis iš pil
kųjų, debesuotų gyvenimo die
nų. Jo darbas neatmainomas 
ir pasigailėjimo neturįs. Jis 
išdidus ir žiaurus... Kožną pa
sitinka su žavėjančia šypsą, o 
palydi šaltu žvilgsniu.

Per langą pūstelėjo švelnutis 
ir mykliai svyduriuojantis vėja
lis, tarytum ką pamatyti norė
damas ir greit išsinešdamas ma
šinų užęsį su savim

limuosius durų linkui. Gi Gra
silda nieko nelaukė atlankyti ją. 
Ji žinojo, kad senutė negali ją 
atlankytu nes ji iš namų niekur 
nė nebeina. Ji ir nelaukė nieko. 
Jai ir taip buvo ramu ir žingei
di!, kai žmonių būriai suėję pa
sakoja įvairias žinias savie
siems. Ir Grasildą visa tai nu- 
girdžia, bet ir tai nelabai svar
bu... Lyg iš miego pabudusi 
praveria akis pro žaliins nuo 
žiūrėjimo nuvargusių akių spin 
dūlins, užmatė šalę savo lovos 
vėl atsisveikina du jaunuoliai, 
kuriuos ji iš kalbos sprendė ne
vedusiu mylėtoju. Kai netikė
dama pakreipusi galvą persitik
rino jų rūpestingą bučkį ir 
greitai nukreipusi galvą į kitą 
pusę užmerkė akis ir užmigo.

Apie ketvirtą valandą ir vėl 
pradėjo rinklios į ligoninę lan
kytojai kaipo paskirtu laiku. A- 
teina jau kiti, ne tie, kur pirnid 
lankė. Dabar atneša kitokias do
vanas: įvairius saldainius ir 
taipgi kai kurie gėlių buketus.

Atėjo atlankyti ir Grasildą 
Leonas, kuris Grasildą gerai 
pažino ir jis ją atsimena, kai per 

Klimaičius sve-nušvilpė nai vasarą pas

Continental yra Didžiausi Chicagos Užmiestine Drabužių ir Avplų Krautuve
., t ' A ■

čiuose vakaeįją turėjo ir girioje 
uogavo. Jis atmena, kai jam 
norėjosi padėti jai rinkli uo
gų,. . Ir jis rinko uogas, kad dau 
giau pririnkus; radus didesnių 
uogienojų, brido vis gilyn po 
spigliuotus krūmus pašaukda
mas Grasildą u-u-u!... Jinai ir 
atsiliepdavo u-u-u! Josios skar 
dus balselis kurtai toli už kalno 
atsišaukdavo. Leonas ir vėl 
surasdavo ją ir vėl klausdavo:

—rAr daug uogų pririnkai? 
“Žiūrėk, aš pririnkau! Ten yra 
labai daug uogų. Eime!”

Leonas nusišypsojęs, patvėrė 
Grasildą už rankos ir ėjo upelio 
linkui. Jis dabar negali įsivaiz
dinti sau, kaip tada buvo puikus 
prievakaris. Kaip puikios eglių 
šakos, tarytum baldakimai, den
gė šešėliais jųdviejų veidus.

- Čia jau upelis! Nėra uogų. 
Čia taip gražu! prabilo Gra
silda.

Leonas ir atkartojo:
—Taip ramu! žiūrėkime, gal

rasim čia daugiau uogų. Pririn
ksime dėl senutės dalies!

Leonas surado prie upelio ant 
kailiuko augštą akmenį, kur a- 
bu atsisėdo pasilsėtų.

- Gal nori uogų? — Grasilda 
Leonui duodama gurbelį su 
uogomis juokavo — Tik neimk 
daug, kad liktų namo parvešti!

Leonas linksmai nusijuokė ir 
paėmė iš gurbelio kelias uogas 
duodamas jai vieną uogą.

Grasilda pakreipusi galvą į 
pakalnėje čiurlenantį upelį įsi
žiūri, tarytum įsiklausydama 
jojo niauraus kuksėjimo ir už- 
simąsto.

Leonas, tarytum netekęs savo 
draugęs, rūpestingai pasidairė į 
šalis ir tarsi bijodamas ardyti 
tęsiančios tylos, pasižvelgia į 
Grasildos veidą ir vėl lyg bijoda 
mas slepia savo akis. Širdis jau
čia kokį tai svetimą ilgesį, bet 
mintis ir vėl kužda: “neardyki 
ramios tylos?’ bet rankos neju-

-------------------------------- r-
čiomis siekia Grasildos pečius ir 
jau rodosi... ims ir sugriebs 
ją ir nepaleis... spaus prie sa
vęs. Spaus prie krutinės josios 
švelnią galvelę... Žiųrės į baU- 
gan ngas mėnesienos šviesoj 
plaukiojančias akeles... Ji ne
atsakys jam nieko... Ji tylės 
kaip ir dabar... Taip!... Ji ty
lės. .. \

Leonas lyg paukštis įbaugin
tas, po ilgo tylėjimo prabilo:

(Tąsa seka ant 6-to puslp.)
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GRHITA FAkGKElTjūBAkn
Silpnybes, paeinančios nuo persidirbimo, pailsimo, sąnariu ir raumenų 

sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai prašalinamos, vartojant

PAIN-EXPELLERI
“Draugą Reikale”

Šeimynos, kurios kart? dažinojo jo voikianči? jieg?, daugiaus be jo neapsieina. 
Yra tik vienas l’ain-Eipelleris ir dėl jusu apsaugojimo, jis yra paienklintas 
musu vaizbaženkliu

ANOHOR (Įdaras)
Jeigu ant pokolio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jie nčra tikras ir jus tokio 

neimkite. Visose aptiokose po Boo. ir 70c. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus :
F. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New York

J. SHUSHO, Mechanikas
3255 So. Halsted St.„ Chicago. Telephone Yards 64*2. 
SUTAISAU VISOKIOS RŲšlES 
KALBAMAS 
SIUVAMAS SKALBIAMAS X O

Vącuum Cleaners ir Percolators;
Galinius ir Elektrikinius Prosus ir t.t.

——— ...... ................... u m

Papu oine
Pamėgink tai

Visai Patikėtinas
Del Galvos Skaudesio 
10c 30c 60c butelis arba

Dosomis
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Saugumas

—Jau tamsu! Uuogų negali
me rinkti, važinkime namo!— 
atsiliepė Grasilda.

Ligoninės priengyj Leonas 
lyg ir sustojo ėjęs. Mintis jam 
kuždėjo: nėra reikalo eiti... tai 
ir vėl ta pati mintis ragina jį ei
ti ir aplankyti ją. Gal ji lau
kia jo. Ji visgi atsimena ir jai 
neužkenks jo atsilankymas. Ir 
jis eina prie Grasildos lovos. Jis 
su netikėtinai dideliu rupesniu 
žvalgosi lyg jieškodamas aki- 
sim. kur Grasilda.

Patarnavimas
Kada jus deposituo- 

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

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

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

The

ncatspėdumas jos veido abejoja. 
Prieina arčiau, ar nepamatys ji. 
Ne, ji miega ir tegu miega jis 
nežadina josios. Jis prisižiūri j 
jos veidą, akis. Lupos tarsi per 
sapną kalbasi, sukruta ir vėl ra- 
m’ai sulimpa nuo karščio. Vei
delis biskulį puknitęs lyii raus
va liepsnele, tarytum tik ką pra
žydusios rožes pavasario rylą, 
nurieda rasos lašas nuo kaktos. 
Ji dabar išrodo biskutį kitokia 
kaip tada buvo. Dabar daug 
gražesnė, daug persimainiusi ir 
plaukai daug šviesesni... O gal 
ne ji. Gal čia kita tokia mer
gaitė? Leonas perleido akimis 
per visas lovas, bet niekur neį
žiūrėjo, kuri butų lygi 
dai. Tai

Grasi 1 
Bet ji inie

NAUJIENOS, Chiciigo., m.

Grasilda sėdi ant suolelio po ša
kota liepa, skaito knygą. Senutė 
ją daboja, tarytum motina kū
dikį,1 kad išpildžius jo norą; ska 
ra apsupa pečius, kad nesušaltų 
saulei užsileidus ir vėjaiis smar
kiau pučia. Grasildos veidas 
pabalęs, lupos be gyvumo kai 
suvytusia rudens lapas, kurs pa
silikęs ant stuobrio sučeža vė
jui pūstelėjus ir vėl pasiaubai 
praėjus nutylu.

Krūtinė sunkiai atsishiso; per
skaičius vieną puslapį, rankas 
nuleido ant kelių užvoždamu 
knygą ir užvožus! akis sunkiom 
blakštienom užsimąstė. Vejas 
praskleidė liepos šakas. Saulės 
nutolę spinduliai pajuodusių še
šėliu margais rytuliais pakuteno 
Grasildos kaktą ir vėl užskleidė 
šakas. Grasilda lyg iš sapno pa
budinta, laimingu šypsu pravė
rusi akis apsidairė aplinkui, ra
dusi senutę šalę sėdint, prisi
glaudė1 prie jos lyg jaunutė duk
relė prie motinos. Bet čia geru, 
eiti ramu, neva i loja niekas sa
le. .. Ligoninėj baisu, br-r-r!... 
Senule, tu ča? paklausė Grasil-

Pėtnyčia, Geg. 28 d., 1920

Nuosavybe Tai Galybe
Apsirūpink Kol Yra Laiko, Kad Paskui Neprisieitų Bėdavoti

SAVINGS BANK
4162 So. Halsted St., 

C h i c a g o

Ii ją. Pasakys, kad senute liepė 
paklausti ar jau sveikesnė... 
Taip, jis ateis kitą kartą.

Saulėleidžio spinduliai raus
vai geltona liepsnele, laistosi 
Grasildos palangėje. Kaitina 
darželyje nokstančius kvietkus.

1

Didelis Išpardavimas 
Gramafonų

geriausių išdirbysčių Cohimbjjos Viktoro ir Richtono, grajina visokius 
rekordus. Guarantuoti ant 10 metų. Kaina $25 iki $400. Taipgi parduo
dam ant lengvų išmokėjimų.

Grafonola C.kaip ant 
paveikslo su gerais 
dubeltavais spring- 

sais, motoru; išduo
da skambų ir gražų 
balsą. Kaina $50.00. 
Labai paranki į Lie- 

' tuvą parsivežti.

Naujausi Lietuviški Rekordai. Kaina po $1. vienas. Mažiau 
kaip 6 rekordus kitur nesiunčiame.

Jaunavedžio Pasiskundimas ir Tarditoja, Dialogas.
Pavasario Dainos ir Pakol Jaunas Tai ir Linksmas.
Piemenėlis ir Pavasaryje, M. Petrauskas.
Jonas Smikis ir Maušo Kelionė, Dialogas.
Girtuoklis, Mėtavonė ir Pasakos Stebuklai.
Spragilų Daina ir Strazdelis. Petrauskas.

Mielaširdystė ir Vai Verčia Laužo. Petrauskas.
Mylimoji Polka ir Vestuvių Valcas.
Kas Subatos Vakarą ir Jau Saulutė Leidžias.
Padespanas ir Mazurka. '
Lietuvą Tėvynė Musų ir Tykei Nemunėlis Teka.
Kur Banguoja Nemunėlis ir Birutė.
Darbininkų Marseletė ir Sukeikime Kovą.
Ant Marių Krantelio ir Saulutė Tekėjo.
Alvito Ežero Bangos ir Pilviškių Valcas.
Katalogą pasiunčiame kožnam dykai.
Didžiausia Krautuvė Grainafonų, Knygų, Auksinių daiktų,

JUOZAPAS F. BUDRIK
3343 So. Halsted St., Chicago, III.

E4535 
E4536 
E4536 
E4237
E4475 
E4272 
E4474 
E4416
E4363 

E3417 
E2356 
E2357
E2358 
E3191 
E4181

Ji vči skaito knygą, kuri at
kreipia jos didelę donią. Ji pir
mą knygą skaito, kuri jai taip 
žingeidi; taip svarbi josios gy
venime. Ji nori pradėti naują 
gyvenimą. Tokį gyvenimą, ku
riame nerūpės svetiškos tušty
bes. Gyvens klioštoriuje, kur 
tarnaus dievui su kitais kiiošto- 
riais gyventojais, su seserimis ir 
kunigais, kurie . rūpinasi dusios 
:šganymu ir daugiau nieko. Jie 
nesvajoja apie nieką; ne! Jie 
svajoja apie dangų,v,kur žmo
gus bus laimingas tęn patekęs 
ir nerūpės žemiški gražumai. Ir 
ji nusitarusi eiti klioštoriun. 
Eis, garbins dievą, kad jis do
vanotų vylingingo gyvenimo 
nuodėmes. Ji persistato sau, 
kad šitaip nepadoru, gyventi 
vien dėl kimo jausmų patenki
nimo, taip! Ji eis klioštoriun.

Tečiaus ji toliau skaito ir ne
iki savimi, kuomet aprašoma 
v'eiaos minyškos gyvenimas 
klioštoriuje. NetiRų lai negali- 
rrrffs-rtntkm! Bet štai, ji pati 
rašo, sesuo N. Štai josios ir pa
veikslas. Tai yra tiesa, taip! Ji 
pasakoja savo gyvenimo kančių 
praėjusias valandas. Ji tapo nu
blokšta klioštoriaus vergi jon 
tamsių gyveninio audrų, kurios 
nevieną mergelę pagauna į gele
žinius nagus.

Grasilda susipurtė. Br-r-r! su 
krėtė šiurpas ir paleidusį knygą 
iš rankų lyg užsimąstė. Įsitiki
no pasibaisėtinais paveikslais, 
kurie nebikokioj vietoj yra pie
šiami baisiausiom spalvom, bet 
klioštoriuose; kur būna žmonės 
kurie atsidavę dievo garbei. Jie

Mokykla kirpime ir 
siuvinio atsidarė

Mokiname pagal naujausios 
mados iš petrinų ir degalai 
kirpti ir aluti vyriškus aprėda- 
lus. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

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

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

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

PRACTICAL DESIGNING 
8CHOOL

3103 So Halsted Bu Chleago.

Bet jų pasielgimai viršija di
džiausius kriminalistus...

Senutė pakreipusį galvą pasi
žiurėjo j Grasildą. Knygą pakėlė 
nuo žemės ir prabilo:

— Paskaityk balsiai, Grasil- 
dute. Ir aš pasiklausysiu!

— Aš, mama, jau perskaičiau 
visą—paėmusi knygą iš senutės 
atsiliepė Grasilda.

Na tai taip papasakok, dūk

Grasilda užsimąstė, norėda
ma paslėpti nuo senutės ką 
skaitė. Ji barsis, nepatiks, bet 
vLstiek! Patylėjusi valandėlę 
Grasilda atvertė puslapį ir skai
to:

. . “Išdikę kunigai pavergia 
mergeles klioštorių skiepuose. 
Jie padaro jaunas myniškas di
džiausiom nusidėjėlėm”. ..

Senutė suvirpėjo ir greit per-

Rusiškos ir Turkiškos Vanos W
12th STREET 
Tel. Kedzie 8902.

3514-16 W. 12th ST, 
Arti St. TA>uis Avė.

CHICAGO, ILL. o H WMII j
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Jas nevalia

Tai yra tiesa 
sesuo N. tai 

Aš 
į...klioštorių!

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

— Tai tu, dukrele, nenori eiti 
Dievui tarnauti, kad skaitai to
kias. Gal ir į minyškas neisi? 
Neskaityk tokių knygų, kurias 
kunigai draudžia.
skaityti, dukrele!

— Ne, mama! 
rašoma, nes pati
pasakoja. Ir aš tikiu tam. 
neisiu... neisiu 
Geriau taip...

Senutė nervingai sudrebėjo 
kai sausas drebulės lapas. Pasi
kėlė nuo suolelio ir šnipsdėda- 
ma skepetaite prisidengusi vei
dą nuėjo stubos linkui.

(Bus daugiau)

Norėdami turėti pasisekimą gyvenime, Jus turite įgyti Nuosavybę. Žmogus su nosavu namu yra daug ga
lingesnis, daug pasekmingesnis negu žn.cgus, kuris rendavoja.

t

Kada jus turite savo nuosavybę, Jus turite tykų draugą dirbantį pinigus visados — JŪSŲ NUOSAVYBĖS 
VERTĖ DIDINASI DIENĄ IR NAKTĮ METAS J META, KRAUDAMA TURTĄ IR GALYBĘ.
Tas reiškia Jums pelną kelių dolerių už kiekvieną dolerį, kurį Jus įnešate. Tas reiškia turėti savo nuosavy
bę, turėti galybę, galę padaryti pinigų su savo pinigais.
Pirkdamas šitą prapertę tamista gausi trusą, pastangas, nuomonę ir medžiagą geriausių žinovų subdivi- 
zijų budavonių. Šita kombinacija padarė šias prapertes geriausiomis ant Westsidės, ir suteikė Chicagai ge
riausius namus. Supraskite, kad musų interesai šiose prapertėse yra toki pat, kaip ir pirkėjų; kad mes ant 
šių praperčių dedame savo reputaciją, ir kad augantis šios organizacijos pasisekimas priklauso nuo pilnai už
ganėdintų musų kostumerių. Paklauskite tų, kurie iš musų prapertes pirko, jie patvirtins viską, ką mes 
sakom. Parkholme dabar yra statoma daugelis gyvenamųjų namų, bungalų, dviejų ir trijų flatų gyvenimų. 
Kas norite pasinaudoti abelnais pienais, atsikreipkite pas mane asmeniškai, nes sučėdysite daug pinigo.
Aplinkui yra visokių dirbtuvių, kaip ve Western Electric Co. ir kitos. Per šitas prapertes eina Douglas 
Park elevatorius ir yra trįs stotįs: 48-th Avė. (Cicero Avė.) ir 52-nd Avė. (Laramie Avė.), karai eina per 
prapertes. Namai būdavojami kaip matote ant paveikslo tokie, kurie puošia, apielinkę ir savininkui neša 
pelną. DĖLTO ŠIOS PRAPERTĖS NESVIETIŠKAI AUGA SAVO VERTE.
Čia įsigyti nuosavybę yra labai lengva; labai maži jmokėjimai yra priimami ir mažos mėnesinės sąskaitos su
rengiamos, be jokių painių. Firma turi išdirbtą nepaabejojamai gerą vardą ir su kiekviena nuosavybe 
duoda apdraudimo raštą, gvarantuojantį visoj Amerikoje žinomos Chicagoje Title and Trust Co.

ADAM MARKŪNAS J
LITHUANIAN DEP. SALES MANAGER

847 First National Bank Bldg. I
Telephone Randolph 7400

KUPONAS
Iškirpkite šitą kuponą, išpildykite jj ir pasiųskite šiuo adresu 
Adam MaAurttts, IMT'Fiftt National Bank Building, Chicago.

Gerbiamasis:—
Aš noriu sužinoti daugiaus apie jūsų puikias prapertes.

Mane vardas ir pavardė

Mano adresas .................

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

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

SALUTARAS CHEMICAL INST.
J. Baltrėnas, prof.

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

šitą, apgarsinimą turėtų perskaityt kiekviena, iškirpt ir pasilikt.

KREDITORIAMS A. OLSZEWSKIO

Bendrovė atėmimui iš Trustee namo po No. 3259- 
3261 S. Halsted St., po vardu: — VAISIJA LITHUA- 
NIAN AGENCY AND LOAN CORPORATION, jau yra 
pilnai sutverta; Sharteris yra rekorduotas, ir šėros gata
vos.

Visi prisirašę gali kreiptis pas sekretorių bendro
vės, ir gaus šėras. Tie, kurie turi prisipirkę Trust Cer- 
tifikatus, arba turi Trust Certifikatus prisirašimui, pri
valo tuoj aus atsinešt tuos Trust Certifikatus pas bend
rovės sekretorių, nes jau nedaug Šerų pasiliko davimui 

už Trust Certifikatus. Kas dabar ne pirks šėrų už 
Trust Certifikatus, o potam norės pirkti tuos bendrovės 
šėrus, turės mokėti pinigais.

Kuo greičiau tas darbas bus atliktas, tuo greičiau 
prasidės bendrovės veikimas,

VAISIJA.
Lithiianian Agency and 

Loan Corporation,
3133 Emerald Avenue, 

Z. S. Mickįewicz,h Prez. 
Kaz. Zuraitis, Vice-Prez.

J. J. Hertmanowicz, Sekr. 
A. 01szewski, Iždininkas. 

•Stasys V. Valanchauskis, 
Dr. Jokūbas Kulis, 
Frank M. Satkauskis 

Direktoriai.

TONS1LA1
IŠIMAMA

mano ofise — be kelio
nės į ligonbutį. Ligonis 
eina pats namon tą pa
čią dieną po operacijai.

Jie turi visus pato- 
į gurnus mano Poilsio 
Š Kambariuose ir gauna 

geriausią priežiūrą vi
są laiką. Mano

Naujas Budas Tonsilo 
Gydymo

padaro prašalinimą tonsilio paprastu 
ir saugiu. Neatidėliok, jeigu tavų var
gina, nes atidėliojimas esti pavojin
gas. Išimdink juos; ateik ir matyk 
mane. Egzaminavimas veltui.

DR. F. O CARTER, 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES GERKLĖS 

120 S. State St., 2nd Floor, 
CHICAGO, ILL.

Tuoj į pietus nuo F AI R. 23 metai ant 
State gatvės. Valandos: 9 iki 6 Neriš
liomis 10 iki 12 dieną.

REUMATIZMAS
Namuose Pagydomas, kaip tai 

praneša vienas turėjęs
Pavasarį 1893 metais aš įgi

jau aitru raumenų reumatizmą 
(sauligę). Aš kankinaus, kaip 
kiekvienas, kuris yra turėjęs tai 
žino, per tris metus. AŠ mėgi
nau visokius gydytojus ir įvai
rias gyduoles, bet palengvinj- 
mą, kokį gaudavau, būdavo tik 
laikinas. Pagalios užtikau gy
duolė, kuri mane išgydė visikai 
ir liga niekad nebeatsikartojo. 
Aš suteikdavau ją daugeliai, ku
rie turėjo tokią baisią sausligę, 
kad net lovoje gulėdavo, bet 
kiekviename atsitikimo tapdavo 
pagydyti.

As noriu, idant kiekvienas, ku 
ris esti kankinamas sausligės, 
pamėgintų Šj stebuklingą gy
duolę. Nesiųst nė cento, tik pri- 
siųst savo vardą ir antrašą ir aš 
atsiųsu dykai, kad išmėgintume! 
Po išmėginimui, kada persitik
rinsi, jog ši gyduolė esti ta, ku
rios ilgai jieškojau ir kuri gali 
išgydyti jūsų reumatizmą, tada 
prisiusi kainą jos, vieną dolerį, 
bet turite suprasti, kad aš neno
riu jūsų pinigų, pakol neesato 
pilnai patenkinti. Ar tai ne pa 
togiai ? Kam kanlrinties ilgiau, 
jeigu pasveikimas jums užtik
rinama dykai. Neatideliok. Ra
šyk šiandien.

MARK M. JACKSON,
648 F.’ Gurney Bldg.

Syracuse, N. Y.
Mr. Jacksono Atsakomybė. Sis 

liudijimas teisingas.

ENGLANDER
COUCH-BED

Sold everpvhcre by fumtture dealers 
and aepajimeni storos

ENglanū
PRODVCTION* 
•■-nr ANO AK>T._

ENGLANDEH SPRING BE D CO. 
bknvYbrk -Brooklyn- Chicago

Dr. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrų ir mo

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

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 8 po pietų.

1407 Milwaukee Avė., Chicago, III.' 
Phone: Humboldt 4589

Rez. 1139 Independence Blrd. Chicago 
Telephone Haymarket 2544

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted SL Chicago
Telephone Drover 9693 

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po plet 
7—8valJfedgHog^^O^l^^lenjį,
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Lietuviu aleliuose
BRIDGEPORT

žinios-žinelis.

Lietuvių Mechanikų ir Amat- 
ninkų susivienijimas ir vėl žada 
stvertis darbą Iki šiol jo veiki
mas buvo truputį apsistojęs. Tai 
dėlto, kad daugelis mechanikų 
vis dar mano: “dar peranksti, 
palauksime, pažiūrėsime, o pas
kui gal ir prisidėsime”..... Visa 
tai šiek-tiek nupuldė sus. įkūrė
jų ūpą. Bet dabar jie ir vėl ža-

AT/ilRDAS 
BALČIŪNAS

9 metų amžiaus praeitais metais 
Gegužio 28 d. nuskendo Auroros 
upėje. Tai buvo vienatinis ir 
mylimiausia musų sūnūs ir visa 
musų viltis senatvėje.

Jau sukanka visi meteliai kaip 
ilsis jo mažas kūnelis šaltoj že
melėj, o męs tėvai ir jo dvi se- 
suti negalime paliauti budėję ir 
gailesčio savo nuraminti.
DOMININKAS ir PRANCIŠKA 

BALČIŪNAI
Giminės ir pažįstamil medžia- 

mi atvykti pas mus paminėjimui 
sukaktuvių, kurios įvyks Gegu
žio 31 d. 1920 musų name prie 
414 N. Ohio St. Aurora, III.

da budinti susnudusius savo ama 
to draugus. Sekamą nedėldienį 
Aušros svetainėj įvyks susiv. su
sirinkimas.

—O-----
Kas pastatys musiį “ketvirtai 

partijai” kryžių? Ji, amžiną 
jai atilsį, jau mirė. Prieš “ščes- 
lyvą smertį” tos “partijos“ jrra- 
boriai tečiaus tikrai kunigišku 
budu sudoroję jos mantą (su
prantama, nuo socialistų pasi
grobtą)—nubugdę ją pas kažko
kį “komunistišką” fannerį ir iš- 
taksavoję.

Teilsis mirusieji!
------ O------

Ant “loaunės” atsibarė tūla 
lietuviškų burtininkų smaliny- 
čia. Burtininkai verdą smalą ir 
burią: “kas pirma mirs, kas?” 
Padažę pirštus smalon jie tečiaus 
visuomet nuburią šitaip: “Tik 
ne Draugas, ne.... Mirs, mirs
Olstedstryčio socialpatriotų ga- 
zieta!”

Šito “mirs, mirs” musų “lo
aunės” burtininkai laukia tary
tum gervė giedros. Bet geri 
žmonės sako, kad tie “burtai” 
puls ant pačių burtininkų: be- 
burdami jie patįs numirsiu.

------o------
“Lietuviškas milionierius 

beapsidirbąs. Tautininkai,
laidoję savo organą, dabar einą 
pas jį pirktų Naujienas, ir mi
lionierius nebeturįs laiko nė 
“disputuoti” su, “sakytom,” bu
vusiais žmonėmis, negi gvaizdi
kų palaistyti. Gaila.

— Dėdė.

ir tai nevisi norime tų sosaidžių, 
o čia—jie nori įkurti vaikų so- 
saidę. Bereikalo, vaikams į 
škulę eiti, ant stryto žaisti, o ne 
sosaidėse priklausyti”....

Tie pesimistai pasiriko. Jų 
pranašavimas neišsipildė. Vaikų 
draugijėlė įkurta, ir šiandie jo
sios įkūrėjai turi kuo pasidi
džiuoti: sekamą panedėlj “jau
nieji musų veikėjai “rengia va
karėlį—Liuosybės svetainėj. Pro 
gramą išpildys jie patįs. Tik 
prakalbą pasakyti pakviesta 
Naujienų redaktorius, d. P. Gri
gaitis.

Ir visa tai padaryta palygina
mai trumpu laiku. Reikia todėl 
manyti, kad sekamais metais 
musų “Bijūnėlis” apie save su
burs trigubai didesnį skaičių vai
kučių. — Tėtušis.

REFERATAS APIE DIDŽIĄJĄ 
FRANCIJOS REVOLIUCIJĄ.

ne-
pa-

NORTH SIDE

Vaikų draugijėlė “Bijūnėlis.”
h ■■ i . H

Kiek laiko atgal North Sidės 
Draugijų Sąryšio pastangomis 

buvo įkurta vaikų draugijėlė 
“Bijūnėlis.” Pradžioj tūli pesi
mistai sakydavo: “Anava, ko 
dar užsimanė! Mes, suaugusieji,

Ateinančią seredą Mildos sve
tainėje bus labai įdomi paskaita 
arba referatas apie Didžiąją 
Francijos Revoliuciją. Skaitys 
P. Grigaitis, “Naujienų” redak
torius.

Šitos paskaitos tikslas bus su
pažindinti lietuvius darbininkus 
su ta milžiniška klesų kova, ku
ri padarė tokių didelių pervers
mų visoje Europoje. Prelegentas 
išaiškins priežastis, dėl kurių ta 
kova kilo, ir parodys, kokią rolę 
joje lošė proletariatas.

Reikia žinot, kad laike Didžio 
sios Francijos Revoliucijos dar
bininkų klesai pavyko paimt į 
savo rankas valdžią ir įsteigt 
diktatūrą. Kadangi šiandie tiek 
daug yra kalbama apie darbinin
kų valdžios įsteigimą ir diktatū
rą, tai kiekvienas turėtų susipa
žinti su tos revoliucijos įvykiais.

Paskaitą rengia L. S. S. VIII 
rajonas.

lankytojams, žinomo asmens ka
pas—a. a. Bronislavo Laucevi
čiaus-Vargšo. Ant jo kapo bus 
pastatyta didelis gražus pamink
las. Jį pastato jo veikalų mėgė
jai, Dramatiško Ratelio ir Keis
tučio Kliubo pastangomis. Tas 
paminklas jau gatavas ir šiomis 
dienomis jis bus nuvežtas į Tau
tiškas kapines. Jisai kainuoja 
pusketvirto šimto dolerių. Bet 
visų reikiamų pinigų mes dar ne
turime. Iki šiol Dramatiškas Ra
telis, Keistučio Kliubas ir kelios 
kitos draugijos jau sudėjo dau
giau kaip 219 dolerių. Stokoja 
apie 130 dolerių.

Draugai, ateikite mums tal
kon. Padekite surinkti stokojan 
čią sumą pinigų. Visi mes juk 
naudojomės ir tebesinaudojame 
a. a. Br. Vargšo veikalais. Vi
siems patinką jo nupiešti Lietu
vos biednuomenės vargų ir 
džiaugsmų vaizdai. Tatai visų 
pareiga pagerbti jo atmintį — 
prisidėti prie pastatymo miru
siam musų rašytojui paminklo. 
Sudėti stokuojančią sumą (130 
dol.) mums, chicagiečiams, be
rods, nesunku. Tik reikia gero 
noro, reikia truputėli paraginti 
savo draugus ir draugijas. Ne 
vienas jų neatsisakys suteikti 
vieną-kitą dolerį.

Tatai kviečiame jus, draugai, 
veikite tuoj. Padėkite mums su
rink Ii šitą sumą. Tie, kurie no
ri suteikti savo auką tuoj, te
gul nuneša ją “Naujienų” ofi- 
san (S. Strazdui), kuriems tai 
neparanku — ten tįsi veža jas į 
Tautiškas kapines sekamą pane- 
dėlį. Dranuvtiškas Ratelis ir Kei
stučio Kliubas nutarė ten daly
vauti — prie paminklo atida
rymo. Tuomet galėsite t įteikti

dai bus paskelbta laikraštyje.
Dar kartų raginame draugus: 

ateikite mums talkon!
Už Paminklui Statyti Komite-

%

Del Dekoracijos Dienos

Išpardavimas Dresiu
VOILE GEOR

GETTE DRESĖS

Šitos turtingos Voi- 
le Georgette Dresės 
esti padarytos įvai
riuose styliuose ir 
visokiose gėlių spal 
vose nuo tamsių 
iki šviesių, ten yra 
Georgette šilkas. 
Kukiu spalvų kom
binacijos jus norite. 
Jos esti papuoštos

14.75■lumre

nuolaidžiomis or- 
gandijomis, pynelė- 
mis ir taffeta šil
kais. Dydžiai dėl 
Moterų ir Mergai
čių. Nepaprastos 
vertės už

— • 4
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BR. VARGŠO PAMINKLO 
REIKALU.

Paminklas jau gatavas;
stoka 130 dol.

Sekama panedėlj, gegužės 31,

J. P. Aleksandravičius,
Ant. Jusas.

Sporto Apsiaustai
Šitie Mergaičių ir Moterių Sporto Apsiaus
tai esti labai puikus. Padaryti iš velour, polo 
eloth, goldtone ir Škotiško rengimo. Tinka 
važinėjimuisi ir vaikščiojimui gatvėmis. Pui
kiai pasiūti įvairiuose styliuose. Visokio dyd
žio ir spalvų. Specialiai už

$14.75

NAUJOS DRESĖS
šitie Tricolette, Satin.ir Taffeta Dresės- esti pui
kiausių stylių, perstatančios ilgas linijas,tunicas, eto 
nūs ir over-skirts. Taipgi sujungtos su sijonais 
crcpe-de-chine. Rankovės esti trumpos % arba pil
no ilgio. Jus stebėsitės, kaip jos pigiai parduoda-*
mos. Specialiai:

$18.73
PIS»
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PRANEŠIMAS
Pranešu Gerbiamiems Roselando ir apielinkės lietuviams ati

darymą vyruškų aprėdalų siuvyklos. Siuvu visokios rųšics jau
niems ir suaugusiems vyrams pagal naujausios mados už že
mesnes kainas kaip kitur. Darbas užtikrinamas. Nepasisekimo 
atlkti darbą gerai rankpinigius gražiname. Taipgi priskiriu ke
lines prie senų siutų. Parduodu gatavus drabužius visokios pu
šies jauniems ir seniems vyrams. Dėlto esant visiems patogu
mams—patarčiau kiekvienam, kuris norit nusipirkti sau gerus' 
drabužius ateiti prie manęs. Aš užtikrinu, kad Tamstos busite 
visuomet, užganėdinti. Liektu laukiant kiekvieno iš tamstų 
savo krautuvėm užką tariu ačiū iš kalno, užtikrindamas malo
nų ir teisingą patarnavimą.

VYRAI, DABOKITE SAVO PA 
fįj - *

’rdil

V. PETKUS
10715 So. Michigan Avė., Roseland, III.

minios žmonių rinksis į kilpines 
ir puoš savo artimųjų kapus. Į 
kapines rinksis ir Chicagos lie
tuviai. Tautiškose kapinėse šie
met bus pažymima aštuntos 
metinės kapinių įsteigimo sukak 
t u vės. Jose dalyvausią apie trįs- 
dešimts tūkstančių žmonių. Su
sirinks jie tenai, kad pažymėjus 
šitas sukaktuves ir aplankius- 
papuošus savo .artimųjų kapus.

Šiemet Tautiškose kapinėse 
bus papuošta dar vieno Chica
gos lietuviams, vakarų-teatrų

Štai kij. ittko policijos viršinin
kas Garrity.

r

Stern’s Dept. Store
3442-44 South Halsted Street

Specialiai Barbinai Paminėjimo 
Memorial Dienos

Chicagos policijos viršininkas 
sako, kad Chicagos moters (ve
dusios) toli pralenkia jauninsiąs 
ponytes ir piktumu prie savo 
vyrų ir nepaprastu meilumu 
prie svetimųjų kavalierių. Jis 
turi ilgų ilgą lislą, ant kurio su
rašyta visų vedusių ir nevedusių 
moterų grickai. štai ką tasai lis- 
tas rodo:

Bėgiu praeitų metų policija 
areštavusi 712 vedusių moterų, 
kurios arba sumušusius savo 
vyrus arba kitokių nusižengimų 
atlikusius. Gi už tokius jau nu
sižengimus (sumušimo savo ka
valieriaus etc.) areštuota tik 455 
ponytes. Del romansu vinio su 
svetiniais kavalieriais (vedu
siais ir nevedusiais) areštuota 
4,653 vedusios motcrįis ir tik 
2,881 panyte.

Vyrai, kas bus?

Sankrova Uždaroma Subatoje 9:15 v. v
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CHICAGOS POLICIJA SUK
LERUSI. ’

Taip sakų prokuroras Hoyne. /
Valstijos prokuroras, demok

ratas Hoyne, vakar stipriai pa
sireiškė apie Chicagos policiją. 
Pasak jo, Chicagos policija 
esanti galutinai suklerusi. Ji I 
visai nebepajiegianti suvaldyti 
piktadarius ir tt.

Dclei to prokuroras daugiau
sia kaltina savo politinį opo
nentą, majorą Thompsoną. Gir
di, Chicagai reikalinga gėrės-
nio majoro.

Gal tokio, kaip pats Hoync? 
Jo reikalas nė kiek negeresnis. 
Argo žmogžude®, jie dar ir 
šiandie vaikšto “ant laisvės,” 
kuomet kelios šeimynos neteko 
savo užlaikytųjų.

Šviesų ir pajiegų suvedame i senus Ir naujus namus, taipgi 
l dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORTELECTRIC CO, Ine.

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

4 a

Biblijos Studentų Susivienijimo LietUVių Ūkininkų Kolonija

60x33 col. Amerikoniška $1 50 
Vėliava Specialiai

Sweateriai — labai geri nešioti 
laukuose.

Męs turime visokių audeklų Vė
liavoms taipgi ir mažų vėliukų.

Moteriški ranka išsiuvinėti marš
kiniai taipgi razgyti $3.98
marškiniai

Šilko Svveateriai puikiose $9.98 
spalvose

Vilnų Slip over £7.98
Sweateriai t

Vyrai: Papuoškite savę gerais mar 
škiniais; $2.95
3.50 vertesGeorgette Crepe Weistės $7 50 

15.00 vertės
Gražus Plaunami Kakloraišiai sy
kius su marškiniais 75c, 50c, 35.

.Vaikams Bliuzės b25
Specialiai

Voile (Razgytos) Waistės €■] §0 
visos vėliausės mados

- —

A
PRAKSEDA 

MIKELIUNIENĖ
Tomkienė-Katauskaite

Vyras Mikeliunas ją nušovė 
seredoj, 26 d. gegeužio, 1920, 5 
vai. vakare ir pats nusišovė. Ji 
buvo 24 m. amžiaus; paliko duk
terį 19 mėn. amžiaus 
Kauno rėdybos, Šilalės 
čio, Tūbinių miestelio, 
koje išgyveno 6 metus.
liko du dėdes. Laidotuvės atsi
bus pelnyčio jo, 28 d. gegužio, 
1920 iš namų 4945 Baring Avė., 
East Chicago, III. Giminės, pa
žįstami ir draugai malonėkite 
dalyvauti laidotuvėse.

Kviečia P. Zaleckis.

Paėjo 
apskri- 
Ameri- 
čia pa

Sužagė mergaitę.
Nežinomas piktadarys 

naktį sužagė 10 metų amžiaus 
mergaitę, Elsic Elmlund 8037 
Varneli gt. Mergaitė siųsta krau 
tuvėn duonos parnešti, apie 9 
vai. vakare. Namiškiai, nesu
laukdami jos sugrįžtant, pradė
jo jieškoti ir surado gulinčių 
gatvėj — be sąmonės.

Mergaitė tuoj nugabenta li- 
gonbutin, kur prisiėjo daryti jai 
operacijų. Jos gyvybe pavovuj.

Policija ir keli šimtai pašali
nių žmonių per penkias valan
das jieškojo piktadario. Nesu
rastas. •

vakar

Statys naujų “skyseraperį.”
Prie Union geležinkelio sto

ties to geležinkelio kompanija 
pienuoja pastatyti didelį 
niolikos lubų triobėsį — 
seraperį.”

aštu-
skdy-

KonvencijA
įvyks

Sub., Ne<l., ir Paned.,
Gegužio-May 29-30-31, 1920.
F. KARW0WSKI0 SVET. 

2301 W. 22-nd PI. Kamp, Oakley Avė.
Chicago, III.

Įžanga Dovanai. Nebus Kolektų.
Šiame suvažavime dalyvaus Bibli

jos Studentai iš įvairių miestų Ame
rikoje. Yra prirengta puiki progra
ma.
yra kviečiamas, viršui paduotu adre
su.
vai. iš ryto, Subatoje.

Kiekvienas norintis atsilankyti

Konvencija prasidės, lygiai 10

Apgars. Komitetas.

Ateik į Vilas County WisCon- 
sin, kame dėl žemės gerumo pa
ti saulelė džiaugiasi, ir įsigyk 
ūkę lengvomis išlygomis. La
bai derlinga žemė, kame iki 250 
bušelių bulbių ant vieno akerio 
užauga, kiti javai taip-gi gerai 
auga. Jus galite pradėti ūkę 
su mažu pinigu. Didžiausi Lie
tuvių Kolonija Amerikoje. Del 
pilnesnių informacijų ir dėl kny 
gutės apie ukes adresuokite.

SANBORN COMPANY
51 Sanborn Bldg., 
Eagle River, Wis.

TEISINGA DRABUŽIU KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kiie- 

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

' name pirkime. Kai kurie dalykai pi- 
Jresni negu olselio kaina. Vyrų ir 
aunų-vyru gatavai pasiūti ir ant or

derio užsakyti siutai ir overkotai: su 
diržais, su liemeniu, formaliai pritin
kami, ir konservatyvio styliaus, $32.50 
iki $60.00.

Pamatykit musų specialius siutus 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00, 
$22.50, $25.00 ir $30.00. Juodi siu
tai po $45 ir $65. Mitino serge siu
tai nuo $85 iki $60. Vaikinų ir vai
kų siutai ir overkotai $6.50 ir dau
giau. Vyrų kelinis $4 ir daugiau. 
Milino serge kelinis $5.50 iki $17.50.

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

Atidaryta kiekvieną dieną Iki 9 
.vai. vakare. Subatomia iki 10 vai. 
vakare. Nediliomia iki 6 v. vakare 

S. GORDON,
1415 Hn HnUted CMeiiąn. III

Tel. Yards 3654 J

Mrs. A. Michniewich g 
AKUŠERKA B

Baigusi Akuše-M

vusi Pennsilva- 
oijoa hospitalėJ 
se, Pasekmių- I 
gai patarnauja

šokiose ligose fl 
moterims iri 

merginoms. £
3113 So. Halsted St. Chicago, III. W 

(ant antrų lubų)
Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v.|

Miesto taryba užvakar tarėsi 
kaip palenkus nenuolankiuosius 
miesto darbininkus, kurie pra
eita savaitę metė darbų ir ncno- atsimokėjo

ri grįžti kol bus išpildyta jų rei
kalavimai.

Vienas aldennanas ėmė stip
riai smerkti streikierius. Buvu
sieji svetainėj streikininkai jam

PASPARTŲ BLANKAS 
PILDOME DYKAI 

Baltic Consultatičn Bureau, 
Ine.

35 S. Dearbom St., Chicago. 
Room 206.



NAUJIENOS, Chicago, III Pėtnyčia, Geg. 28 d., 1920

Pranešimai IšRENDAVOJIMUI REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ

Panedėlyje, geg. May 31 d. (Deco- 
ration Day), bus Kardo vakaras Mel
dažio svet., 2244 W. 23-rd PI. Pradžia 
G v. v. Kalbės kun. Mockus Rengia 1 
kp. L. L. Federacijos. — Komitetas.

ANT RENDOS Storas puiki vieta 
dėl visokio biznio, ypatingai dėl pir
mos klesos barzdaskutyklos, Gents’ 
Funishings, millinery ar waist shop. 

3207 So. Wallase St.

MOTERŲ VYRŲ

J IEŠKO DARBO
Pirmą išvažiavimą į Jefferson gi

rias rengia Pirmyn Mišrus Choras ne
dėlioj, Gegužio 30. Kviečiame visus 
atsilankyti ir drauge linksmai laiką 

praleisti. — Kviečia. P. M. Ch.

PAJIEŠKAU darbo aptiekoj; kalbu 
rusiškai ir lietuviškai. Turiu abelno 
3 metų patyrimo. Kreipties:

B. SANAUSKAS 
•2136 So. St. Louis Avė. 

Care of J. M.

PA J IEŠKAU moteries ar mergaitės 
prie namų darbo 3214 S. Union Avė. 
Labai geras užlaikymus ir gera už
mokestis. Moteris gal būti su kūdi
kiu.

Tel. Boulevard 4344.
Mrs. S. ADOMAITIS.

REIKTA
LEIBERIŲ darbui viduje dirbyklos; 

nuolat darbas; gera mokestis:
R. A H. SPECIALTY MEG. CO.

2235 S. Western Avė.

RAKANDAI
PALIKTA STORAGE’Y 

DYKAI

NAMALŽEME

Prie Mi)ling Mašinų Operatorių, Gear 
Cutterių, Lathe Operatorių.

Nuolat darbas — aštuonios dienos 
arba naktimis.'

ALBAUGH DOVER CO.
2100 Marshall Blvd.

Liet. Taut. Liuosybės Dr-tės mėnesi
nis susirinkimas įvyks Subotoj, gegu
žio 29 d. 7:30 vai. vakaro A. Valan
čiaus svetainėj, 1732 So. Union Avė. 
Aptarimui yra daug svarbių reikalų, 
todėl nariai malonėkite visi atsilanky
ti ir atsivesti naujų narių. —Valdyba.

REIKIA DARBININKŲ REIKIA

MOTERŲ Moteriškos abelnai namų ruošai. Gera 
mokestis

Pašaukti Miss Jensen Austin 6180 
prieš 5 v. v.

REIKIA kalvio finišerio 
vežimų ir automobilių.

J. MUFLER
158 E. Grand Avė.

prie

REIKALINGAS—brass molderis — 
Union Supa — 8 valandų diena. 
8.40 į dieną — Atsišaukite vakare 
nuo 6 iki 8: Telephonas — McKinley 
5284.

J. SALKAUSKAS 
4021 So. Maplewood Avė.

3328 So. Halsted St., Chicago, III.

REIKIA 2 janitorių darbui nakti
mis dideliame ofisų budinke. Nuolat 
darbas, $110 į mėnesį pradžiai. Kreip 
ties Room 814 39 So. La Šalie St.

NEW YORK LIFE BLDG.

Deimanto adata ir 
24 parinktiniai rekor- 
dai. Gražus didelis 
phonographas, kaip 
naujas, vertas $155 

(Jvarantuotas 
nnt 10 metų. Taipgi 

T (lauKel kitų daiktų 
inmVml I E!giai parduodamu. 

M? 1111)01 I Turime labai gražių 
|H Bulyg šios dienos ra-
nW kandų seklyčioms
® 1 u ^1/ (parlor). Reikia ma

li U tyti, kad apkainavus.
V Priimami Liberty

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

WESTERN FURNITURE

PARDAVIMUI 3 augščių muro na
mas; 3 pag. po 5 kamb. ir 3 po 6 
kamb. ir medinis namelis užpakaly
je; vanos, toiletai, gazas, elektra. 
Rendos $100 į mėnesį. Parsiduoda už 
$11,500. Pinigais $400. Liekis ant 
mortgedžių. Kreipties į savininką: 

FRANK STAMBERG
1024 W. 20-th St., 3 augštis priekyje.

PARDAVIMUI namelis 5 kambarių 
su puse akro žemės šalę Chicagos 
miesto.

A. CHERNAUSKIS 
8225 So. Aubum Avė. Chicago, III.

ANT PARDAVIMO
LSS. 4‘tos Kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks nedėlioj, gegužės 30, 
kaip 1:30 vai. po pietų Fellowship 
House, 831 W. 33-rd Place. Visi drau
gai ir draugės kviečiami atvykti. Yra 
svarbių ir neatidedamų reikalų.

—A. F. Kazlauskas, org.

AUTOMOBILIAI STORAGE,

REIKIA

MERGAIČIŲ IR MOTERIŲ.
L. S. S. 81 kp. susirinkimas įvyks 

gegužio 29 d., Subatos vakare Liuosy- 
bės svet. 1822 Wabansia Avė. Pra
džia 7:30. Draugės ir draugai visi tu
rite būt susirinkime, nes turėsime lai
bai svarbiu reikalų dėl aptarimo.

Sek. P. Miller.

Prie Punch Pressų, 
Benčiaus ir Assembling.

Darbas nuolat.
Patyrimo nereikia.

North Side. — Vaikų draugijėlė 
“Bijūnėlis” rengia šemynišką vakarė
lį gegužės 31 d. kaip 4 vai. po pietų 
Liuosybės svetainėje 1822 Wabansia 
Avė. Programą išpildys draugijėlės 
nariai. Beto vakarėly kalbės Naujienų 
redaktorius d. P. Grigaitis. Vistis 
kviečiame skaitlingai atsilankyti.

—Komisija.

Matyti Miss 
JENSEN

VICTOR MFG. & GASKET CO.
7550 Roosevelt Rd.

REIKIA MOTERIŠKIŲ JANITO- 
RKŲ; VALANDOS 6:45 V. V. IKI 
445 V. R. $2.00 I DIENĄ. KREIP
TIES 9-tas AUGŠTIS JENKINS AR- 
CADE BLDG, PITTSBURGU, PA.

REIKIA VYRŲ 
DIRBYKLOS DARBAMS. 

GERA MOKESTIS
IR BONUS

Kreipties
WESTERN f'ĖLT WORKS.

4115 Ogden Avė., ,
Arti 22-nd ir Cravvford Avė.,

PARSIDUODA pigiai automobilius 
Maxwell 1917. Gera proga pirmam 
katras pasiskubins. Dirba ir išrodo 
kaip naujas. Kreipties pas:

M. EISINAS
3255 So. Lowe Avė.

PARDAVIMUI automobilius White- 
limozinas, 8 pasažierių, modelio 1912. 
Viskas gerame stovyje — išrodo kaip 
naujas. Parduosiu už $400

D. PETRAVIČIA 
3147 So. Union Avė.

PARDAVIMUI

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

L. S. S. 22 kp. nepaprastas susi
rinkimas įvyks nedėlioj, gegužės 30, 
kaip 10:30 vai. ryto M. Meldažio sve
tainėj. Visi nariai prašomi atsilanky
ti ir laiku. Turėsime pasitarti dėl tū
lų svarbių reikalų. Be to, nariai, ku
rie yra paėmę pardavinėjimui Soc. P. 
1 geg. tikietų, būtinai privalo atsineš
ti neišparduotus tikietus ir pinigus 
gražinti. — Valdyba.

Cicero. — Vyrų ir Moterų Apšvie- 
tos Draugystės mėnesinis susirinki
mas įvyks geg. 30 d., kaip 2 vai. po 
pietų J. Neffo svetainėj 1500. So. 49- 
th Avė. *

Draugai ir Draugės, ateikite laiku, 
nes turime daug svarbių reikalų.

—. A. Liutkus, sekr.

REIKIA 
VEITERKŲ

Trumpos valandos; patyrimo nerei
kia; mes išmokįsime; augštos klesos 
Tea Roomjponų ir ponių lankoma.

Kreipties
SPOEHI:
172 W. Adams St.

Dr. Vinco Kudirkos Dr*jos mėne
sinis susirinkimas bus subatoj, gegu
žės 29, kaip 8 v. v. Meldažio svetai
nėj. Nariai prašomi atvykti laiku.

—Valdyba.

Cicero. — L. S. S. 138 kp. susirin
kimas bus subatoj, geg. 29, kaip 8 
vai. vak. J. Neffo svetainėj, 1500 So. 
49-th Avė.

Draugai kviečiami ateiti laiku, nes 
turime svarbių reikalų. Reikės pasi
tarti dcl Socialistų Partijos “Prėsos 
picnic’o”, birželio 13 d. Riverview Par
ke. — Valdyba.

REIKIA MOTERIŠKŲ
$17 sąvaitei.

Kreipkis tuoj
21-st & Loomis Sts.

Chicago, III.

Liet. Mechanikų ir Amatninkų Su- 
sivenijimo susirinkimas bus nedėlioj, 
gegužės 30, kaip 10 vai. ryto, Auš
ros svetainėj 3001 So. Halsted St. Vi
si nariai kviečiami atsilankyti—būti
nai ir naujų narių atsivesti.

—P. Jakavičia.

REIKIA mergaičių 15 iki 30 dar
bui prie smailinimo adatų. Lengvas 
švarus darbas; gera mokestis; puikios 
darbo sąlygos. Patyrimo nereikia

B & H. FIBRE MFG. CO. 
35 W. Kinzie St.

North Sidės Draugijų Skrylis ren
gia vakarą nedėlioj, 31 spalio, 1920 m. 
Didžiojoj Schoenhoffen rvet. Mel
džiam Socialistų kuopų, Dramatiško 
ratelio ir kitų progresyvių draugijų 
tą dieną nerengti vakarų.

—Komitetai.

Chicagos Liet. V./-ų choro nepa
prasta repeticija įvyks pėtnyčioj, 
gegužės 28, kaip 8 v. v. Mildos sve
tainėj. Visi dainininkai prašomi 'at
vykti laiku, turėsimo mo'ciuJt nau
ją dainą — kapinių dienai p a*, y mėti 
J ?et. Taut. kapinėse, sekamą pane- 
dėlį. — K. Vaičiuška, pirm.

REIKIA
Mergaičių plovyklai — prie kalnie- 
rių; taipgi prie rankovių ir apikak- 
lių prosijimo; patyrusų; augščiausi 
mokestis; nuolat darbas.

CHICAGO LAUNDRY CO. 
4243 Cottage Grove Avė.

Chicago# Lietuvių Vyrų Chore ex- 
tra repeticijos įvyks pėtnyčioj, gegu
žės 28, 8 v. v., Mildos svetainėj. Visi 
choristai stengkitės pribūti laike.

—F. Mazola. REIKIA
Lietuvių Duonkepyklų Darbininkų 

susirinkimas įvyks subatoj, geg. 29 d. 
8 vai. vak. ponr. 3400 S. Aubum Avė. 
Darbininkai malonėkite susirinkti, nes 
yra svarbių reikalų...... — Vaidyba.

Pajieškojimai
ASMENŲ JIESKOJIMAJ
GERA PROGA merginoms, kurios 

norėtų susipažinti su manim, mylin
čios dorą gyvenimą. Aš pajieškau ap
sivedimui merginos jaunos nuo 20 iki 
25 metų amžiaus arba senesnės. Aš 
esu 24 metų, turiu gerą darbą ir gerai 
užrdirbu; myliu dorą gyvenimą; buki
te malonios atsišaukti laiškais su pa
veikslu. Kožnai duosiu atsakymą. Ar
ba pati atvažiuokite. Jos. Yodelis, 
4856 So. Bishop St., Chicago, III.

Mergaičių ir Moterių 
abelnam kepykloje darbui. Par 
tyrimo nereikia. Gera mokes
tis. Naktinis darbas.

Kreipties:
1107 W. Congress St. 

MOODY & WATERS CO.

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės, kad ir su dviem vaikais 
nesenesnės 32 metų amžiaus; meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu:

J. DUMBLAUSKAS 
3404 S. Morgan St., Chicago, III.

REIKIA
Dešimties mergaičių dienos 

darbui prie vaisių. Patyrimo 
nereikia.

Kreipties:
1107 W. Congress St.

MOODY & WATERS CO.

REIKIA
10 moterių sortavmui skudurų 

ir popieros. Nuolat darbas. 
Gera mokestis. Kreipkis tuoj 
pasirengus darbui.
BIRK MILL & SUPPLY CO.

2100 So. Morgan St.

VYRŲ REIKIA.
/ į serap iron yardą. 

Gera mokestis.
Kreipkis į:

PEOPLES IRON & METAL 
5835 S. Loomis Blvd.

co.

PARDAVIMUI groserne ir bu- 
čemė. Biznis nuo senai išdirb
tas. Priežastis pardavimo — iš
važiuoju j Lietuvą.

3312 So. Halsted St.

PARSIDUODA krautuvė, gausiai ap 
gyventa vieta Lietuvių apielinkėj. 
Krautuvė yra pilna daugybe visokio 
tavoro — smulkių aprėdalų, mokyk
loms įrankiai, saldainiai ir t.t. 
žastis, pirkau kitokį biznį. 

1805 W. 46-th St.
Phone McKinley 6024

UŽLAIKYMO KAINA
Nauji sampeliniai rakandai.

Puiki proga porai kuri pradeda gy
venimą. Mes turime sato pardavi
mo skyriui 12 puikiausių ir mo hrniš- 
kirusių tr ’ų šmotų parloio rakandų

Taipgi mes turime 35 fonografus.
šiandieninės mados; groja visų iš

dirbinių rekordus. Kaina tokių fo
nografų yra $250 už $65. Ir dideli 
Cabinet fonografai verti $150 už $39, 
priskaitant rekordus ir deimanto spil- 
gas.

Gvarantuojame dešimčiai metų
Liberty Bonds priimami. Tas yra 

puikiausias bargenas. Dykai prista
tymas. Ateikite tuojaus.
South-West Sample Fum. Storage. 

2102 West 351 h St.
Atidaryta nuo 10 ryto iki 9 vak. Ne- 
dėldieniai nuo 10 ryto iki 4 po pietų.

Negirdėta proga gauti gražų dviem 
pagyvenymais mūrinį namą ir taipgi 

gerai išdirbtą biznį. Pirmos klesos 
knygynas ir cigarų krautuvė. Na
muose naujausi įtaisymai, kaip va: 
visame name gazas, geriausi elekt
ros įvedimai, maudynės abejuose pa
gyvenimuose, basementas, akmens 
pamatas 2 pėdų ir 18 colių storas. 
Grindįs basemente cementinės. Ga
ru šildomas visas namas, Suros 
naujausio įtaisymo. 1-mas pagyveni
mų — pirmos klesos knygynas ir 
cigarų krautuvė, kampas 47-tos ir

Wood gatvės. Grindįs muro, durįs 
langai aržuoliniai, 2-me pagyvenime 
durįs ir langai taippat aržuoliniai.

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

P. MAKAREWICZ.
1757 W. 47 gatvė. Chicago, III.

PARDAVIMUI 12 kambarių na
mas: 4—4—4, 3 sinkos, 2 toiletai, ga
gas, šiltas vanduo. Kaina tik $1200. 
Pinigais arba ant lengvų išmokėjimų. 
Savininkas turi apleisti miestą urnai. 

711 W. 46 PI.

Prie-

REIKIA

ORDER FILLERIŲ

Pastovi vieta, naujai atidaryta 
dėl kelių mergaičių ir moterių 
su ar be patyrimo pripildymui i 
sutvarkymui orderių naujoviniam 
išsiuntinėjimų ofise — prie sankrovos 
Korsetų Kompanijos 
Graži apielinkė, malonios 
apystovos ir gera proga pakilti. 
Valandos 8:30 iki 5. Subatomis 
iki 12 v, d. 

1006 So. Michigan Avė.

ir

REIKIA DARBININKŲ
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VYRŲ m MOTERŲ

Reikalingas patyręs knyg- 
vedys vesti knygvedystei di
delei įstaigai. Gali būti mo
teris ar vyras. Vieta ant vi
sados tinkamai ypatai.. At
sišaukite tuojaus j Naujie
nų ofisą.

REIKIA Vyrų ir Moterių; nakti
nis darbas; gera mokestis; valandos 
nuo 4 iki 12. Kreipties:

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

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA
LEIBERIŲ

Vidaus darbui dirbykloje.

Gera mokestis ir bonus.
Nuolat darbas.
Samdos ofisas atdaras

visą dieną.

HEPPERS — NELSON 
ROOFING CO.,

4500 Fillmore St.

REIKIA VYRŲ JANITORIŲ. VA
LANDOS 6:45 V. V. IKI 4:45 V. R. 
$3.00 I DIENĄ. KREIPTIES 9-tas 
AUGŠTIS JENKINS ARCADE BLDG 

PITTSBURGH, PA.

PARDAVIMUI groserne ir bučernė 
labai geroje vietoje. Bizinis cash— 
be knygučių. Priežastį pardavimo pa
tirsite ant vietos.

4901 W. 12 St.

IŠVAŽIUOJU LIETUVON
Tadel esu priverstas paaukauti sa

vo 6 kambarių dar naujus rakandus: 
seklyčios setas, valgomojo kamb. se
tas, didedlis gramofonas, karpetus, lo
vas ir daug kitokių daiktų. Visus ar at 
skirai. Atiduosiu už bile teisingą pa
siūlymą.
714 W. 80th St., kampas Union Avė.

2-ros lubos.

PARSIDUODA 2 fliatų naujas mū
rinis namas C ir 5 kambariai; visos 
vigados, elektra, maudynės; cemento 
apačia drabužiams plauti įtaisymai; 
turi būt parduotas į trumpą laiką; 
reikia įmokėti $1500, kitus, kaip ren- 
da, kas mėnesį namas randasi Brigh- 
ton Parke; labai gražioj vietoj.

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

NAMAI-ŽEMĖ

REIKIA
< JPatyrusių vyrų dirbimui prie mar

muro ir norinčiu ipokintis. Gera 
mokestis ir darbo sąlygos. Nuolat 
darbas ir greitai1 pakeliama mokes
tis. v.

601 W. 53-rd St.

REIKIA 
LEIBERIŲ 

dirbyklos darbui. 
Nuolat darbas.

LINK BELT CO.
39th ir Stewart

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

darbą už $1.50 ir $5.00 į dieną, 
tai kreipkitės ,

900 W. 18th St. 
NATIONAL LEAD CO.

REIKIA dviejų patyrusių širmenų j 
serap geležies yardą.

2034 So. Southport Avė.

REIKIA
Vyrų lengvam ‘išdirbystės dar
bui. Patyrimo nereikia.
Gera mokestis.

GITS BROS. MEG. CO.
1940 S. Kilboum Avė.

REIKIA — Sand paperiu prie rėmų 
paveikslams. Kreipties:

FRED M. LAWRENCE CO.
2801 Wabansia Avė. ,

PARDUODU grosernę labai pui
kioj vietoj, ant kampo ir labai dide
lė; galima uždėti ir bučemę, nes arti 
tokio biznio nėra; priežastį pardavi
mo patirsite ant vietos.

S. A. KANAPECKAS 
2958 Lųwe Avė. Chicago, III.

PARDAVIMUI PHOTO STUDIO 
Geroj apielinkėj; Biznis gerai iš
dirbta per 7 metus. Ilgas lysas; Pigi 
renda. Parduodu pigiai,, nes turiu iš
važiuoti Lietuvon. Kreipties i p. K. 
JAMONTA Naujikų ofise.

PARDAVIMUI
1. Pianas Wurltzer Orchestra.
1. Automobilius 2 Sėdynių.
1. Safe Banku.
36, pėdos geležines tvoros dėl Loto.
Už pusę kainos, maža: vartoti Prie

žastis: Važiuoju Lietuvon.
STANLEY K. ADOMAITIS 

3159 S. Haslted St. Tol. Drover 854

Pardavlmiuifl
Ant Bridgeporto

Du mūriniai namai, 2 augščių, 
po 2 pragyvenimu ir po 6 kamba
rius.

LABAI PIGIAI.
Turime parduoti sekančius NA

MUS:
4512 S. Hermitage Av. medinis na

mas, karčema, salė ir keturi pagyve
nimai kaina .........   $7.000.

Mūrinis namas 4346 S. Wood St. 
šeši pagyvenimai už.................. $8200.

5012 S. Morgan St. medinis dviejų 
pagyvenimų už................ *..........$2700.

8427 Kerfoot Avė. medinis dviejų 
pagyvenimų su septynesdešimts pėdų 
pločio kampines žemės už ....... $4,200.

927 W. 54-th St. medinis štorelis ir 
ponkių ruimų flatas už ....... $3200.

1708 W. 47-th St. dviejų flatų, ant 
biznevos gatvės už ..................  $8,000

Ir daugybes mūrinių namų gražio
se apygardose.

Kreipkitės pas:
ZOLP & BARČUS

4547 So. Hermitage Avė. Chicago.
Tel. Yards 145

PAJIEŠKAU savo brolio Juozo An
tanavičiaus iš Auškadamių kaimo, 
Lukšių parapijos. Trįs metai atgal 
gyveno Pliens, Pa. Kame dabar ran
dasi nežinau. Meldžiu atsiliepti arba 
žinančiųjų pranešti man:

ANTANAS ANTANAVIČIUS
Box 87, Fleming, Ky.

REIKIA moteries namų darbui. Ge
ra mokestis, atsakančios darbo va
landos. Atsišaukit tuojaus:

M. CIMERMONAS 
4240 Archer Avė.

REIKIA
Vyrų porterio darbui 
dibrykloje.
WHITE STOKES CO., INC

8615 — 23 Jasper PI.
Arti 37-th ir Ashland Avė.

JIESKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS vienam vaikinui 

geras švarus kambarys. Geistina, kad 
butų su valgiu. Atsišaukite greitai.

L. L. SCHUTTRECK 
732 So. Kilbourn Avė.

REIKIA kambarinės. 
BIEDMONT HOTEL 
6236 So. Halsted St.

Klauskite M r. Steinberg.
REIKALINGA senyva moteris ar

ba vedusi pora, kuri negali dirbtu
vėj dirbti, pridaboti 8 metų kūdiki.

P. BUDRIK,
3321 So. Morgan St. Chicago, III. 

2 lubos, iš užpakalio.

REIKIA 
VYRŲ

Dirbyklos darbams. Patyrimo ne
reikia. Geros sąlygos. 47 H iki 50c. 
valandai pradžioje. Proga uždavu 
dirbti sutarties kainomis. Samdymo 
ofisas atidaras nuo 7:30 ryto iki 5 v. v.

U. S. RUBBER CO.
2608 Grand Avė.

REIKIA
Patyrusių vyrų darbui 
skudurų ir popieros sandėlyje. 
Nuolat darbas ir gera mokestis .
Kreipties:

EDWARD SIMOIJ 
700 W. Erie St.

REIKIA barzdaskučio nuolatiniam 
darbui; gera mokestis, bet tur būt 
patyręs. Kreipties tuoj ir ateiti su sa
vo įrankiais:

TONY NARATAS
514 Moen Avė., Joliet-Rockdale, III.

PARSIDUODA barbemė naujau
sios mados, trys krėslai ir visi kiti 
daigtai. Vieta randasi lietuvių apgy- 
ventoj gražioj ir geroj vietoj. Apie 
pardavimo priežastį sužinosite ant 
vietos. Kaina $900 dolerių Atsišau
kite j Naujienų ofisą pažymėdami 
No. 95.

PARDAVIMUI bučemė ir groserne. 
Biznis išdirbtas gerai. Kas nori gali 
pirkti su namu arba be namo.

2722 W. 47 St.

RAKANDAI
PARSIDUODA—labai pigiai, beveik 

nauji rakandai. Puikus seklyčios se
tas carpetai, phonografas, valgomo 
kambario setas ir komodos. Kam rei
kalingi rakandai nepraleiskite progos. 
Matyt galima kas diena iki 9 vai. va
kare. Nedėldieniais iki 12 vai. diepoj.

2912 West 40 Place, 1-mas fintas.

PARDAVIMUI rakandai (fumitu- 
re) dėl 5 kambarių. Rakandai tik 
dviejų metų senumo. Jei kas pirks, 
sykiu visus, parduosiu už $400.

D. PETRAVIČIA 
8147 So. Union Avė.

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

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

1922 So. Kedzie Avė.

TfiMYKIT!
85 šmotai labai gražių naujovinių 
rakandų dėl 8 seklyčių paliktų sto- 
rage. Bus parduoti labai pigiai. Ši
tie rakandai esti visiškai nauji ir 
gvarantuoti. Reikia matyti; kad 
apkainojus. Nepaprasta proga jau
nai porai, norinčiai turėti sava bu
tą, nes bus parduoti už mažiau 

vieno trečdalio jų vertės.’ Mes taipgi 
parduosime pigiai keletą gerų pho- 
nographų, su deimanto adata, dy
kai rekordai ir pristatymas. 
Liberty Bondsai priimama.

WESTERN FURNITURE 
STORAGE, 

2810 W. Harrison St.
Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 10 iki 4 po pietų.

PARSIDUODA geri 
4 kambarių rakandai, 
pirmą pasiūlymą.

J. V.
922 W. 34

mažai vartoti 
Parduosiu už

PI.

Vienas namas už $2,700.00.
Antras namas už $2,500.00.

Turi būti parduota greitai. Pa
sinaudokite proga.

A. PETRATIS & CO.
8249 S. Halsted St.

PARSIDUODA — pigiai—namai 2 
2 augštų, mūrinis naujas — ant M 
ir Peoria — 2 pagyvenimu 7—8 kam 
bariai — vandeniu apšildomi —platus 
lotas — kaina $13.500.

Naujas mūrinis-“bungolow —prie 
parkių — Platus lotas — Kaina $9,000 
—Lengvos išlygos.

4 pagyvenimų mūrinis namas ant 
Bridgeporto — $5,500.

4 pagyvenimų mūrinis —

2 augštų mūrinis, su Storu $5,500.
2 augštų mūrinis $3,700.
Platesnių žinių kaslink minėtų na- 

mų
3357 So. Halsted St.

MOKYKLOS
PARSIDUODA Farma 40 akrų že

mes, geri budinkai ir žemė už $1800.- 
00 ant lengvų išmokėjimų; įmokėti 
$400.00, o likusius per 9 metus. Taip 
—galima pirkti su gyvuliais ir šūdi
nėms. Priežastis, turiu kitą farmą.

Del platesnių žinių rašykite: 
J. SAKALAS 
Kendall. Mich.

PARDAVIMUI 2 aug. naujas mu- 
cijS namas ,P°. 6 kambarius, garu 
šildomas, naujoviniai inrengimai. Kai 
na $8.600. Kreipties į sankrovą:

JUOZAS KENTRA 
5420 So. Spalding Avė.

Chicago, III.

PARSIDUODA labai pigiai namas 
ir 7 lotai, Harvey, III, 157-tos gatvės 
r Paulina. Didelė bamė, gera dėl 3 

karvių ir 100 vištų. Cimentiniai said- 
vokai apie namą ir puikus šulinis ne
toli nuo dirbtuvių, 15 minučių eiti.. 
Savininkas ant vietos, arba kreipties 
ant 8200 So. Ashland Avė. Chicagoj 
ir mes tamlstą nevešime aprodyti.

ALEX AMBUT.

PARDAVIMUI namas ir prie jo 4 
otai, yra daržinė, 1 karvė, 4 kiaulės 

didelės, 90 vištų. Parduodama pigiai. 
Krepties į savininką:

6040 S. Crowford Avė.

EXTRA BARGENAS
Esu priverstas pigiai parduoti na

mą, nes išvažiuoju kitan miestan. 
Namas naujas, praeitą rudenį staty
tas; 2 pag. po 4 kambarius; elektra, 
gezas, vanos, gražioj vietoj arti baž
nyčios ir mokyklos; rendos į mėnesį 
l!49. Kreipties į savininką:J. KLUSAS
4839 So. California Avė. Chicago, III.

PIGIAI IR GERAI!
Parduodam ir mainom namus, lo- 

ius, faunas ir visokius biznius. Pas 
mus galima gauti visokių pasirinki
mų. Atsišaukite pas:

A. GRIGAS & CO.
3114 So. Halsted St., Chicago, 111.

Vyrų ir Moterų uuoų mrpi- 
mo ir Designing Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budu 
jus trumpu laiku išmoksite viso a-

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros Jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnicka, Vedėjas

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

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos JungL Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj
THE NATIONAL SCHOOL 

of Garment Designing
Saite 323 74 W. Waahington Street 

Mikinama dienomis ir vakarais.
Kirpimo mokinama ir per laiškus.




