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True translation hied with the post-master at Chicago, III. June 1, 1920 
as reąuircd by the act of Oct. 6,1917

Bolševikai kursto Lietuva 
prie karo su lenkais

Naujas geležinkelie 
čių streikas

DANIJOS SOCTAlISTAI REI
KALAUS RESPUBLIKOS.

Dabar prasideda peČkurių ir 
inžinierių streikas.

Atstovai jnešė pataisą prie 
konstitucijos.

Perkasi prezidento 
vietą

Spiria kariauti už Vilnių

Rusija veda tarybas su Anglija

Graikai veržiasi Frakijon. Mūšiai Turkijoj
BOLŠEVIKAI SPIRIA LIETU
VĄ KARIAUTI SU LENKIJA.

Atiduosią Lietuvai Vilnių ir 
Gardiną, jei Lietuva stos, 

karėn.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111. June 1, 1920 
as r<!<ju»red by the art ut Oct. 6,1917
GRAIKAI JAU PRADĖJO UŽ

ĖMIMĄ FRAKUOS.

LONDONAS, geg.28. — Cent
ral News žinia iš Beribio sako, 
kad tarybos yra vedamos tarp 
Lietuvos užrubežinių reikalų 
ministerio ir Rusijos sovietų 
valdžios apie Lietuvos užpuoli
mą ant Vilniaus ir Gardino. Nu
rodoma, kad tuo Lietuva užpul
tų Lenkijos armiją iš užpaka
lio, kuomet Rusijos sovietų spė-

Nelaukė nė pasirašymo taikos 
sutarties su Turkija.

geg. 
jau 

užėmimą 
Frakijos.

su kareiviais

Pranešama, kad už sovietų 
valdžia atiduotų Lietuvai Vil
nių ir Gardiną ir, sako žinia, 
jei Vokietija neatiduotų Klaipė
dos distrikto, bolševikai pie
nuoją eiti pagelba Lietuvos ant

KONSTANTINOPOLIS, 
29. — Graikijos kareiviai 
pradėjo pėtnyčioje 
Turkijos teritorijos 
Pirmas traukinis 
atvyko netoli
Okupacija iki šiol buvo be jokių 
nuotikių.

Turkijos viršininkai išreiškė 
nusistebėjimą, kad okupaciją 
pradėta dar prieš formalį I pasi
rašymą Turkijos taikos sutar-

CHICAGO. — Dar nespėjo už
sibaigti “nelegalinis” svičmenų 
streikas, kuris taip suardė visą 
transportaciją, kaip prasideda 
naujas geležinkeliečių streikas, 
kuris irgi grasina apimti visą 
šalį.

Dabar streiką pradėjo susijun 
gusieji su naująja svičmenų ir 
yardmenų unija pečkuriąi ir in
žinieriai. Jie streikuoja protes
tuodami prieš geležinkelių algų 
tarybos atsisakymą svarstyti 
svičmenų reikalavimus ir kartu ! 
taipjau reikalauja pakėlimo al
gos.

Dabar streikdoja jau dviejų 
geležinkelių pečkuriąi ir inžinie
riai, bet gal šiandie ir kitų ge
ležinkelių darbininkai prisidės, o 
už kelių dienų streikas gali per
simesti ir į kitus miestus. Ti
kimąsi, kad viso šiame streike!^ 
gali dalyvauti su laiku apie 40,- 
000 darbininkų. Jis visiškai pri
baigtų ir taip jau suirusią trans
portaciją.

Darbininkai, kurie yra atsime
tę nuo atgaleiviškų brolijų, vie
nok jo nevadina streiku, o tik 
“vakacijomis”, kad valdžia nega
lėtų prie jų kabinties pagelba 

Leverio ir kitų atgaleiviškų įsta
tymų.

COPEN1IAGEN, geg. 31. — 
Socialistai, antra didžiausioji* 
partija Danijos reigsdage, nuta
rė įnešti pataisas prie valstybės 
konstitucijos. Tos pataisos įs
teigtų vieton karalystės respub
liką, valdomą valstybės tarybos, 
kurios pirmininkas kartu butų 
ir respublikos prezidentu.

Kapitalistai bando auksu nu
pirkti vietas savo kandi

datams.

Kate Richards O’Hare 
paleista iš kalėjimo

LIETUVIS PRISIPAŽINO 
ŽMOGŽUDYSTĖJE.

STEGER, ILL. -- Kaip skel
bia policija, suimtas St. Louis 
lietuvis Tadas Laučis prisipaži
nęs užmušęs geg. 19 d. kitą l:e- 
tuvį Joną Dominą. Tą prisipa
žinimą patvirtinusi ir užmušto
jo pati Morta. Lauč. gyvenęs pas 
Dominą ir buvęs įsimylėjęs į jo 
pačią. Tad kad atsikračius nuo 
jo ir kad apsivedus su Morta, 
jis išsivedęs Dominą į mišką ir 
t( n jį nušovęs. Užmušęs Domi
ną jis pabėgo, bet tapo suim
tas pagelba perimto laiško Do- 
minienei.

nori
sau

Tnir trfv'sl'd’nn filed w’n the pos*- 
rnastor at Chicago, 111. Jdne 1, 1920 
as ie<|uircd by the act of Oct. 6.1917

BOLŠEVIKAI NEBEISIĄ Į 
PERSIJĄ.

Debsas priėmė nominaciją
50 žmonių žuvo potvinyje

KATE RICHRDS O’HARE PA- pelis Lud ūmai išsiliejo iš kran- 
LEISTA Iš KALĖJIMO. tų ir apsėmė miestelį. Upelis 

išsiliejo delei didelio debesio
Wilsonas paleido veiklią sočia- pro trūkimo ir polvinis buvo la- 

listę, bet nesugrąžino jai pi- 
lietystės teisių.

bai umus. 15 namų liko nup
lauta nuo vieno šlaito ir ten tik 
vienas žmogus teišsigelbėjo.

WASHINGT()N, geg. 29. — Viso nuplauta 50 namų, 1,000 
Prezidentas Wilsonas suteikė žmonių liko be pastoges.

Iki šiol surasta tik 27 lavo
nai.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. June 1, 1920 
ai reųaired by the act of Oct. 6,1917
LLOYD GEORGE PRIĖMĖ SO
VIETŲ PIRKLYBOS KOMISA

RĄ.

True translation filed with the pnst- 
master at Chicago, III. June 1, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

PRANCŪZAI PAĖMĖ TURKI
JOS MIESTĄ.

1,200 turkų užmušta mūšyje su 
francuzais.

Gal ir kiti ministeriai dalyvavo 
pasitarimuose su Krasinu.

LONDONAS, geg. 31. — Pre
mjeras Lloyd George šiandie 
po piet savo oficialiame name 
l)owning St. priėmė Rusijos 
sovietų pirklybos ir pramonės 
komisarą Krasiną ir vieną jo ben 
drų.

K()NSTANTĮN()IX>LIS, geg. 
29. .. čia pranešama, kad Pran
cūzų pergale prie Aintab sulau
žė Turkijos nacionalistų armi
jos priešinimąsi francuzų oku
pacijai tos dalies Mažosios Azi
jos.

Sprendžiama, kad valdžios 
vadovas parliamente Andrew 
Bonar Law ir užrubežinių nu
kalu ministeris carlas Curzori 
taijau dalyvavo pasitarimuose 
su Rusijos atstovu.

laikos’ 
turkų

True translation filen w»th the post- 
master at Chicago, III. June 1, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

ANGLIJA PRIPAŽINS RUSI
JOS BOLŠEVIKUS?

LONDONAS, geg. 29. — Ži
nios apie tarybas tarp Anglijos 
valdininkų ir Rusijos bolševikų 
pirklybos ir pramonės Krasino,

rie tvirtina, kad bus tariamąsi 
apie abelnąl pripažinimą sovietų 
valdžios, kuomet kiti tvirtina, 
kad jos palies vien pirklybą.

Veik visų manoma, kad pre- 
mieras Lloyd George pasimatys 
su Krasinu, bet sakoma, kad

kruvino mūšio, labai nupuldė 
turkų tipą. Taipjau jie dabar li
kusias kanuoles turi naudoti 
prieš anglus ir graikus.

Dabar kalbama, kad 
taryboj/ tarp francuzų ir 
yra netolimos.

Antra francuzų kohnna, ku
ri paėmė Aimtab, užmušė 1,200 
turkų ir dar negalėjo suskaity
ti sužeistųjų. Turkų artilerija 
buvo geresnė už francuzų, bet 
jie neįstengė jos gerai nustatyti 
prieš besiveržančius pulkus.

Tikimąsi, kad didėjantįs už
puldinėjimai ant francuzų Syri- 
joj, privers neužilgo Franci ją 
pasiųsti ultimatumą Feisal val
džiai. Prancūzai sakosi turį 
40,000 kareivių Syrijoj ir dar 
esą siunčiama pagelba.

Kartu ateina žinių, kad fran- 
euzai tariasi su turkais apie mū
šių paliaubas Silicijoj, kurią 
franeuzai mano apleisti. Pran
cūzai tuo galės pasiųsti kelis 
tuksiančius kareivių Sy rijos

asmeninis.
Prisimenama, kad 

Anglija dalyvauja tarybuose, 
kurios paliečia visą
siąją talkininkų tarybą.

ne viena

a ugščia u-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111. June 1, 1920 
as reąuired by inc act of Oct. G. 1917

RUSIJOS BOI/ŠEVIKAI ĮSI
VERŽĖ ARMENIJON.

NORI UŽDRAUSTI DARBI
NINKAMS PRIKLAUSYTI 

PRIE UNIJOS.
LONDONAS, geg. 29. — Ka

binetas užgyrė pasiūlytuosius 
įstatymus, kurie uždraustų vi
siems valdžios
išėmus paprastosios, 
ti prie kokios nors 
unijos ir ypač dėties 
bo Federacijos. Tas
inas utarninke bus Įneštas par
lamentai!.

LONDONAS, geg. 29. — Al- 
kydama į Persijos protestą 
“ieš bombardavimą Enzclį, 

bolševikų valdžia duoda supras
ti, kad ji toliau nebeis į Persiją, 
pasak gautų oficialiuose rate
liuose žinių.

darbininkams, 
priklausy- 
a mat i nes 
prie Dar- 
siimanv-

Tnic translation tilert with the post- 
master at Chicago, III. June 1, 1920 
is recpnred by the act of Oct. 6.1917

D’ANNUZIO PAĖMĖ 
DURAZZO.

NAIKINA” PIKTADARIUS.

12 žmogžudžių nuteista pakori
mui Chicagoje.

CHICAGO. — Vietos valdi
ninkai suskato “naikinti” pik
tadarybę ir tam nerado geres
nių priemonių, kaip griebtięs 
barbariško palaiko ’ mirties 
bausmės. Pastaruoju laiku 
Chicagos teismai net 12 žmonių, 
nuteisė pakorimui už žmogžu
dystes. Keturi žmonės bus pa
karti vieną ir tą pačią dieną.

Dar 23 žmonės bus teisiami 
už žmogžudystes ir užmušėjis- 
tes. Ir daugeliui jų taipgi bus 
pareikalauta mirties bausmė.

Pereitais metais daug žmonių 
pakarta, bet tas anaiptol nesu
mažino žmogžudysčių skai
čiaus, bet tik jas dar padidino. 
Mirties bausmė yra blpgu vais
tu nuo piktadarybių.

True transtnllon filed with thc post- 
master at Chicago, III. June 1, 1920 
us requirc(l by the act of Oct. 6,1917
ITALIJA IR RUSIJA SUSITAI

KĖ APIE BELAISVIUS.
RYMAS, geg. 30. — Sutartis 

tarp Italijos ir sovietų Rusijos 
jau tapo padaryta apie sugrą
žinimą namo Rusijos kares be
laisvių. Belaisviai sugrįš į Ru
siją apie vidurį birželio men.

LONDONAS, gpg. 31. — Pa
sak suvėlintų oficialių žinių iš 
Tifliso, Gruzinijos, du Rusijos 
kavalerijos pulkai geg. 21 d. pe
rėjo Armėnijos ritbežių ties 
Uzuncala ir e:na į gilumą Ar
mėnijos.

Armėnija užprotestavo sovie
tų valdžiai Maskvoje ir pasiun
tė savo kariuomenę į atsitiki
mo vietą.

GOMPERS-ALLEN. DEBATAI.
NEW YORK, geg. 29. —> Pėd

nyčios vakare Carnegie svetai
nėj įvyko svarbus debatai tarp 
Amerikos Federacijčs pirmi
ninko Samuel Gompers ir Kau
šas gubernatoriaus Allen apie 
Kansas industrinius įstatymus 
ir abelnai apie darbo ir kapitalo 
sau tikins. Datig daugiau žmo
nių norėjo išgirsti tuos deba
tus, negu buvo vietų salėje, kuri 
buvo padalinta pusiau, viena 
pusė dėl ularbininkų, kita, pusė 
dėl kapitalistų. Jokio nuspren- 
džio apie debatus neišnešta.

Nors Allen irgi stengėsi kal
bėti neva gindamas darbininkų 
reikalus prieš kapitalistus, betgi 
jam plojo vieni tik kapitalistai. 
Matyt jo “rūpinimasis” darbi
ninkais yra daug naudingesnis 
kapitalistams, 
kinus.

Italų karingasai poetas užėminė- 
ja kitus miestus.

/ • '
PARYŽIUS, geg. 29. — I)’- 

Annunzio, kurio kareiviai laiko 
Fiume, dabar, kaip praneša iš 
Zuricho, ūžė m ė svarbiausi 
Albanijos uostą 1) u r a z z o 
ir sudarė ten savo* val
džią. Sakoma, kad Jugo-Slavi- 
jos valdžia pranešė talkinin
kams, kad ji ginklu priešinsis, 
jei D’Annunzio darys atakas ant 
jos piliečių.

Užrubežinių reikalų ministeri
ja gavo žinių iš Bielgrado, kad 
D’Annunzio kareiviai užėmė Ca- 
valiją ir grasina užimti Sussak 
Fiume apygardose, ir vis dar ver 
žiasi už Fiume. Jugo-Slavija 

daro karinių prisirengimų tam 
pasipriešinti.

Italijos ambasada neturi apie 
tai jokių žinių. Bet italų rate
liuose manoma, kad D’Annun
zio ekspedicija užsibaigė ir kad 
visi jo kareiviai sugrįžo į Fiu
me.

Manoma, kad tuo D’Annunzio 
bando pakliudyti išrišimui Fiume 
kĮausimo, apie kurį jau buvę 
baigiama susitaikinti.

WASHIN(rTON, geg. 31.
Senato komisija vis dar tyrinė
ja republikonų ir demokratų 
kandidatų į prez'dcntus ištai

gias nominacijos kampanijoje. 
Nors dar rinkimai gana toli ir 
dabarlinicji balsavimu nėra 
taip svarbus, bet kandidatai spė
jo išleisti jau milionus dolerių. 
I' e doleriai anaiptol nėra jų, bet 
sudėti juos remiančių kapitalis
tų, kuriems kada jie bus išrink
ti, žinoma, nuolankia* tarnaus. 
Taipgi kapitalistai auksu 
nupirkti prezidento v’et: 
tinkamam kandidatui.

Daugiausia yra išleidęs nomi
nacijos kampanijai gen. Wood, 
kurį remia plieno trustas , tur
būt atsimokėdamas už pagelbė
jimą sulaužyti plieno darbinin
kų streiką Gary, Ind. ir jo kraš
tutiniai atžagareivišką politiką 
“Shoot or ship” (ištremti ar 
sušaudyti) negeistinus, pažan
gius ateivius. Jis išleido apie 
$2,000,000, kurių pusę iniliono 
“paskolino” vienas kapitalistas.

Kitas republikonų aspirantas 
Illinois gubernatorius Losvden 
išleido kampani jai apie pusę mi- 
liono dol., daugiausia savo pini
gų. Vien kad laimėjus 36 Mis- 
souri valstijos delegatus, jis iš
leido $38,000. Ji remia bunke
riai.

Buvęs maisto administrato
rius Herbert Hoover, remiamas 
grudų (rusto, vien Cnlifornijos 
valstijoje išleido $300,000. Vie
nok jį ten sumušė senatorius 
Johnson. Kitose valstijoje jis iš
leido mažiausia $66,000.

Senatorius W. G. Harding, 
republikonas, išleido $113,109, 
daugiausia Ohio valstijoj.

Demokratas Palmeris, gene- 
ralis prokuroras, kuriam “rau
donieji” ir sapne sapnuojasi ir 
kurio agentai, kad sugaudžius 
“raudonuosius” papildė įvairių 
piktadarybių, išleido mažiau-

Įėjimo garsią socialistų dar
buotoją Mrs. Kate Richards 
O’Hare iš St. Louis, Mo. Ji ba
landžio 14, 1919 tapo nuteista 
penkiems metams kalėjimai! už 
peržengimą špionažo įstatymų. 
Ji išsėdėjo Moraliame Jeffer- 
son City, Mo., kalėjime 14 mė
nesiu. L

nių kalinių paliuosavimo reika
lavo Socialistų partija ir tuo 
tikslu šiomis dienomis lankėsi 
Wasliingtonc ' delegacija, pa
siųsta Socialistų partijos nacio- 
nalės konvencijos. Delegacija 
tarp kitko įteikė parodymą, kad 
Kate Richards O’Hare tapo nu
teista kalėj i man delei peštinių 
dviejų demokratų frakcijų. Mat 
ji atvažiavusi į tūlą Kansas 
miestelį apsibuvo pas demokra
tę krasos viršininkę, kurią išės
ti rūpinosi kita demokratų frak
cija. Pasinaudojant tuo, ta 
frakcija pasirūpino įskųsti 
O’Ha re, kad ji buk laikiusi la
bai maištingą prakalbą ir mela
gingais badymais ją nuteisė ka
lėjimai!.

Nors Kate Richards O’Hare 
tapo paleista iš kalėjimo, bet 
parastoji pilietybė jai nebuvo 
prezidento Wilsono sugrąžin
ta.

Deschanel ilsisi.

IrPARYŽIUS, geg. 31.
Francija, kaip ir Amerika, veik 
neturi prezidento, nes jie abu 
serga. Prezidentas Deschanel, 
kuris keletą dienų atgal iškrito 
per traukinio langą, pasirodo, 
serga sunkiau negu buvo many- 

spiriamas daktarų,
į Normandiją, ilgamžiavo 

ilsini.

2 ŽUVO MŪŠYJE.

Geležinė kumščia triuškins Ai 
rijos sukilimą.

LONDONAS, geg. 31. — šian
die ministerių kabinetas nutarė 
panaudoti geležinę kumštį triuš- 
kinime sukilimo Airijoje, kur 
padėtis nuolatos blogėja. Oku
pacijos armija jau ir dabar yra 
nuolatos didinama.

Valdž a yra labai susirūpinusi 
Airijos geležinkelių darbininkų 
atsisakymu gabenti Airijoje ka
reivių ir amuniciją. Net pats 
premieras, kuris dabar laiko 
vakacijas, atvyko į šį ministe
rių posėdį.

PENKI ŽMONĖS UŽMUŠTI.

CHICAGO. — Vakar ir užva
kar fielaiminguose atsitikimuo
se su automobiliais tapo užmuš
ta penki chicagiečiai. Du chica- 
giečiai užmušti nedėlioj netoli 
Valparaiso.

42 žmonės sužeisti.
MARSHLLTOWN, la., geg. 

31. — 42 žmonės liko sužeisti, 
keli gana sunkiai šiandie po 
piet Liscomb, buvusiems karei
viams saliutuojant šūviais iš 
šautuvų.

išva-
po-

McAdoo, prezi- 
žento, šalininkai 

iš ka-

šia $59,000.
Demokrato 

denio Wilsono 
buvo prižadėję surinkti
pitalistų $10,000,000 rinkimų 
Fondą, jei tik jis butų nominuo-

Senatorius Hiram Johson, 
kuris skelbiasi pažangiausiu re- 
publikonų kandillatu ir kurį ne
remia kapitalistai, išleido apie 
$200,000.

Jei liek pinigų išleidžiama 
vien nominacijai, lai kiek pini
gų bus išleista tikriemsiems 
rinkimams?.

5 ŽMONĖS UŽMUŠTI.
AKRON, ()., geg. 31. — Pen

ki žmones liko užmušti Hoove- 
ryj užmiestiniam Canton gal
vokam! užėjus ant automobi- 
liaus.

JEFFERSON SITY, geg. 30 — 
Šiandie, vidurdienyj iš vielos fe- 
deralio kalėjimo tapo paleista 
prezidento Wilsono paliepimu 
Mrs. Kate Richards O’Hare.

Ją pasiliko jos vyras ir 
tuojaus išvažiavo namo į 
Louis. Ji sakėsi kovosianti
kalėjimų reformavimą, bet ap
gailavo, kad jos pilietybė neta
po

jie
St. 
už

sugrąžinta.

DEBSAS PRIĖMĖ NOMI
NACIJĄ.

Sutinka būti socialistų kandida
tu į prezidentus.

ATLANTA, Ga., geg. 29. — 
Šiandie vietos federaliame ka
lėjime apsilankė Socialistų par
tijos komitetas ir formaliai įtei
kė nuteistam 10 metų kalėji
mai! už peržengimą špionažo 
įstatymų Eugene V. Debs So
cialistų partijos nominaciją j 
Jungtinių Valstijų prezidentus. 
Nominaciją Eugene V. Debs pri
ėmė.

Jis buvo pasirėdęs mėlinais

True translnflnn filed wtth the pns»- 
mastor at Chicago, III. June 1, 1920 
as recjuired by the act of Oct. 6,1917

TRIESTE BUS LAUSVU
UOSTU.

AMSTERDAM, geg. 28. —
Laikraštine žinia iš 1 
kad Italija sutiko 
Trieste laisvu uostu.

Anglijos koncleris Renner, , ... ...
lankydamasis Ryme pasakė, kad , ni*eR pavejkshu it būrys alk- 
jo šalis norėtų liuesai naudotis, rnš<;i,J >-<'l«» l<-nų užsirašė vi- 
Trieste uostu. Manoma, kad tas ' sas kalbas.
padarė didesnės įtakos, negu vi
si Jogo Slavijos reikalavimai.

Rymo sako ! drabužiais, bet kale-
• i j iminės taisyklės liko tai ceremo- 

ii'jal sušvelnytos. Pasakyta ke
letas prakalbų, nuimta kruto- 

••• •! 1 • • 1 1*1

50 ŽMONIŲ ŽUVO POTVINYJ.

SAN ANTONIO, geg. 26. — Apie 50 namų nuplauta vandens 
Vakar lieut. Weddinglon Ke-1 Anglijoj.'
lly laukuose pasiekė augštumos ' --------------

1 LOUTH, Anglijoj, geg 30. - 
negu darbiniu-tai sužeisti Kilmallock mūšyje, [sažiečiais iškilo į orą 19,400 pė- Apskaitoma, kad mažiausia 50 

dų. Į žmonių žuvo, kada nedidelis u-

DUBLINAS, geg. 29.DUBLINAS, geg. 29.-2 .............. ........................
žmonės liko užmušti ir 6 policis- rekordą, kada jis su trimis pa-' . « K/. I V • •• • A A. '

kuris tęsėsi 5 valandas.

Dar viena “palaimintoji.”
RYMAS, geg. 31. — šiandie 

popiežius su didžiausiomis ce
remonijomis įtraukė į palaimin
tųjų skaičių Auna Maria Trigi, 
nes ji (kada buvo gyva) sutiko 
samdytojui dirbti uždyką. Tur
būt tuo norima parodyti darbi
ninkams, kad jie turi būti visai 
nuolankiais samdytojams ir 
jiems visiškai atsiduoti, jei nori 
įgyti “dangaus karalystę.’’

Jūreiviai streikuoja.
PHILADELPHIA, geg. 27. —

tįs tavoriniai jurų laivai yra 
sulaikyti uoste delei uosto dar
bininkų streiko. Darbininkai 
reikalauja pakelti algą 20 nuoš.

Reikalauja laisvės darbinin
kams.

PARYŽIUS, geg. 27. — Fran- 
cijos Valstiečių Unijos, turin
čios 42,380 narių, suvažiavimas 
nutarė reikalauti, kad parla
mentas praleistų tokius įstaty
mus, kurie užtikrintų laisvę 
darbininkams ir užbaigtų strei
kus.

Rytoj
LSS. VIII rajonas ren

gia Mildos svetainėje, 3138 
So. Halsted st. labai įdo
mų referatą tema “DID
ŽIOJI FRANICJOS REVO- 
LIUJA.” Skaitys “Naujie
nų” redaktorius, P. Grigai
tis. Pradžia lygiai 7:30 vai. 
vakaro. Įžanga 10c.
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Kun

M. X. Mockus
Kalbės

šiandie vare daugiau., ir daugiau. Nau-

čia žmonės labai serga ir mir
šta v'durių šiltine. Dabar tru
putį sustojo.

naikinti pati gerdama. Degtin
dariai pamatę, buvo, kad degti
nės daug išgeria, jie ėmė sniar-

taip kariauti. Dabar nebeturė-

įrengtu :

Patarnavimas

tai šioje šalyje.
Ligcett et Myers Tobacco Čo.

Kas Dedasi Lietuvoj

AFETY&

Saugumas

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.

SAVINGS BANK
4162 So. Halsted St.,

Chicago

JUODŽIAI, Pernavo v.. Kodai 
nių a p. čia dvarininkas Tiškus 
pardavinėja savo miškus ir ypač 
stengiasi išno kinti scrvitulini 

miškų, kuris priklauso ir Juod
žių sodžiaus gyventojams.* 
Žmonės protestuoja.

VILKAVIŠKIS. Čia prad. mo
kyklų mokytojai ėmėsi darbo. 
Atgaivino švietimo ir kultūros 
komisijų. Mokytojai J. Greimas 
ir J. Kirlys išrinkti komisijom 
eina du kartu per savaitę, po 5

lis P. Vitkauskas instruktorius 
jau aplankė apie 50 mokyklų, 
nežiūrėdamas nė blogų kelių. 
V si mokytojai džiaugiasi nete
kę senojo instruktoriaus.

Jonukas.

VELIUONA (Kauno apskri
ties). Pa« mus buvo įsteigta 
jaunimo kuopa vardu ‘‘Lietuvių 
Katalikų." Pagal steigėjo kuni
go nurodymų, kunigas turėjo į 
draugijų įeiti kaipo 1-mas pir
mininkas. Taigi 'kunigas ir li
ko vyriausias kuopos vadovas. 
Įstojamo mokesnio buvo mo
kama po 2 auka., o kas mėnuo 
po 20 sk. Surinkęs kunigas pi
nigus nuvažiavo į Kaunu ir par
vežė visokio plauko senųjų lai
du katekizmu ir niekam netin
ka ne'ų visokių pasakėlių. Visas

UTARNINKE, BIRŽELIO-JUNE 1 DIENĄ
MALINOVSKO svetainėj, 1812 So. Halsted St.

Pradžia 7:30 vai. vakare įžanga tik 25c
Kam yra žingeidi! išgirsti kun. Mockaus kalbą, meldžiam atsilan

kyti j šitas prakalbas.
Rengia 1 k p. L. L. Federacijos.

lies perkame Pergalės Bondas pilna parašyta j* 
|a v eile, ir Laisvės Bondas pilna piuigk 
Atneškite arba atsiųskite i 
Atdara kasdien nuo R—8 
t'tarninkais, Kctvergah 
tr Subatomii V—f

_ uc verte, vry U
J. G. SACKHEIM & CO.

1835 MILWAUKEE AVĖ. 
Urp Paulis* ir Wood SU.

tns knygas kunigas ėmė jš 
“švento Kazimiero" draugijos. 
Tai ir buvo pirmas prižadas 
išpildytas knygynėlis įsteigtas. 
Kunigas visa tų darė narių ne- 
uklausęs. Buvo žadėta paskai
tos laikyti, pasilinksm nimai; 
bet tas viskas neįvyko. Jauni
mo kuopos iždininku buvo ku
nigas klebonas. Kad viskas bu 
vo kunigų rankose, taigi dėlto 
taip nevykusiai vis ėjo. Kuni
gas, kaip girdėt, buvo norėjęs 
visus pilnamečius kuopos na
rius įrašyti į Krikščionių De
mokratų partija, bet tam pasi
priešino keli iš kuopos valdy
bos narių. Kuopa veik visai jau 
iširo. Butų gera, kad atsirastų 
aimaningų veįkėjų, kurie įsteig 
tų šių laikų jaunimui tinkan
čių draugijų. — [L. Uk.]

NAUMIESTIS, Tauragės aps. 
Žmonės pasakoja, kad čia mi- 
licijanlai, sienos sargai ir mui
tininkai turį puikio uždarbio iš 
“šmukulių.” Nakčia sugavę sa
ko, “nurubavojų” kariais ir nie
kuo nesusitepusius žmones. Nuo 
Kiršio iš Naumiesčio 20 tuk
siančių laimėję!.. Kai kurie su 
linais uždirbę 200 tūkstančių 
auksinų.

A
PAJUTUS, Tauragės aps. Be

siartinant pavasariui, daugelis 
ūkininkų susirūpinę ūkio padai* 
gaiš: plūgais ir geležimi jiems 
pasitaisyti. Tuo tarpu jų nėra 
kur gauti. Keletas ūkininkų 
bandė jų Prusnose pirktis, bet 
pasirodė sunkus pargabenimas,

šiaip musų muitininkai bran
gius muitus atlupa arba ir vi
sai konfiskuoja. Ar valdžia da 
ro kokius žingsnius aprūpinti 
ūkininkus 
gaiš?

JŪŽINTAI
ties), šiame kampelyje labai iš
siplatinęs degtinės varymas ir 
jos gėrimas. Buvusioji vals-

dėti kai kur sustojo varę: Gir
dėti, viename sodžiuje, kur deg
tinę virdavę, dabar lame katile 
moters siūlus daro (dažo) ir 
esąs, sako, katilas labai tinka
mas tam darbui.

Pas mus žmonės mokslu vi
sai mažai rūpinasi. Visame vals
čiuje tėra viena pradedamoji 
mokykla su vienu mokytojumi, 
kurioje mokosi 8() mokinių. Vi
same valsčiuje mokslo melų

sulig pigiausio dienos kurso.

ir į yisas kitas šalis 
itai ir saugiai nusiunčia

Lietuvos Atstatymo Bendrovė
z'

Sustato įgaliojimus (daviernastis) dalių atjieškojime bei turtų pardavi
mo raštus ir kitus notarialius dokumentus.

Išrūpina Pasportus į Lietuvą
LITHUA-NiAN DE VELOPMENT CORPORATION

Home Office
1712 Washington St., Wilmington, Del.

New York, N. Y.

1
i . •!

LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION 
Nuosavas Namas New Yorke

291 Eight Avė., cor. 25th Str.

Kodėl Daugiau ir Daugiau
Vyrai Pasirenka Fatima?

Kodėl? Todėl kad nesuly
ginamai geru Turkiško taba
ko sumaišymu, Fatima neap
vilia skoniu. Todėl kad nėra
lygių cigaretę padarytų is
Turkiško tabako. Fatima nė
ra perdaug stiprus nuolati
niams rūkytojams.

Fatima, savo skoniu užga-
nčdina daugiau vyrų negu 
kiti didelės vertės cigaretai.
Jie yra daugiausiai pardavi 
nėjami didelės vertės cigare

3LEND

CZGARETTES
■ I.V. aV Camcrcn &. Cameron. Co.

RTCHMONaVA.
,ųęęETT£ rpBĄccoco, ouccessort

Turi Daugiau Turkiško Tadako Negu Kiti Turkiški Cigaretai

__________ _______________ .

vaikų yra| apie 500. Jaunimas

valsčių pareina laikraščių G eg- 
zempl. ‘‘Lietuvos Ūkininko,” 2 
egzempl. “Darbo,” 8 “Lietu
vos,” 2 “Vienybės,” 3 “Laisvės.”

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

WAUKEGAN
PHARMACY,

1005 Marion Street.
Waukegan, III.

■ R BRIIKR

Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago 
Telephone Van \Buren 294

DR. A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
( Vaiky ir visy chroniškų ligy 

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

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

Ar Jūsų Kraujas 
Alksta Geležies?

Geležis tai raudonasis kraujui mai
stas — Nuxated Iron pagelb

sti įdėti rožes moterims į 
skruostus ir stiprumą bei 
energijoj gįslas vyrams.

Bandymas kraujo parodo, jog la
bai daugeliui žmonių, kurie esti silp
ni ir sargaitoja, trūksta geležies krau
jui ir dėl to vien jie ir serga, kad jų 
kraujui stokoja geležies. Stoka gele
žies atsiliepia į sveikatą, mažėja jie- 
gos ir nusilpnina visą kūną. Išblyš
kęs veidas, neramumas, susierzinimas, 
stoka spėkų ir ištvermės, negalėjimas 
lenktyniauti su tvirtais, stipriais žmo
nėmis gyvenime — visa tai esti apsi
reiškimai, kurie liudyja, jog kraujas 
patapo skistas, išblankęs, vandenin
gas ir alkanas geležies. Jeigu nežinai 
pats, kas su jumis darosi, tai nueik 
prie daktaro ir liepk jam ištirti tavo 
kraują — pats pamatysi, kame esąs, 
arba padaryki šitokį mėginimą:

Tėmyk, kaip ilgai gali dirbti arba 
kaip toli gali eiti be nuovargio. Po to 
imki 'dvi penkių-gramų Nuxated Iron 
pilės tris sykius į dieną po kiekvie
nam valgiui per visą sąvaitę. Tada 
savo tvirtumą vėl mėgink ir tėmyk, 
kiek esi laimėjęs. Turtindamas krau
ją ir prigerėdamas jam sudaryti rau
donąsias celes prie pagelbos Nuxatcd 
Iron sutvirtini dirgsnius, atbudavo- 
dini nusilpusias kūno daleles, tokiu 
budu atgauni spėką ir jiegą visam 
kunui.

Nepanašiai senovės inorganiškai ge
ležiai Nuxated Iron lenjęviai kūno 

tarpinoma, nekenkia dantims, nė už
teršia skilvio. Išdirbėjai pilnai gvaran 
tuoja sakomąsias šios geležies ypaty
bes,% kitoniškai jie sugražins pinigus 
kiekvienam pirkėjui. Tai privalo pa
daryti visi geri vaistininkai.

Gerklės kliutjs
Gali paeiti nuo 

nesveikumo migdą 
linių gilių (tonsi- 
hj), o kartais nuo 
užsikrėtimo gerk
lės tuštumos. Gal 
turite slogas ir tas 
padaro gerklės 
kliūtį. Nosis yra 
labai svarbiu orga

nu ir jei ji yra užkimšta, tai gali 
padaryti kliūtį. Dabar yra pats 
tas laikas atitaisyti iki pavasariui 
Leiskite man su atsidėjimu išegza 
minpoti jums nosį. ‘Tą aš padary
siu nemokamai. Atsiduokite Nosies 
specialisto priežiūrai, kurs pasi
naudoja vėliausiais moksliniais bu 
dais ir yra išgyvenęs per 22 metu 
prie State gatvės. Aš užtikrinu sa
vo šugebumą. Jus gal pažįstate kai 
kuriuos šitų žmonių. Paklauskite 
manęs jų pavardžių.

LOKIS

Dr. F. 0. Carter
Akių, Ausy, Nosies ir Gerklės

120 So. State St. 2 lubos. Antros 
durįs | šiaurę nuo Fair sankrovos. 
Valandos: nuo 9 iki 6. Septinta- 
dieniais nuo 10 iki 12,

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas

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

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

Tol. Yards 3654
Mrs. A. Michniewich

„ AKUŠERKA
Baigusi Akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsilva- 
nijos hospitalė- 
se, Pasekmin
gai patarnauja 
prie gimdymo. 
Duoda rodą vi
sokiose ligose

moterims Ir 
merginoms.

3113 So. Halsted St. Chicago, III.
(ant antrų lubų)

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v.

Parašė P. Merine
Vertė L. Juras

Puslapių 79.
Lietuvių legenda.

Labai įdomus pasiskaity- |= 
mas.

Siųskite pinigus krasos 
ženkleliais.

Kaina 20 centų
KNYGYNAS ■
NAUJIENŲ

1739 So. Halsted St. g 
Chicago, III.

llllllllllllllllllllllllllllllllllll^
JSAVYBĖ ir DARBAS

Sulietuvino
A. J. Karalius

Puslapių 18.
Kaina tik 5 centai

TURINYS:
1. “šventa” ir “Nepaliečiama” 

nuosavybe.
2. Nuosavybės formų įvairu

mas.
3. Nuosavybe kapitalistiškoj 

tvarkoj.
4. Kapitalistų nuosavybė — 

apiplėšimas darbininkų.
5. Privatiškoji nuosavybė — 

pelno šaltinis.
6. Darbo nelaisve.
7. Nuosavybė ir darbas.
Prisiųskit tuoj 5 centus krasos 

ženkleliais, gausite tą knygytę.

NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

Skaitykite ir Platinkite
“NAUJIENAS”
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T A U P YK 
K L E I N 

BROS.
S T A M P S

KLEIN BROS.
HALSTED 4 201h STS.

Pastabėlės.
SANKROVA 
ATDARA 
IKI 5:30 Vak.

WAISTES—PIRKINYS
KURIS VERČIA KAINAS PULTI ŽEMYN

Kadangi tūli New Yorko išdirbėjai tapo bankų priversti mokėti skolas 
ir kadangi turėjo stake labai daug tavorų, tai Šias VVaistes pardavė pjr- 
kikų kainoms.

STYLIAI: Siūti modeliai, efektiŠkai išsiuvi
nėtos, apkalų kaklų styliai, didelės jūreiviš
kos apykaklės.
MEDEGA: Prancūziškas voile, baltas ar 
gražiai spalvuotos. Taip-gi kombinacija op- 
gandijų ir voile.

Dydis 36 4 39 Vertės - 
iki 46 I iki $2.00

Waiatės.
t 97

200 Moteriškų
' ’r Mergaičių

Waisčių ir bliuzių iš sunkaus
Crepe de chine; baltos ar 
rausvos; lygios Siūtos Wais- 
tės arba ilgos nažųtkos su 
gumomis juostmenyje; gali-

I ma pavilkti arba ant viršaus 
| >i jono nešioti. I lydis .‘i > iki

VYRAI! Sutaupysite nuo $7 iki $17
ant šitų $40 ir $45 Siutų.

3 0 0 SIUTŲ

S P E C I A L I S

PIRKINYS.

JŲ VERTE

NERAS SAU

LYGIŲ

2 KELINES DRAUGE PRIE SIUTO
PUIKIAUSI SIUTAI.

Dėlei užvilkimo perkupčiai panaikino orderį.
momis kainomis.
Išdirbėjai šių siutų, vieton laikyti stake buvo priversti parduoti siulo-

MEDEGA SPALVOMS
Puikiausi VVorstedai, Kašmyrai, da
linai ir pilnai pamušuoti alpacu ar
ba šilku, taipgi gražių vienuodų 
spalvų rudų, žalių, molinų ir kito
kių pavasarinių varsų, taipgi moli
no sorge.

STYLIAI IR DYDIS
Gali pasirinkti vielypias ar dvilypo 
segimo; dydžiai esti d(J storą ir jau 
nų vyrų; kiekvieno skonis bus pa
tenkintas. Prosijama ir taisoma 
veltui pe? vieną metą.

Važiuokite į Lietuvą
PER

Depositors State Bank 
4633-4637 South Ashland Avenue 

CHICAGO, ILLINOIS

$6,000,000.00 dolerių banka

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

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

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

t L_ O F? OE I

MELBA 1O* 
STRAIGHT

Geresni ir labiau malonesni, negu 
bikurie lengvųjų Havanos cigarų.

Klausk savo vertelgos jūsų mėgiamųjų Jei
gu jis neturėtų tokių—rašyk mums.

I.LEWISCIGARMFG.CO.NewkKJ.
Largest Independent Cigar Factory inthe World

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

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORTELECTRIC CO, Ine.

A. BARTKUS, PrM.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892. CMeaco, BĮ.

Generolas Wood, kurs nori 
būt šio:! šalies prezidentu, pa
siskelbia: “Mano obalsis dėl 
‘raudonųjų’ yra: ‘S. O. S.* (t. y. 
ship or shot—danginti juos lau 
kan, arba sušaudyti). Tą savo 
obalsį jis dar paaiškina taip: 
“Mano įsitikinimu, visus ‘rau
donuosius’ mes turime susodin
ti į akmeninį laivą su švininė
mis burėmis ir paleisti taip, kad 
pirmoji jų sustojimo vieta butų 
Pragaras.”

Musų klerikalai, žinoma, ne
atsisakys dusia ir kimu genero
lo VVoodo kandidatūrą remti.

— n.

Generolas Pershingas varosi 
dėl kandidatūros į prezidentus 
dėlto, kad jis buvęs “už balos”; 
gen. VVoodas dėlto, kad jis ten 
nebuvęs; Lo\vdenas nori būt pro 
zidentu dėlto, kad jis pradėjęs 
gyvent be džiabo, o McAdoo dėl 
to, kad karo laiku jis turėjęs 
keturis džiabus; Palineris ro- 
kuoja, kad prezidento vieta pri
klausanti jam dėlto, kad jis įki
šęs kalėjimai) Debsą, o Debsas 
žada, kaip tik dėl to, daugiau
siai balsų laimėti. VVilsonui sei
lė varva dar trečiu kartu mesti 
savo cilinderį ratan, bet ir bijo, 
kad gali jo tik skutus besurink
ti. — [F. P.]

PRANEŠIMAS.

SLA. III apskričio kuopų 
domei.

Pittsburgh, Pa. — Gerbiamo
sios kuopos ir nariai Pitlsburgo 
apielinkėj. Kadangi SLA. Ill-sai 
apskrtys jau daugiau metai lai
ko nerodo jokio veikimo žymių, 
nors paskutiniame savo suva
žiavime (Bridgeville, Pa.) ir 
buvo užsibrėžęs nuveikti daug 
naudingo musų organizacijai 
darbo, tai aš skaitau esant rei
kalingu sušaukti apskričio kuo
pų suvažiavimą. Tuo labiau, 
kad šito reikalauja kurios neku- 
rios kuopos. Ilgiau taip laukti 
negalima. Blogieji laikai jau 
praėjo ir mes privalome sukrus
ti.

Tatai šiuo raginu visas aps
kričiui priklausančias kuopas: 
sekamuose savo susirinkimuo
se pasirūpinkite išrinkti delega
tų. Suvažiavimas įvyks liepos 
18 dieną Menessen, Pa. Vieta su
važiavimui skiriama prisilai
kant Bridgeville suvažiavimo 
tarinių. Svetainės adresas ir su
važiavimo atidarymo laikas bus 
paskelbta vėliaus — laikraš
čiuose. Tėmykite.

S. Bakanas, II apskr. sekr.

Pabludėiis nušovė žmogų.

Tūlas gene Geary, paskilbęs 
Town of Lake žudeika, kiek 
kartų jau paliuosuotas dėl 
žmogžudybės, vakar naktį be 
jokios priežasties nušovė tūlą 
Harry Rėčkas, saliuno savinin
ką. Piktadarys pabėgo. Mano
ma, kad jis yra pabludęs.

Pabludęs šuo.

Kažin kieno pabludęs šuo va
kar apdraskė tris Moync viešo
sios mokyklos mokinius, prie 
Adison ir Wilton gatvių, šuo 
nušautas.

IŠRADĘ VAISTUS DŽIOVAI 
GYDYTI.

PARYŽIUS, gog. 26. — Medi
cinos kongrese Brusselyj liko 
paskelbta, kad daktarai Grenet 
ir Drouin atrado tikrus vaistus 
gydyti džiovą, o Dr. Bappin at
rado čiepus, kurie apsaugo nuo 
tos ligos. Pasta rasis sako, kad 
buvo įčiepyta daug gyvulių ir 
kad nėra mažiausios abejonės, 
jog tie čiopai apsaugos ir žmo
nes nuo susirgimo džiova.

— .......................... ■

LONDONAS, gcg. 28. — Už- 
rubežio ministerija nėra gavus 
patvirtinimo, kad Italija sutiko 
padaryti Trieste laisvu uostu. 
Bet žinia nepagimdė nusistebė
jimo.

Puiki Naujiena Amerikiečiams!
KNYGA APIE TVĖRIMĄSI LIETUVOS RESPUBLIKOS.

Išėjo iš spaudos knyga, parašyta Lietuvos Armijos vyresnio leitenanto Ladis- 
lavo Natkevičiaus, kurioje aprašoma kaip tvėrėsi Lietuvos Respublikos ginti nuo už- 
polikų (bolševikų, bermontninkų, vokiečių ir kt.) ir kaip susitvėrė Lietuvos Arini ja- 
Kariuomenė.

Knygoje plačiai aprašoma pirmos dienos tvėrimosi-Lietuvos valdžios.. Knygo
je yra arti 100 iliustracijų. Tarp tų randasi paveikslai Lietuvos prezidento A. 
Smetonos, Ministerių Pirmininko, pasižymėjusių karininkų ir puikus reginiai visų 
dalių (artilerijos, raitelių, aviatorių, pėstininkų ir kt.) Lietuvos Armijos. Nevienas 
čia gali užtikti ir savo brolių, sūnų ar pažįstamų Lietuvos bemelių-kareivių paveiks 
lūs.

Prie knygos yra pridėta rinkinėlis Lietuvos kariškų dainų su gaidomis.
“Lietuvos' Kariuomenė
Tuojaus pasiskubinkite nusipirkti,nes yra labai mažai atspausta ir jau bai

giama išparduoti. **
Popieros viršeliais kaštuoja
Gražios odos apdarais .......

Agentams duodame didelį rabatą.
Pinigus su užsaikymais siųskite šiuo adresu:

LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION
294 — 8-th Avenue, New York City.

yra puikiai išleista ir didelio formato.

$2.00
3.00

Tik Parmos Maitina Pasauli
Pirk Farmą, tai nereikės rūpintis apie rytojų, nebereikės bijoti bedarbių ir būti 

po jungu boso. Nereikės dirbti nesveikose dirbtuvėse, kur gręsia pavojus sveikatai ir taip
gi nereikės bijoti brangaus pragyvenimo. Gyvensi ant farmų ir pats imsi augštas prekes 
už visus produktus, kokius tik aužaugysi. Dirbsi de! savęs. Tik tada busi linksmas, svei
kas ir nebijosi nieko.

♦ "T *
Dabar gerausias laikas važiuoti ir išsirinkti farmą pagal savo norą.
Nelaukdamas nieko važiuok šiandien j didžiausią Lietuvišką koloniją Woodboro Wis., pasiskirk 

sau derlingos žemes šmotą, gražioj vietoj, prie gražių ežerų — pilnų žuvies, prie gerų kelių arti 
miestelio ir geležinkelio stoties, kame farmeriams yra visi parankamai ant vietos.

Dar dabar žemės kainos labai pigios nuo $15 ir augščiau už akerj, bet trumpame laike bus 
brangesnės, todėl norėdami įgyti farmą pigiai ir su mažu įmokėjimu, tai tuojaus važiuokite ir išsirin
kite sau tinkamą vietą pakol dar pigiai galite gauti. Žemė labai derlinga ant kurios viskas labai auga 
kaip tai: rugiai, kviečiai, miežiai, avižos, žirniai, dobilai ir kiti javai. Bulvės taipgi labai gerai auga, 
kad prikasa nuo 200 iki 400 bušelių nuo akro. Tokiu budu žmogui greitai sugrįsta pinigai atgal iš par
duotų produktų ir gyvendamas ant farmų, nėjusi kaip busi kelis kartus turtingesnis, nes jūsų turtas 
auga kartu su diena ir nakčia.

EXKIURŠINAS FARMŲ PIRKĖJAMS ATSIBŪVA KOŽNĄ PeTNYČIĄ. Trūkis išeina 5 vai. 
vakare iš Chicagos nuo Madison ir Clinton gatvių ant North Westem RR. geležinkelio. Norintieji va
žiuoti, meldžiame pribūti į ofisą ant žemiau padėto adreso ne vėliau, kaip trečią vai. po pietų.

'/j**' * '

LIBERTY LAND & INVESTMENT CO.
3301 S. Halsted St. _ Chicago, III.

(Farmų adresas: Woodboro, Wis.)

AŠ ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAJAU.
Ai labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispe> 

sija,nevirinimas pilvelio, nuslabuSjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau toki skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su to
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrūnas, Prof. 

1707 So. Halsted 8U Telephone Canal 6417. Chicage, UI.

Sveikam Kūne Stipri
Kam be reikalo kentėti? Mano spe- 

cialis gydymo būdas išgydė jau daug 
žmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

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

Dvasia Saugok akių regėjimą

3.
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Dr. A. R. Blumenthal

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egiamiauoje Dykai

Gyvenimas yni 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
tkalmometer. 
patinga doma at

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliomis, nuo 9 iki 12 dienų 
4649 S. Ashland av. kamp.47 it* 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviam* ilnoma* per 23 a*e- 

kaipo patyrę* rydytoja*. «hlrar*a* 
ir akuierh.

Gydo aitrias Ir ehronUkaa ligas. Ty
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausia* 
metodą* X-Ray ir kitokiu* elektros prie- 
teisu*.

Ofisas ir Laboratorija: IMI W. liti 
Bt. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pieta. t* 
nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

( Dienomis i Canal
8110 arba 867

Naktimis Draxel 
960 - Drover 4186

GYVENIMAI!: 2412 8. Halsted 8troot 
VALANDOS: 8—» ryto, tiktai.

Telephonall

Dr. Charles Segal
Persikėlė į savo naują nfisą 
pu. 4729 Sa. Asland Avė. Jis 
gydo ligas vyrų, moterų Ir val
kų. Ofiso valandos nuo 10 Iki 
12 rytmety], nuo 2 Iki 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.

v *

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

3149 S. Morgan st., kerti 32 st.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS!

Moteriškų ir Vyriškų, 
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 — 8 po pietų ir nuo 

6—8 vakare. Nedėliomis nuo 
9—2 po pietų.

Telephone Yarda 687.

Telephone Yards 6032

Dr. M. Stupnicki
1107 S. Morgan st. Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo * iki * vakare.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
I/eavittt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 6 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 3114 
W. 42nd St. Phone McKinley 4988. 
Valandos nuo 10 iki 12 dienų

DR. YUšKA
1900 S. Halsted St

Tel. Canal 2118

Kirmėlės ženklai
Žmončs sergantis taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

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

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

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

rarp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 dieną.

Dr. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrų ir mo

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

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 3 po pietų. 
1407 Mihvaukee Avė., Chicago, 

Phone: Humboldt 4589
III.

SALIN DEGTINfi
^^Visa Amerika tapo sau 

sa, bet neprivalai nušilk minti, todėl nusiramink V Mes gaminame tam tik F rą extraktą, iš kurio 
* gali pasidaryti sveiką 

gėrimą, kuris, mes už- B tikriname, užganėdins 
kiekvieną. Jeigu nori 
išsigerti prieš pusry
čius, po darbui, vestu
vėse, krikštynose arba 
šokiuose, tai gali atsiek 
ti labai pigiai pats pase- darydamas keletą ga-

“NAUJIENAS”
SKAITYKIT IR PLATINKIT

lionų. Pakelis, iš kurio gali pasi
daryti 6 galionus, tik $2.00. Tai tik
rai apsimoka išmėginti. Pasiųsk pi
nigus šiandien.
WALTER NOVELTY CO., Dept. 444, 
1117 N. Paulina St., Chicago, III.

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

-Akių 9 Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma specialisto,

W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė, Chicago. 
kertė 18-tos gatvės; 3-čios lubos

Kambaris 14-15-10-17 
Viršui PLATUS aptiekos
Tėmykite mano parašą.

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

DR. M. T. STRIKOLIS
Gydytojas Ir Chirurgas 

Ofisas: 1757 W. 47 St
Tel. Boulevard 160.

Ofiso valančios: 1O ryto Iki 3 
po piety; 6:30 iki S:30 vak.

Nedėliomis 8 iki 12 dieni. 
Namai: 2914 W. 43 St.

Tel. McKinley 263

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Roielande: 10900 S. Michigan Ava, 
Telefonai, Pullman 342 ir 3188 
Chicagos ofisas: 4511 S. Wood St 
Tik Ketvergų vakarais nuo 6:38 
—7. TeL Yards 723.

Tele Yards 6492

AKUSERKA 
A.SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
ki laike ligos.
3256 So. Halsted 
St„ Chicago, III

Telephone Boulevard 2169
DR. A. J. KARALIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS: 9—12 rytų

8398 8. Merga* 8t Chicago, UI.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 WJ1 St. kampJdanhfield av
Valandos: Iki 9 ryto; nuo I iki

4 ir nuo 7 iki G vakare, 
Tel. Prospeet 11*1

.... —.... ... <
Telefonas Pullman 856

DR. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentistas

10801 S. Michigan Av., Koseland 
Valandos: 9 iki 9 vakate.

............................... Į Į ,

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.*
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Užsisakomoji KainaI 
Chicago je — paštai

Metams .....................    $6.00
Pusei metų .......................... 3.50
Trims menesiams ........   1.85
Dviem menesiams .......•> 1.45
Vienam menesiui ........ .75

Chicagoje — per nešiotojas!
Viena kopija ..................   02
Savaitei ............................... ... 12
Menesiui ................................ 50

Suvienytose Valstijose, ne Chieagoj, 
paštu;

Metams ..................................... $5.00
Pusei metų.......................  3.00
Trims menesiams .............. 1.65
Dviem menesiams .............  1.25
Vienam menesiui ...................... 65

Lietuvon Ir kitur užsieniuose! 
(Atpiginta)

Metams ................................   $7.00
Pusei metų............................. 4.00
Trims menesiams .............. 2.00

Pinigus reikia siųst Pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymą

Da apie klerikalų 
įtaką darbinin
kuose.

Tik-ką atėjusieji laikraščiai iš 
Lietuvos jau paduoda * daug 
skaitlinių apie Steigiamojo Sei
mo rinkimų rezultatus. Jos da 
labiau patvirtina ta nuomonę, 
kurių mes esame išreiškę šioje 
vieloje, kad, būtent, žymi dalis 
darbininkų Lietuvoje da randa
si po klerikalų įtaka.

Štai dvejatas skaitlinių. Kau
no apygardoje klerikalų Darbo 
Federacijos sąrašas surinko 
23,832 balsu; Panevėžio apygar
doje toks pat sąrašas surinko 
45,458 balsus. Didžiuma šitų 
.balsų yra darbininkų balsai, nes 
šalę Darbo Federacijos sąrašų 
buvo ir Krikščioniu Demokra
tų surašai, kurie taip pat surin
ko dešimtis tūkstančių balsų: 
klerikalų pasekėjai nedarbinin
kai tuo budu galėjo balsuoti už 
atskirus kandidatus.

Jeigu tie darbininkai, kurie 
atidavė savo balsus krikščioniš
kajai Darbo Federacijai, butų 
parėmę tikruosius klesos drau
gus, socialdemokratus, tai kle
rikalų partija šiandie neturėtų 
gal nei pusės to skaičiaus vietų, 
Seime, kokį jie įgijo. Sulaužyt 
klerikalizmo galybę Lietuvoje, 
reiškia, galima bus tada, kada 
pavyks atitraukt nuo jos tuos 
darbininkus, kurie jį šiandie re
mia.

Lietuvos laikraščiai parodo 
tas priežastis, delei kurių dauge
lis darbininkų balsavo už kle
rikalus. Ve ką rašo kauniškis 
“Darbas”:

K r k šč io n y s de mok ra t a i 
daug vietų laimėjo per vadi
namą “darbo federaciją,” už 
kurią daugiausia balsų davė 
darbininkai. čia tai tikrai 
daugelis darbininkų buvo su
klaidinti, nes balsavo už savo 
priešininkus. Antra vertus, 
reikia pripaž'nti, kad “darbo 
federacija” išaugo dėl komu
nistų, arba bolševikų agitaci
jos Lietuvoje. Mat, kai kur į 
profesines darbininkų sąjun
gas kartkartėmis atsilankyda
vo tokie žmonės, kurie buvo 
žinomi iš rusų bolševikų lai
kų ir kurie tenai Rusijoj vie
šai buvo dirbę komunistų 
vardu. Taigi čia Lietuvoje jų 
pasirodymas ir veikimas dar
bininkų tarpe iššaukė ne tik 
krikščioniuose demokratuo
se, _ bet ir šiaip demokrati
niuose sluoksniuose didelio 
nepasitikėjimo, nes niekas 

nenorėjo susilaukti tokių 
reginių,, kaip Rusijoje,

kur vargas, ir visokios 
priespaudos įsigalėjo. To
kiu budu ‘‘darbo federaci
ja” atsirado kaipo priešingas 
gaivalas komunistų darbuo
tei; Ir čia krkščionims de
mokratams pasisekė suvartot 
tą visą medžiagą savo reika
lams.

Tečiaus “darbo federaci
jos” nariai yra nepastovus 
elementas, šiandie jis krik
ščionis demokratas, o rytoj 
gali būti socialistas ir kitokis. 
Ir ne tik paprasti “darbo fe
deracijos” rinkikai, bet ir jų 
statomi į Seimų kai kurie 
kandidatai yra dar neįsitikinę 
krikščionys demokratai, ku
rie įgavę dauginus šviesos be 
abejo spiautų į akis tiems pa
tiems krikščionims demok
ratams.
Vadinasi, priežastis, dėl 

kurių daugelis darbininkų 
balsavo už klerikalus, bu
vo, pasak “Darbo” rašy
tojo, tų darbininkų nesusiprati
mas ir blogas pasekmės bolše
vikiškos agitacijos.

Kitą svarbių priežastį nurodo 
“Socialdemokratas.” Jisai sako, 
kad klerikalams pavyko šiuo 
tarpu prisiplakti prie darbinin
kų ačiū tam, kad jie nesidrovė
jo apgaudinėti juos neišpildo
mais prižadais. Kai kurie kleri
kalų agitatoriai, girdi, rėždavo 
tokias “revoliucioniškas“ pra
kalbas, kad butų galėję lenkty
nių eiti su pačiais bolševikais: 
tuo ypatingai pasižymėję kun. 
Krupavičius, kun. šullė ir kun. 
Lumbrys. Klerikalų agitacijų 
“Soc.” taip aprašo:

“Musų klerikalai, tie seni ir 
prityrę spekuliantai, minios 
upa teisingai pagaudami^ pa
dare kaip šiai dienai užvis 
gudriausia. Jie nesidrovėjo 
vienu metu kalnus pažadų 
duoti ir stambiems ūkinin
kams, ir darbininkams, ir 
dievobaimingoms moterims, 
jie pasikvietė gagalbon visas 
dangaus ir žemės galybes ir 
—laimėjo.
Bet žmonės, kurio balsavo 

už klerikalus apgauli jų dema
gogiškais prižadais, dabar rei
kalaus, kad klerikalai pildytų 
savo prižadus Seime, ir kada 
jie pamatys, kad jie buvo ap
gauti, tai jie nesigręŠ nuo jų.

SEIMO RINKIMAI.

Skapiškio vals. (VI Rinkimų 
Apyg.) rinkikų užrašyta buvo 
2900, balsavo 2129. Gavo balsų: 
N r. 1 (Santara)—3; Nr. 2 (Soc. 
-demokr.)—801; Nr. 3 (Bepart. 
valst. ir mokyt, sąjungos)—7; 
Nr. 4 (Žydų)—70; Nr. 5 (Val
stiečių Sąjunga)—216; Nr. 6 
(kr.-demokr.)—1190; Nr. 7 

(Utenos bepart.)—8; Nr. 8 
(Liaud-demokr.)—85; Nr. 9 
(Lenkų)—11; Nr. 10 (Tautos 
pažanga)—2.

Rinkimų išvados V Rink. 
Apygardoje.

šiaul. Panev. Pasv.
ap. ap. ap. IŠVISO 

Nr. 1 1795 2617 2681 12096
(Vai. Sųj.)

N r. 2 197 47 65 309
(Ind. vai.)

N r. 3 16285 11929 8811 10025 
(Kr.-dem.)

Nr. 121861 5658 12969 40-188 
(Darbo žm.
ir Soc.-dem.)

Nr. 5 556 498 1906 2960 
(Darbo Skruz.)

Nr. 6 63 39 561 663
(Biržų ap.)

Nr. 7 3330 3278 1341 7949 
(žydų)

Nr. 8 17902 18706 8850 45458 
(Darbo Fed.)

Nr. 9 651 129 145 925 
(Santaros) x

Nr. 10 1114 1212 1877 4503 
(Liaud.-dem.)

Nr. 11 417 1130 622 2169 
(Tautds paž.) 4

Nr. 12 208 318 291 817 
(Nepuri. org.
Galvan.)

Nr. 13 188 105 45 338 
(Bepart. gr.
Šalkauskis) j

Nr. 14 1475 2827 626 4928 
(Lenkų)

Viso labo balsų paduota 157,- 
628 (nėra žinių dar apie Skais- 
giro ir Šaukėnų valsčius). To
mis skaitlinėmis galima daryti 
išvadų, kad V Apygarda į Steig. 
Seimų duos 14 krikšč. demokr. 
su darbo federacijos atstovais, 
6 socialdemokratus, 3 liaudinin
kus demokratus su valstiečių 
sąjungos atstovais ir 1 žydų at
stovą. Kilų grupių sąrašai ne
surinko reikiamojo skaičiaus 
balsų nors vienam atstovui pra
vesti.

Šaukėnuose pirmųjų rinkimų 
dienų patys rinkikai suardė rin
kimus: keli įsikarščiavusieji rin 
kikai sukėlė triukšmų ir išnešę 
urnų paduotąsias jau korteles, 
sudegino. Nauji rinkimai tenai 
paskirti 26 27 balandžio.
VI Apygardos (Utenos) rinkimų 

| Steig. Seimą vaisiai.
Visų žinių dar negauta, bū

tent: iš Zarasų apskrities Šven- 
lėnų valsč. Rokiškio apskrities 
Pandėlio ir Pahemunės valsčių, 
Ukmergės apskrities—Pagirių, 

Siesikų, Panoterių Traupės, 
Taujėnų ir Ukmergės valsčių. 
Gautomis žiniomis gavo balsų:

žarasų apskr.

Nr. 1 (Santara) .................... 72
Nr. 2 (Socialdemokratai1) 1383 
Nr. 3 (Bepart. valstiečių 

mokytojų prof. są
jungos Rokiškio 
apskr.) .... 91

Nr. 4 (žydų) .................. 1161
Nr. 5 (Valstiečių Sųjunga) 7275 
Nr. 6 (Krikščionys-dcmo- 

kratai)....  6233
Nr. 7 (Bepartyvių,- Pra

nas Sližys) ... 51
Nr. 8 (Socialistai liaud.- 

demokratai) .... 3113
Nr. 9 (Lista polska) .... 428 
Nr. 10 (Pažanga) .............. 84
Nr. 11 (Bepart. demokra

tų, Pr. Kuzma) .. 85 
Utenos apskr. *

Nr. 1 (Santara) .................. 39
Nr. 2 (Socialdemokratai) 1827 
Nr. 3 (Bepart. valstiečių 

ir mokyt, prof. są
jungos Rokiškio 
apskr.)..........40

Nr. 4 (Žydų) .................. 1888
Nr. 5 (Valstiečių Sųjunga) 3421 
Nr. 6 (Krik.-demokr.) .. 12837 
Nr. 7 (Bepart. Pr. Sližys . . 74 
Nr. 8 (Sočiai, liauti, demo

kr.) ....................... 444
Nr. 9 (Lenkų) .. . ................389
Nr. 10 (Pažanga) ............. 34
Nr. 11 (Bepart. demokr.

Pr. Kuzma) ................ 9
Rokiškio apskr.

Nr. 1 (Santara) ....... ........... 46
Nr. 2 (Social-demokr.) .. 6336
Nr. 3 (Bepart. Valst. ir 

mokytojų prof. są- 
jung. Rokiškio ap

skr.) ........ 554
Nr. 4 (Žydų)....................... 1121
Nr. 5 (Valstiečių Sųjunga) 4056 
Nr. 6 (Krikšč.-demokr.) 9647 
Nr. 7 (Bepart. Pr. šližys) .. 37 
Nr. 8 (Sočiai, liaudin.-de- 

mokr.)...... 1018
Nr. 9 (Lenkų) .................. 134
Nr. 10 (Pažanga) .............. 155
Nr. 11 (Bepart. demokr.

Pr. Kuzma) . 28
Ukmergės apskr.

Nr. 1 (Santara) ................. 23
Nr. 2 (Soc.-demokr.) .... 2066
Nr. 3 (Bepart. valst. ir mo

kyt. prof. Sųjung. 
Rokiškio ap.) .......... 4

Nr. 4 (žydų) .................. 1419
Nr. 5 (Valstiečių Sųjunga) 4171 
Nr. 6 (Krik.-demokr.) .. 6153 
Nr. 7 (Bepart. Pr. šližys) .. 18 
Nr. 8 Sočiai? liaud.-demo-

( kr.) ..................... 480
Nr. 9 (Lenkų) ....................1620
Nr. 10 (Pažanga)................... 57
Nr. 11 (Bepart. demokr.

Pr. Kuzma) .......... 29
Ukmergės apskr. valsčiuose, 

iš kurių negauta žinių, reikia 
manyt pirmoj vieloj eis krikšč. 
-demokr. (tūkstančiais), antroj 
social-demokr. (šimtais)/ tre
čioj-valstiečiai (dešimtimis).

Rokiškio—vienam ir antram 

pirmi valstiečiai su social-demo 
kratais, paskui krikščionys-de- 
mokratai. Reikia spėti, kad iš 
16 atstovų, kuriuos gauna rink
li VI apygarda teks vielų:

Krikšč.-demokratams .. 8 
Valstiečių Sųj nugai su 

socialistais liaudinin
kais ........................... 4

Social-demokratams .... 2
Žydams ......................... 1

šešioliklasni sunku nuspręsti:
lenkams, ar valstiečiams, ar 
krikščionims, pareis nuo bloka- 
vimosi.

Ukmergės miestas davė:

Nr. 1 (Santara) .................  15
Nr. 2 (Social-demokr.) .. 1022 
Nr. 3 (Bepart. valst. ir mo

kyt. prof. sųjung.
Rokiškio ap.) .......... 3

Nr. 4 (Žydų) .................  1150
Nr. 5 (Valstiečių Sųjunga) 101 
Nr. 6 (Krikš. demokratai) 381 
Nr. 7 (Bepart. Pr. Sližys) .. 8 
Nr. 8 (Sočiai, liaud.-denio- ‘

kr.) ..................... 100
Nr. 9 (Lenkų) ................  784
Nr. 10 (Pažanga) ............... 11
Nr. 11 (Bepart. demokr.

Pr. Kuzma) .......... 12
Balsavo 70,4%. Apskritai bal

savo nuo 70% iki 90%.
P. šlaiitas.

(Sietynas)
X

“SOCIALDEMOKRATAS” VĖL 
EINA.

Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos organas, “Socialde- 

’mokratas,” kurį buvo pasmau
gus Galvanausko-Smelonos val
džia, vėl ėmė eiti. Tik-kų gavor- 
me 3-čią jo numerį. Jisai dabar 
yra dvigubai didesnis, negu bu
vo pirma.

“Socialdein|okrato” adresas 
yya toks: Kaunas, Ukmergės 
plent. 22a, būt. 4. Prenumerata 
metams Lietuvoje 24 auksinai; 
bet kiek užsieniuose, nepasaky
ta.

Skaitytoju Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

ORGANIZACIJŲ ARDY
TOJAI.

Visi padori žmones piktinasi 
tais gaivalais, kurie ardo musų 
uillurincs, politines bei ekono
mines organizacijas. Piktinasi 
todėl, kad tie žmones, kiek jie 
yra gabus ardyti tas organizaci
jas, rodo tiek pat nesugabumo, 
kurti tokių organizacijų, kurios 

jų reikalavimams atliktų. Jie a- 
teina organizacijom sukelia jo
je triukšmų, išardo jų ir visa. 
Toliau jie nebeina. Visų laikų 
šukavę, kad organizacija “turė
tų būti tojkia” ir dar kitokia, 
vis dėlto jie nesistengia padary
ti jų tokia, kokia ji “turėtų bū
ti.” Patenkinę piktus palinki
mus, nugalėję “priešą” jie paga 
lios ir patįs pakrinka. Taria- 
miemsiems jų priešams tada ir 
vėl priseina burties daiktai!, at- 
steigli suardytų organizacijų ir 
organizuoti tas minias, kurias 
sakosi atstovaują tie nieko ne- 
sugebianlįs triukšmadariai.

Aš kalbu apie “buvusius mu
sų draugus,” tuos, kurie kadaise 
vadino save ‘Ikairasparniais”, 
vėliau “komunistais,” o dabar 
viešai užsigynusiais ir to “kairu
mo” ir “komunizmo”.
Imkime porų pavyzdėlių. “Kai- 

rasparniai” darė visa, kad suar
džius Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Tarybą* Savo tikslų jie 
atsiekė. Tarybos veikimas lai
kiniai buvo sulrugdylas - '“var 
dan klesų kovos.” O ką jie 
davė vieloj A.L.D.T? Nieko. 
Palįs “karasparniai” vėliau pa
kriko — kol paskui susibūrė į 
vadinamų “komunistų sųjlin
gu.” Susibūrė taipjau apardė 
ir Lietuvių Socialistų Sąjungų.

A.L.D.T. jau pradėjo veikti, 
reorganizuota ir L.S.S. Sociali
stai ir vėl varo senąjį savo dar
bų: organizuoja ir šviečia Ame
rikos lietuvius darbininkus. 
Bet kaip su tais, kurie tas dvi 
organizaciji griovė ir laidojo? 
Šiandie jų neliko. Šiandie jie. 

viešai užsigynė, kad komuniz
mas jiems nė galvoj. Tiek 
daug triukšmavę, raginę lietu
vius darbininkus atsimesti nuo 
senojo svieto — Lietuvių Socia
listų Sąjungos- -ir eiti pas naujo 
jo svieto (“komunistų” sąjun
gos”) kūrėjus, jie dabar urnai 
apsisuko ir savo suklaidintiems 
sekėjams rėžia: Ne, mes neko- 
munistai! Kas mus vadina ko
munistais, tas- darbininkų mul 
kiniojas...

Reikalinga faktų? šiakite jie. 
Būrelis pasvaiguslų triukšmada
rių jau geroka valanda kelia 
triukšmų Chicagos lietuvių rub- 
siuvių lokale (269). Tai tie patįs 
kur kadaise ant visų kampų 
afišavosi, kad jie “kairiaspar- 
niai” ir vėliau taipjau afišavosi 
savo “komunizmu.” Ir visi ži
no, kad tokiais jie ir buvo. Jei
gu kas drįsdavo paabejoti jų 
komunizmu, tų . jie' žadėdavo 
“tiesti ant lentos” (vienų kartų 
prakalbose Liuosybės svetainė
je). Taigi apie tai, kad jie buvo 
“komunistais” ir gynė tų “komu 
nizmų,” niekam nepaslaptis.

Bet ką jie daro dabar? Nau
jienose porą kartų buvo rašyta 
apie jų keliamų triukšmų uni
joj ir suminėta kelių triukšma
darių vardai (korespondentai, 
matyt, neapsisvarstė: suminėji- 
mas vardų suteikė jiems neuž- 
silarnaulos garbės). Triukšma
dariai ėmė jaukti: “kokie čia 
mes komuniktai? Mes—tik dar
bininkai. Muš melagingai skun 
džia valdžiai... Provosimės, rci 
kalausimc atlyginimo!”

♦

Ar nejuokinga? Taip, tuo 
žvilgsniu jie yra tikri komedi- 
jantai ir kas myli juokus, gali 
juoktis kiek tinkamas. Bet iš 
vilos pusės, jų komedijos daro 
didelės skriaudos organizacijai. 
Jie ardo jų. Neveizint to, kad 
bėgiu kelių pastarųjų mėnesių 
jie išsižadėjo ir “kairiasparniz- 
mo” ir “komunizmo,” bet noro 
kelti triukšmų jie dar neišsiža
dėjo. Jau kelintas susirinkimas 
jie vis skerečiojasi ir kelia trink 
šmų. Jie, matyt, rubsiuvių uni
joj nori išvirti tokios' pat “ko
šės,” kaii> kad taryboje, ir. Liet. 
Soc. Sąjungoje. Paskui—jie pa
bandys kitur.

Bet sugriovimas unijos reik
štų didelę nelaimę visam rub- 
siuvių judėjimui. Tada bosai 
savo darbininkais ir vėl galėtų 
arti ir akėti—kaip kad jie da
rydavo pirma. Algos butą suma
žintos, darbo valandos pailgin
tos ir apsiėjimas su darbiuin- 
<ais butų toks kaip 1908—11 
metais, kada firmų pasamdyti 
žudeikos žudydavo musų drau
gus (atsimjnkime Nagreckį, La 
žinskų 'ir kilus). Ir užtai bosai 
tikrai pasidėkotų musų “komu
nistams” (kadir “overkolais,” 
kaip kad brooklyniškiams “ko
munistams”). Bosams tai butų 
labai naudingas darbas.

Aš tečiaus manau, kad Chica
gos rubsiuviai supras tikrųjų 
los “komedijos” reikšmę ir savo 
organizacijoj triukšmų kelti ne
beleis. Organizacijų ardytojus 
reikia suvaldyti!

— Chicagos rubsiuvis.

KORESPONDENCIJOS 1
w ■■■■■Su?

MILWAUKEE, W1S.

Iš vietos lietuvių gyvenimo.

Nedėlioj, geg. 16 d. buvo pa
minėjimas Lietuviu Moterų Pro 
gresyvio Susivienijimo 89 kp. 
metinių sukaktuvių. Pirmiausia 
vietinis Lietuvių Darbininkų 
Choras dainavo ir dvi mažos 
mergaitės deklamavo. Po to 
kalbėjo V. Ivanauskaite iš Chi
cago. Tiek gera, kad ji nors ne
vartoja tų gatvinių žodžių, ko
kius vartoja jos pažiūrų žmo
nės. Aukų politiniams prasi
kaltėliams surinkta $10.80.

— Jau buvo Naujienose rašy 
ta, kad du lietuviai, T. Miliau
skas ir J. Gabartas, lapo areš
tuoti naktį belipinanl atsišauki
mus prie stulpų. Teisėjas rado 
juos kaltais ir priteisė užsimo
kėti po $25 ir teismo kaštus.

— Mus nesenai apleido ko
munistų lyderis J.K A. Dementis 
ir išvažiavo į Chicago. Būda
mas čia jis “veikė” daug dėl dar 
bininkų, kaip| įmanydamas sėda 
mas neapykantą ir kerštą. Taip 
jis turbūt “darbuosis” ir Chiea
goj-

— Vietos laikraščiai rašo, kad 
kapitalistai vis daugiau ir dau
giau gabenasi meksikiečių į 
dirbtuves, nes vietos darbinin
kai samdytojų siulamomis są
lygomis nesutinka dirbti, nes 
negali iš savo uždarbio pragy
venti. Kompanijos dėl meksi
kiečių duoda dirbtuvėse ir kam 
barius, nes ir tie kitaip nedirb
tų. Kitos kompanijos “kovai” 
šit pragyvenimo brangumu pa
čios pradėjo pardavinėti savo 
darbininkams valgomuosius 

daigius.
— Susitikęs tūlų komunistų 

paklausiau, kodėl jis neremia 
“Laisvės” popieros fondų, kaip 
to šaukiasi “Laisvė” 107 num., 
nes trūksta pinigų leidimui dien 
raščio. Jis gi man atsakė: “Ne
tik kad neremsiu popieros fon
do, bet ir to laikraščio visai ne
beskaitysiu; jie irgi elgiasi taip 
pat, kaip kunigai su savo avelė
mis, draudžia lankyti laisves
nes įstaigas ir skaityti ne jų 
išleistų literatūrą, o dabar jie lie 
pia neturėti menkiausių ryšių 
su socialistais, nė draugijose, nė 
asmeniškaių Prie ko tas veda, 
tai jau aišku visiems.” O tūlų 
laikų atgal (as žmogus buvo pa
sirengęs ir galvų padėti už ko
munistiškus straksėlojus.

— Progresistė.

WATERBURY, CONN.

Iš darbo lauko.

Walcrburis, atsižvelgiant į 
paties miesto didumų, turbūt 
yra viena didžiausių lit. kolo
nijų. Daugiausia čia yra geležies 
išdirbysčių — vario ir misingio 
dirbtuvių.

Dabar čia siaučia didelis strei
kas. Jau virš mėnesis laiko kaip 
darbininkai streikuoja ir dar 
streikui galo nesimato. Bet 
kompanijos irgi nelabai skubi
nasi larkinlics su <lhrbininkars, 
nes dėlei geležinkeliečių streiko 
jos visliek mažai gali gauti ža
losios medžiagos ar išgabenti 
savo išdirbinius. Todėl kompa
nijos ir naudojasi pasitaikiusia 
proga sulaužyti streikų.

Streikuoja daugiausia lietu
viai ir italai. Airiai gi pasižymi 
slreiklaužiaviniu. Bet kada tie 
“forneriai” laimi streikų, tai, 
žinoma, ir airiai tuo pasinau
doja.

Laike streiko daug lietuvių 
apleido miestų, daugelis gi va
žiuoja ir į Lietuvą. Turbūt strei
kui pasibaigus čia bus didelė 
stoka darbininkų. —Slapukas.

VALPARAISO, IND.

Moksleivių pramogos.

Gegužės 15 d. L. M. L. V. U. 
Dr-ja | kų los raidės reiškia? — 
Red.] surengė pasilinksminimo 
vakarėlį. Be moksleivių dalyva
vo ir svečių iš Chicagos ir Gary. 
Programas susidėjo iš muzikos, 
dainų ir prakalbbs. Tvarkos ve
dėjas, J. Kcserauskas, paaiški
nęs draugijos stovį ir jos tiks
lus, pirmiausia pakvietė padai
nuoti — svetimtautį. Jis iššauk
ta ant pagrindų net du kartu. 
Po jo kalbėjo gerb. A. A. Tūlis. 
Kalba buvo gera, energinga. 
Kalbėtojas nurodinėjo, kad 
moksleivių pareiga yra — rū
pintis darbininkų reikalais. Po 
to paskambinta pianu ir pak
viesta kalbėti Dr. Smith’ų. 
Trumpa, bet aiškia kalba jis su
teikė daug naudingų mokslei
viams patarimų.

Programas užbaigia muzikos 
studento J. Pcrmino dainomis 
ir piano solu. Progranuii užsi
baigus prasidėjo < įvairios žais
mės, kurios tęsėsi iki 11 vai. 
naktį.

Beje, tame vakarėly Dr. 
Smilh Ir. M. L. V. Ų. Dr-jai do
vanojo dešimt dolerių. Savo su- 
stirinkime, gegužės 21 d. drau
gija nutarė delei to pareikšti Dr. 
Smilh’ui viešų padėkos žodį.

—L. Abaravičius, rast.

Kazį :rasGugis
• ADVOKATAS

Veda vitokhu rtikaltu,kalp krimlnaUikuoH 
taip ir cMUikuotr teismuoae. Daro 

vUokius dokumentus ir popieros i

Namų Ofbaa: 
>32$ $. Halsted IL 

Ant trečių lubų 
Tel. Drover 1310

Miesto Ofbuf
127 N. Desrbom St. 

im-UUnity BMC.
Tel. Central 4411

JOHN KUCHINSKAS 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
E9 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL. 
Telephone Central 8684

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
Subatomisi 9 iki 1 po pietį 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzamiaaoju Abstraktu 

perkant.
arba parduodant narni, loti ar
ba fauną ir padirba visokiu 
Legaliikus Dokumentus. Sutei

kiu patarimus ir skolinu pinigus 
ant Pirmų Mortgefiii ant lengvi 
nlygi'
West Side ofisas atdaru vaka

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

DR. A. M0NTVID 1
CHICAGO

LIetavia Gydytoju ir ChlntffM 
25 E. WashingtoB St 
Marahall Field Aanez 

18th fl. Ruimu 1827 
Phoaa Ceatral $162 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryta

2121 North Western Avė.
Valandos: 6 iki 8 vakare.

K-Spt nduliat Phone Armitago 2010
Rezidencijos telef. Albany 8710 

■■.■■■■ .....— .i .. ■ ■■/

“Aušros”
Mokykloj

Yra šie skyriai:
1) Angly kalbos.
2) Lietuvių kalbos.
3) Aritmetikos.
4) Algebros, Geometrojos ir kitų 

matematikų.
5) Braižymo (plianų pažinimo).
Mokytojai: Anglų kalbos — P. G 

Luomons; Lietuvių kalbos — Konst, 
Augustinavičiiis; Matematikos — V 
Mišeika.

Aušros Mokykla — seniausia ir 
geriausia, Jos tikslas suteikti neat>< 
būtinai reikalingą mokslą, kad su Jo 
pagelba galima butą pagerinti gy
venimą.

Delei didesnes naudos sau ir pa- 
rankumo mokyklai pradekite tuoj 
neatidėliodami visi sykių.
3001 South Halsted Street

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

PINIGUS LIETUVON 
SIŲSKITE PER ATSAKOMĄ 

IŠTAIGĄ.
Čia taipgi galite išsimainyti dolerius 

ant auksinų arba markių.
Teisingas patarnavimas.

LITHUANIAN AMERICAN 
INFORMATION BUREAŲ 

V. Norkus, vedėjas
3114 S. Halsted St. Chicago, UI.
(■■■■■■■■■■■■■■■■■■H

”AR_iWRfBUTni^

tai vartok

“B0TAN1CAL FACE CREAM”
Tai yra viena iš geriausių žo

lių, katra auga Europoj ir Ame
rikoj ; liko ištirta kaipo geriau
sia Dovana Gamtos! pagra

žinti veidų; gydo spuogus, pra
šalina nuodegimo saulės, duoda 
labai baltą^ ir jaunu nurodantį 
veidą; kaina $1.00 su prisiunti- 
mu per paštų tiktai.

Adresuok:
Z, W. LUĘAS 

3402 Lowe Avė., Chicago, 111.
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Lietuviu Rateliuose
BRIDGEPORT

Kas yra feodalizmas ir kaip 
jisai tapo sugriautas?

Šitą klausimą išaiškins “Nau
jieną" redaktorius, P. Grigaitis, 
referate apie Francijos Revo
liuciją, kurį jisai skaitys sere- 
doje, 2 d. birželio, Mildos sve
tainėje. Pradžia 7:30 vai. va
karo.

Tokioje temoje referato lie
tuvių kalboje da niekuomet ne
buvo, todėl kiekvienas turėtų 
ateit pasiklausyt.

Už kokios savaitės laiko po 
to bus da kitas referatas—apie 
Paryžiaus Komuną (revoliuci-

JUOZAPAS KAIRIS
Po ilgos ir sunkios ligos per

siskyrė su šiuom pasauliu, ne- 
dėlioj 23 gegužio, 3:30 vai. po 
pietų palikdamas didžiausiam 
nubudime brolj Mikalojų ir dvi 
seserį, Veronika Kairaity ir O- 
ną Kamarauskienę; seną tėvą ir 
dvi seserį Lietuvoje. Mirtis 
pakirto musų mylimą brolį pa
čioj jaunystėj, nesulaukus 26 
metų. Velionis likos palaido
tas švento Kazimiero kapinėse 
su bažnytinėm apeigom seredoj, 
26 d. gegužio. Mes broliai ir se
sers tariame širdingą ačių “Bal
to Dobilo“ Lietuvių Pašelpinio 
Kliubo, jo vadams ir visiems 
nariam* už tokį malonų ir gra
žų patarnavimą laidotuvėse; ne 
paisant, kad velionis buvo per 
savo ilgą ligą atsilikęs su mo
kesčiais ir dar nepilna^ narys— 
Suteikta jam gražus paskutinis 
patarnavimas.. Lai gyvuoja il
gus metus “Balto Dobilo Lietu
vių Pašelpinis Kliubas” ir visi 
nariai; lygiai širdingai ačiuoja- 
me visiems giminėms ir pažįs
tamiems už dalyvavimą laido
tuvėse ir suteikimą paskutinį 
palaidojimą.

M. KAIRIS, 
618 W. 81 St., Chicago, III.

nę darbininkų valdžią). Bet tie, 
kurie nori gerai suprast Komu
nos istoriją, turi pirma apsipa- 
žint su Francijos Bevoliucijos 
pradžia. Taigi jie privalo atsi
lankyt ir į pirmąjį referatą.

------- O------
Rado pasipiovusį lietuvį.

Pereitos s ubą t os rytą name 
3334 So. Morgan gatvėj rasta 
pasipiovusį lietuvį, tūlą Frank 
Daujatą — apie 38 metų am
žiaus. Rasta miegamajame kam 
baryje, šalę jo gulėjo kruvina 
britva. Saužudybės priežastis 
kol kas nepatirta.

Lavonas atiduota graboriui, 
p. Mažeikiui. Saužudys buvo 
nevedęs. Ar jisai priklausė ko
kiai nors pašalpos draugijai ir 
ar turi čia giminių, kure rūpin
tųsi jo palaidojimu — nepaty
riau. —Pašalinis.

Laisvamanių prakalbos.

Pereitą ketvergą, gegužės 27, 
Liet. Laisv. Susivienijimo 1-mo
ji kuopa surengė prakalbas Mil
dos svetainėje. Kalbėjo “kun.” 
M. i. Mockus, tik-ką atvykęs iš 
Naujosios Anglijos.

Mockus ,tenka pasakyti, po- 
puleriausis liet. laisvamanių 
kalbėtojas. Bridgeporte jis yra 
pasakęs visą eilę praaklbų. Bet 
ir šį kartą Mildos svetainė buvo 
pilna-pilnutclė. Daugelis žmo
nių turėjo grįžti, nes nebebuvo 
vietos. Ir lai neveizint to, kad 
įžangos imta po 25c. nuo as
mens.

Kaipir visada — Mockus stip
riai akėjo kleboniją. Beje, Brid
geporte laisvamaniai surengsią 
dar dvejas tokias pat prakalbas.

l’tarninke, birželio 1, Mockus 
kalbėsiąs 18 gatvės apielinkėje 

p. Malinausko svetainėje.
—Prisiklausęs.

NORTH SIDE 
žinios—žinelės.

Praeitą nedėldienį Liuosybės 
svetainėje buvo surengta šau
nus pramogų vakarėlis. Rengė 
vaikų draugijėlė “Bijūnėlis.” 
Programą išpildė patįs draugi
jėlės nariai. Vakarėlis darė la
bai malonų įspūdį.

—o—
Po tų didžiųjų audrų (šauk

šte vandens), kurių kėlė didieji 
musų “revoliucionieriai” komu
nistai (atleiskite, šito vardo jie 
jau išsižadėjo), dabar pas mus 
visa ramu. Savo skyrių jie pa
laidojo ir draugijose neteko vi
sokio pasitikėjimo. Dabar jie 
savo “polemiotus” nukreipė į 
rubsiuvių skyrių. Bet jų pozici
jos čia taipjau visai netvirtos. 
Bubsiuviai rengiasi vyti juos iš 
pastarųjų pozicijų.

—o—
Vietos LSS. 81 kp. neteko 

seno ir rimto draugo — A. Bip- 
kevičiaus. Išvažiavo Lctuvon.

—o—
Lasvamaniai ir čia rengiasi 

prie didelio “drive.” Mockus 
Cliicagoj.

Ir North Sidėj jau pavasaris. 
Netikite? Pirmyn Choras nedė- 
lioj buvo surengęs “pirmą išva
žiavimą” į Jefferson girias.

Visose kitose Chicagos lietu
vių kolonijose klerikalai turi 
kuo pusgirti. North Sidėj — ne. 
Tai dėlto, kad čia jiems skersai 
kelio stovįs musų Draugijų Są
ryšis. Nebereikalo jie kadaise 
buvo užsiundę ant viešojo kny
gyno tūlus nesutvėrimus.

—o—
Socialistai sako,, kad šįmet 

“Naujienų” piknike Bivervjų 
parke dalyvausią visi northsi- 
diečiai. Varoma didelis “drive.” 
Skiria norlhsidiečiams “kvota” 
(tikietų) jau išparduota.

—Tetu‘is.

WEST SIDE

Dabokite kūdikius.
------ i

West Sidės “mamos” mano, 
kad čia galima elgtis kaipir “se
name kontre.” Rylą, aprengu
sios savo mažuosius “binzokus.” 
jos taria: “šelauk, ant stryto.” 
Vaikai išėję gatvėn elgiasi kaip 
tinkami. Jie karstosi netik tvo
romis ir stulpais, o dagi bando 
gatvekarį ar automobilių pasi
vyti.

Pasekmes liūdnos. Nesenai 
automobilius sutriuškino vienų 
lietuvį vaikutį. Kitas vėl pateko 
po t rok u pereitą sąvaitę — ant 
Leavitt ir 24 gatvių.

Butų gera, kad musų “ma
mos” mažiau rūpintųsi “mun- 
šaunu” ir savo... “burdingie- 
riais,” o vietoj to tinkamai auk
lėtų savo mažuosius “binso- 
kus.” —Tėvas.

Referatas ir diskth 
sijos.

Ryto, birželio 2 d., Mildos sve
tainėje bus paskaita apie Did
žiąją Francijos Revoliuciją. Ją 
atliks P. Grigaitis, “Naujienų” 
redak tori us.

šitą paskaitą rengia L. S. S. 
VIII rajonas; todėl visų rajono 
kuopų nariai privalo ateiti pa
siklausyti jos ir paskleisti apie 
ją žinią tarpe savo pažįstamų.

Butų gerai, kad tie žmonės, 
kurie tikrai įdomauja referato 
tema, prisirengtų ir padisku- 
suoti ją, nes referentas atsaki
nės į klausimus, kurių jam no
rės užduoti publika.

Susipažinti su Francijos Re
voliucijos įvykiais turi kiekvie
nas asmuo, kuris nori svarstyti 
bent kokį revoliucijos klausi
mą, kadangi ta revoliucija įve
dė šių dienų buržuazinę tvarką 
Europoje.

Išteisino žudeiiką.

Prišalki n tieji teisėjai pereitą 
pelnyčių išteisino tūlą George 
Stanber. Tai tas pats žmogus, 
kur praeitą vasarą mete akme
nį į negrą jaunuolį — maudy
nėj prie dvidešimts devintos 
gatvės ir paskandino jį. Tai bu
vo pirmasai signalas didžiajai 
rasinei skerdynei. Joje šimtai 
žmonių buvo sužeista ir kelios 
dešini lįs užmušta.

Savo nuosprendy prisaikintie- 
ji teisėjai pareiškę, kad Sta Ul
boms nebuvęs priežasčių kilusių 

riaušių. Kažin, ar tas akmuo, 
kurį Stanberis paleido į negrą 
jaunuolį, taipjau nebuvo prie
žasčia jo paskandinimui?

Gaus penkioliką tūkstančių 
dolerių.

Chicagos galvckarių kom
panija turės užmokėti penkioli
ką tūkstančių dolerių Edvvard 
McDonald, 3828 So. llalsted st. 
Praeitais melais gatvekaris su
žeidė jo kūdikį ir vėliau prisi
ėjo nupiauti jam koją. McDo
nald patraukė kompaniją tieson 
ir užvakar bylą laimėjo.

Sudegė milionierių kliubas.

Praeitą pėtnyčią gaisras su
naikino puošnų Chicagos milio
nierių kliubą — Glenview Golf 
Club, netoli Evanstono. Nuosto
lių pridaryta už 125 tuksiančius 
dolerių.

“Tamsta žinau, aš esmi”—

Tai atsitiko ant Sheridan 
Road’o, ten, kur laksto savo 
automobiliais turtingieji Chica
gos ponai ir ponios. Atsitiko 
praeitą kelvergą, ir ve kaip.

Policistas Hanselman sustab
dė tūlą automobilių ir jo šoferį 
ų įklausė.

—Tamsios vardas ir adresas?
—Kam visa tai reikalinga?— 

teiravosi šoferis.
—Tamsta lėkei trįsdešimts 

mylių į valandą!
—Negalimas daiktas! — atsi

liepė puošniai pasirėdžiusį po
niutė. Tamsia žinai, aš emsi —

—Visai nesvarbu kas'tamsta 
esi, — tarė policistas. Man rei
kalinga jo vardas^ ir adresas.

—Bet tamsta, — spyrėsi po
niutė, — aš pati sergėjau sku- 
bometrą — tik dvidešimts tris 
mylias j valandą... Pagalios, au
tomobilius priklauso man. 
Tamsta reikalauk mano vardo 
ir adreso, aš esmi...

—Nesvarbu! — dar kartą į- 
kirto policistas. Visa, kas man 
reikalinga, lai jo vardas. Tams
ta gali būt rami.

Taip buvo praeitą kelvergą. 
O praeitą subalą teisėjas šofe
rį nuteisė: “užsimokėt 10 dol. 
pabaudos ir teismo lėšas.”

Einant iš korto policistas šo
ferį a t klausė:

—Nagi, meldžiamasai, pasa
kyk, kas buvo ta įkyrioji po
nia?

—Tamsta gruhijonas! —.at
kirto šoferis. Tai buvo ponia 
Ogdcn Armour (skerdyklų ka
rulio moteris).

Pakars dešimtį nusižengėlių.

Kriminalinių reikalų kortas 
nuo 5 d. gegužės pasmerkė pa
korimui dešimtį kriminalistų. 
Vienas nuteistųjų^, bus pakarta 
birželio 11 d.

Nubaudė degtinės vagilius.

Teisėjo Meilėn ry korte pra
eitą subatą nuteisia šeši degti
nės vagiliai. Visi kartu turėjo 
užsimokėti daugiau kaip du 
tuksiančiu dolerių.

šešiasdešimts šešių žmonių

Francijos mūšio laukuose ka
reivių lavonai subalos naktį la
po atgabenta j Chicagą. Jie bus 
palaidoti su militarinčmis cere
monijomis.

Gaso kompanija klaidinanti* 
publiką.

Miesto advokato padėjėjas, 
Bichberg, sako, kad gaso kom
panija turinti nusisadmdžiusi 
“visą būrį reporterių,” kurie 
bando apgauti Chicagos gyven
tojus — skelbiant neteisingas 
žinias apie kompaniją: buk ji 
šlovinti “labai blogai” ir todėl 
priversta reikalauti padidinimo 
kainų gasui.

Nepristatyti laiškai.

Žemiau paduodame sąrašą 
laiškų, atėjusių iš Europos; dėl 
negero adreso, paštas adresantų 
nesuranda. Kam tie laiškai pri
klauso, tegul kreipiasi į vyriau- 
sjjį paštą, Clark ir Adams gt. 
Reikia klausti prie “Advcrlised 
Window” (lobe j nuo Adams 
gatvės), pasakant laiško nume
rį:
No.: — Vardai ir pavardės:

L Andrusunos J.
5. Bartkevičius Mikolas.
7. Belickas Jurgis.
12> Bohen, Anastazija.
14.♦ Bolinskas Ignas.
24. Drigniai Davidonis.
25. Dėlės Meri.
29 Dolmant Wladisla\v.
35. Fra neoną Ona.
66. Kalvutis Johan.
67. Kaltauckui Juozapui.
93. Malila John. i
94 Marcimas Franciszek.
103. Poceviče Frank.
107. I<eminowskis Augusi.
109 Rimkus Vincentas.
111. Buslikui Kazimierui.
133. Ugianski Mykols.
141 Weitkus Jurgis.
116. VVisockis Kazimcr.

Cicero. — Lietuvių namų savininkų 
sąjungos mėnesinis susirinkimas bus 
2 d. birželio, Neffo svet. 1500 So. 49th 
Avė., kampas 15-th St., 8 vai. vakare.

—A. Balčiūnas.

Lietuvių Kriaučių Kliubas. Sav. 
Paš. rengia vakarą 24 <1. spalių, 1920, 
Zviązck Polek svet. Taigi kitos kuo
pos ir draugijos, malonėsite tą die
ną nerengti pramogų. — Komitetas.

Burnside, Iii. — Apšvietos draugys- 
stės susirinkimas įvyks ketverge, bir 
želio 3, 8 vai. vak., Mačiukevičiaus 
svetainėj, 1036 E. 93 St. Draugės ir 
draugai, malonėkite atsilankyti laiku, 
nes yra daug svarbių rekalų.

—Koresp.

Roseland. — L. M. P. S.. 67 kp. su
sirinkimas įvyks utarininke, birželio 
P, kaip 7:30 vai. vak. Aušros kny
gyne. Visos narės kviečiamos būti, 
nes bus renkama nauja valdyba sekan 
čiam pusmenčiui. — A. Sirpinskiene.

Utaminke, birželio 1, kaip 7:30 v. 
v. p. Malinausko svetainėj. L. L. Fe
deracijos 1 kp. rengia dideles prakal
bas. Kalbės kun. M X. Mockus. Vi
sus kviečią atsilankyti. —Komitetas.

PRANEŠIMAS.

Bronė Bitautienė turėjo bilą su po
nia Plungieno ir teisėjas Fitch pri
pažino ponią Plungienę nekaltą. To
dėl Bronė Bitautienė turės visas teis
mo lėšas užsimokėti. Kitu sykiu bus 
apie tai paaiškinta.

PAAIŠKINIMAS.

Juozas Urba nusidžiaugė, kad jis 
išlaimėjo bilą su ponia Plungiene. Bet 
ponia Plungiene tą bilą padavė į au- 
gštesnį tensmą. Kitu sykiu bus apie 
tai daugiau pranešta.

PASPARTU BLANKAS 
PILDOME DYKAI. 

Baltic Consultation Bureau, 
Ine.

35 S. Dearborn St., Chicajro. 
Rnom 206.
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Jūsų 
žingeidumui.

Iloffmano mokykla rengia va
sarinį mokinimuisi bertainį vy
rams ir moterims, kurie nori 
mokinties. $40 už 6 mėnesius.

Šis pasiūlymas tęsis iki 15 d. 
birželių.

Šiose svarbiose dienose, kuo- 
, met pasaulis užgimė iš naujo, 
žmogus be mokslo yra paklydęs. 
Jis yra aklas dėl geriausių pro
gų, kurios pasitaiko gyvenime.

GAUK APŠV1ETĄ. BUK VA
DOVU, BET NE PASEKĖJU 
KITŲ. Per dešimtį metų mes 
mokinome jaunus žmones ir mu
sų rekordas pasisekime musų ge
riausia rekomendacija. Mes mo
kiname skaitymo, rašymo, spe- 
linimo, artimetikos, pasaulio geo 
grafijos, istorijos. Mes taipgi 
turime Iligh School departamen 
tą, kur mes prirengiame į ko
legijas į trumpą Ikiką.

Ateikite į mokyklos ofisą ir 
pasikalbėkite draugiškai su lie
tuviais studentais, (mes taipgi 
turime klesą lietuvių kalbos ir 
gramatikos).

ATMINKITE MUSŲ VASARI 
NĮ PASIŪLYMĄmažiau $20 
už 6 mėnesius. Vietoj mokėji
mo $60 už 6 menesius jus mokė
site $40 už 6 mėnesius. ATEIKI
TE ŠĮ VAKARĄ.

THE HOFFMAN
PREPARATORY SCHOOL 
1537 North Robey Street.

Tel Cannl 6222.
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTI8TA8 
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sta.

CHICAGO.
Valandos. 9:30 ryto iki 12 diena, 

□no 1 po pietų tki I vakare.

Z=="'-^----------------.. J........... —*
TIK VYRAMS Turime iš Fran

cijos Paveikslų gražiausių mergi
nų. Prisiuskite $1.00, o gausite 10 
paveikslų.

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

L-.- ...------------------------------ i
TEISINGA DRABUŽIU KAINA

Kainos kurios tinka bile vieno kiše
nini. Gvarantuojame, kad sutaupysi
me Jums nuo 10% iki 50% kiekvie
name pilkime. Kai kurie dalykai pl- 
!resni negu olselio kaina. Vyrų ir 
aunų-vyni gatavai pasiūti ir ant or

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

Pamatykit musų specialius siutus 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00, 
$22.50, $25.00 ir $80.00. Juodi siu
tai po $45 ir $65. MUino serga siu
tai nuo $85 iki $60. Vaikinų ir vai
kų siutai ir overkotai $6.50 ir dau
giau. Vyrų kelinis $4 ir daugiau. 
MUino serge kelinis $5.50 iki $17.50.

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

Atidaryta kiekvienų dienų iki t 
vai. vakare. Subatomis iki 10 vaL 
vakare. Nedlliomis iki 6 v. vakare, 

S. GORDON,
1415 So. Hahted SU CHeage, DL

NAUJIENŲ“ STOTIS
Agentūros ir gatvių kampai kur vi

sados galima gauti Naujienas 
nusipikti. 

VIDURMIESTYJ:
MadJson ir Franklin, SW kampas 
Madison ir Well, NW 
Madison ir State, N\V 
Adams ir La Šalie, NW 
Van Burcn ir Krankliu, NW 
Va n Burcn ir Wells. SW
Van Buren ir Clark. SW
Van Buren ir State. SW
Harrison ir Wabash, NW
18th ir State. NW

NAUJIENŲ NAUJOS STOTYS. 
KAMPAS N. E. KALSTEI) IR 

HARRISON.

SOUTH SIDE 
Agentūros:

J. B. Aglinskus, 3238 S. llalsted St. 
J. Mirauskas, 843 W. 33rd St.
M. Matulcwski, 3121 Lime St, 
Wladis. 2801 Union Avė.
Švagždis, 2958 Union Avė,
A. J. Kasparas, 3437 Union Avė. 
Švclnis, 3416 W.allace St.
Peldžius, 3651 Wallace St. 
MišČikaitis, 3500 Emerald Avė. 
J. Budrikas, 3343 S. llalsted St. 
Sol Marcus, 93rd & Catlagc Grove 

Avė.
A. Barškis, 5363 Princenton Avė.
A. Janauskas, 4563 S. VVenthvvortb 

Avė.
J. čeplinskas, 930 W. 35lh PI.

Gatvių kampai 
llalsted ir Madison, NW 
llalsted ir Jackson, NW 
llalsted ir Van Buren, SW 
llalsted ir 12th, NE 
12th ir Jefferson, NE 
llalsted ir Maxwell, SE ir NE 
Halsted ir 14tb, NE .
llalsted ir 18th. SW 
Halsted ir Archer, NW 
Halsted ir 31 st. NW 
Halsted ir 351h. N\V 
Halsted ir 42nd SW 
llalsted ir 47th, SW ir NE 
Halsted ir 51st, SE 
Wentworth ir 35th. SE 
Wentwotrh ir 47th, SW 
Ashland ir 35th, SE

NORTH SIDE 
Agentūros

•* E. Jenurich, 2023 Greenwich St. 
J. Stropus, 1656 Wabansia Avė.

Gatvių kampai: 
Milwaukee ir Paulina, NW 
Milwaukee ir Lincoln, SE , 
Mihvaukec ir Roby. NE ir NW 
Milvvaukee ir Western, SE 

WEST SIDE 
Agentūros

V. Sabaliauskas, 2337 S. Leavitt st. 
J. Kaulakis, 2214 W. 23rd PI.
J. Bagdžiunas, 2334 S. Oakley Av.

GATVIŲ KAMPAI 
Blue Island ir VVestern, NW 
Leavitt ir 22nd, NW 
12th St. ir Homan Avė.

18to« GATVSĖS APlELINKfi 
Agentūros

J. F. Mally, 633 W. 18th St.
C. Yutclis. 733 W. 14th PI.
St. žvirgždams, 1131 S. Clinton St.

BRIGHTON PARK 
Agentūros

A. Diktavičia, 4447 Washtenaw Av 
J. Sinith, 3813 S. Kedzie Avė. 
Pasevičia, 4111 S. Richmond Ava. 
Žurauskas, 4053 S. Maplevvood Av.
J. Zulinąs, 4063 S. Maplewood Av. 
A. Bclenskas, 2617 W. 40lh PI.
Žukauskas, 4358 S. California Av.

Gatvių kampai
WesterŲ ir 47th gatvės 

T0WN OF LAKE
4 Agentūros

A. J. Bertash, 4601 Hermitage Avė. 
Gatvių kampai

Ashland ir 47th, NE, Gross Avė. 
Halsted ir 47th, SW ir NE

LITTLE JULIUS SNEEZER BY BAKER



NAUJIENOS, Chicago, III. Utarninkas, Birželio 1, 1920

Paj ieškojimai
ASMENŲ J IEŠKOJIMAI

savo brolio Juozo An-
Auškadarnių kaimo,

Trįs metai atgal
Pa. Kame dabar ran-

tanavičiaus iš 
Lukšių pavapi j 
gyveno Pliens, 
dasi nežinau. Meldžiu atsiliepti arba 
žinančiųjų pranešti man:

ANTANAS ANTANAVIČIUS 
Box 87, Fleming, Ky.

PAJIEŠKAU savo brolio Mikolo 
Jeciko iš Lylavių kaimo, Pagraman
čio parap., Tauragės apskr. Yra svar
bus reikalas. Atsiliepki ar praneš- 
ki man, už ką busiu labai dėkingas: 

ANTANAS JECIKAS,
549 W. 37th St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo brolio Stanis
lovo Mikniaus, paeina iš Kano rėd., 
Raseinių apskr., Skaudvilės vai., Ada
kavo parapijos. Apie 16 metų kaip 
Amerike, seniaus yra gyvenęs Chica
go. Jeigu kas apie jį žinote arba jis 
pats, meldžiu atsišaukti ant tokio ad
reso:

FRANK MIKNUS,
P. O. Box 240, Kenosha, Wis.

PAJIEŠKAU sesers sunaus Jono 
Karecko ir sesers Kaziunės Rimkai- 
tes iš Naujamiesčio miestelio, Pane
vėžio apskričio; jei kas žinote arba 
jie patįs malonėkite atsišaukti, nes 
tūrių svarbi) reikalą.

JUOZAS RIMKUS
440 N. Fifth Avė, Kankekee, III.
PAJIEŠKAU Antano Męrkilio, paei

na iŠ Žigaičių parap., Balsko kaimo, 
gyveno Chicagoj. Atsišauk pats, ar 
kas kitas praneškite. Kas pirmas pra
neš apie jj, gaus užmokėti $25. Daug 
laiškų yra iš Lietuvos.

PETRAS BUCHINSKIS
1825 S. Union Avė., rear, mail box.

PAJIEŠKAU brolio Konstantino 
Pranckevičiaus ir pusbrolio Antano 
Sušinsko. Pirmiau gyveno Pennsylva- 
nijos valstijoj, o dabar nežinau kur. 
Abudu paeina iš Suvalkų gub., Kal
varijos pav.. Kirsnos gmino, ir kaimo. 
Prašau atsišaukti patys, ar kas juos 
žino, prašau pranešti, už ką busiu dė
kingas.

JOE KLUCHINSKAS
162 W. Huron St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU SAVO brolio Vladis
lovo Girdvainio. Jau šeši metai kaip 
jį mačiau. Noriu žinoti ar gyvas ir 
sveikas esi. Bnkit laskavi duoti 
žinią.

LEONAS GIRDVAINIS
12300 Emerald Avė., 
West Pullman, III.

man

PAJIEŠKAU Martyno ir Jokūbo 
Užunarių, Kauno rėdybos, Panevėžio 
apskričio, Biržų valsčiaus, Melaičių 
kaimo.

MIKOLAS UŽUNARIS
326 N. 5 St., Kast St. Louis, III.

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės. Aš esu 38 metų senu
mo. Turiu gerą darbą ir gerai uždir
bu. Ji gali būti be skirtumo tikėji
mo ir kad sutiktų imti Šliubą ant kor
to.

3853 Emerald Avė.

REIKIA TĖVŲ
JAUNĄ MERGAITĘ

PAJIEŠKAU tėvų, katrie mane už
augintų; ęsu 3’4 metų, mėlynos akįs, 
gejtoni plaukai; motina mirusi. Tėvas 
turi 4 vaikus, priverstas vieną atiduo
ti auginimui. Katrie neturite vaikų, 
arba turtingi žmonės. Atiduodu su 
apsirašymu arba taip meldžiu atsi
šaukti ant šito adreso:

FRANK VASILIAUSKIS
118 Midlind Avė., Joljet, Rackdale, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ANT RANDOS kambarys švarus, 

dėl švarių vedusių žmonių. Elextra, 
vana, telefonas ir kiti parankumai.

833 West 33 St.,
2 lubos, iš fronto.

JIEŠKO PARTNERIŲ
REIKIA partnerio batsiuvio, kurii 

galėtų paimti mano pusę biznio; dėl 
patyrimo gali ateiti pas mane ir dirb 
ti keletą savaičių už užmokestį.

Kreipties:
L. JARUSZ

2290 Milvvaukee Avė., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA
Dešimties mergaičių dienos 

darbui prie vaisių. Patyrimo 
nereikia.

Kreipties:
1107 W. Congress St.

MOODY & WATERS CO.

REIKIA kambarinės.
PIEDMONT HOTEL 
6236 So. Halsted St. 

Klauskite Mr. Steinberg.

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, PITTSBURGH, PA.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA
VEITERKŲ

Trumpos valandos; patyrimo nerei
kia; 
Tea

mes išmok įsime; augštos klesos 
Room;ponų ir ponių lankoma.

Kreipties
SPOEHR
172 W. Adams St.

REIKIA MOTERIŠKŲ 
$17 sąvaitei.

Kreipkis tuoj
21-st & Loomis Sts.

Chicago, III.

♦ REIKIA
Mergaičių ir Moterių 
abelnam kepykloje darbui. Pa
tyrimo nereikia. Gera mokes
tis. Naktinis darbas.

Kreipties:
1107 W. Congress St.

MOODY & WATERS CO.

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI NAMAI-ŽEMĖ MOKYKLOS
VYRŲ VYRŲ PALIKTA STORAGE’Y 

DYKAI

REIKIA VYRŲ JANITORIŲ. VA
LANDOS 6:45 V. V. IKI 4:45 V. R. 
$3.00 1 DIENA. KREIPTIES 9-tas 
AUGŠTIS JENKINS ARCADE BLDG

PITTSBURGH, F A f

REIKIA
LEIBERIŲ 

dirbyklos darbui. 
Nuolat darbas.

LINK BELT CO.
39th ir Stewart

k

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

darbų už $1.50 ir $5.00 j dienų,
REIKIA | tai kreipkitės ,

mergaičių prie siuvimo Velvetams. 
Patyrimo nereikia. Męs išmokįsime <)()0 W. 18th St.
j|“ rba5Cr0S darb0 S,lyg0S ir nU01at NATIONAL LEAD CO.

ALFRED ISRAEL CO. -----------------
126 N. Union Avė 

REIKIA MERGINŲ
Dirbtuvės darbininkių tuojau.
Geros valandos.
Gera alga
Puiki proga ateičiai.
Atsišaukite nuo 8 ryto iki 5 

vakare.
\VINIIOLTZ SCIIELL CO.

308 S. Canal St.

REIKIA — Sand paperiu prie rėmų 
paveikslams. Kreipties:

FRED M. LAVVRENCE CO.
2301 VVabansia Avė.

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

3615 — 23 Jasper PI.
Arti 37-th ir Ashland Avė.

REIKIA DARBININKŲ 
"vraŲ^TTfOTESŲ"

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

REIKIA — ženatos poros, kurioj 
moteris neina darban, kad prižiūrė
tų namus Duodama kambarys už 
dvką. Atsišaukite.

AKUŠERKA P. URBONAS 
3313 So. Halsted St. 

2-ntros lubos.

DARBININKŲ KRIAUČIŲ 
ŠAPAI

The House of
KupipeiniIhieDmer

Turi keletą naujų skyrių kaip 
tai:

KOTŲ SAPOJ
Off preserių
Guzikų skylučių siuvėjų.
Canvas beisterių (su mašina)
Rankovių skylių prosytojų.
Levvis mašinos operatorių
Kalnierių kampų dirbėjų.

Arbetter mašinų operatorių.
Atsišaukite tuojau

Polk St. & Karlov Avė.
(netoli Crawford Avė.)

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALINGA Bučeris mokantis at
sakančiai savo darbą. Geram bučeriui 
gera mokestis.

Atsišaukit greit:
PEOPLES CASH MARKET 

1919 S. Halsted St., Chicago, III.
Tel. Canal 3605

REIKIA bučerio, lietuvio, pirmos 
klesos. Gera aitra.

A. ORDMAN
1423 So. Jefferson St.

REIKIA vyro janitoriaus darbui. 
Nuolat darbas, gera mokestis. Klaus
kit pono Starr. Ateikite utarninke 
prieš piet.

WOMAN’S WORLD
107 So. Clinton St. *

REIKIA VYRŲ

Dirbtuvės darbui. Patyrimo nerei
kia.

Geros sąlygos.
47t^c iki 50 c. į valandą pradžiai. 

Proga dėl darbo nuo štukų; liberalė 
mokestis.

Samdymo ofisas atdaras nuo 7:30 
iki 5 vai. po piet.

U. S. RUBBER CO.
2603 Grand Avė.

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

EDWARD SIMON 
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, 111.

REIKIA
Vyrų darbui canning departamente. 

Patyrimo nereikia. Geros darbo są
lygos.

BAKER FOOD PRODUCTS CO.
49-th ir Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ Į 
SCRAP GELEŽIES YAR- 
DĄ—60 c. UŽ VALANDĄ. 
DARBAS 9>/2 VALANDŲ, 
O MOKESTIS UŽ 10 VA-
LANDŲ.
PRICE IRON & STEEL CO.

67-th St. and 48-th

REIKIA

Avė.

AMERIKONIZUOTŲ 
LIETUVIŲ 
LENKŲ

IR
. SLAVOKŲ

darbui prie storage battery 
casting dept. Nuolat darbas 
gera mokestis.

Kreipties—Samdos ofisan: 
VESTA ACCUMULATOR CO.

2100 Indiana Avė.

ir 
ir

REIKIA darbininkų prie karų 
Medžiaga ir darbas nuo štukų 
prie tavorinių karų. Taipgi pa
prastų darbininkų.

Atsišaukit:
STREETS CO.

W. 48 St. and So. Morgan.

REIKIA moteries pardavėjos 
rūbų ir materijų. Del 2 moterų 
davėjų męs suteiksime nuolatinį 
bą. Gera mokestis.

KLEIN BROS. 
Halsted St. & 20 St.

prie 
par-> 
dar-

REIKTA visokiam dirbtuvės 
darbui, šie darbai yra truke- 
riams, šlavėjams ir t.t. Pradžiai 
algos yra geros. Darbo sąlygos 
yra labai geros. Nereikia paty
rimo ir jums bus pakeliama al
ga kaip tik jus susipažinsit su 
darbu.

Ateikite ir pavelykite išaiškin 
ti Jums apie darbą. Mes esame 
užsitikrinę, kad mes užganėdin
sime Jus.

Deimanto adata Ir 
24 parinktiniai rekor
dai. Gražus didelis 
phonographas, kaip 
naujas, vertas $155 
už $42. Gvarantuotas 
ant 10 metų. Taipg; 
daugel kitų daiktų 
ęigiai parduodamu, 

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

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

WESTERN FURNITURE

PADAVIMUI FARMA.
40 akrų su budinkais, gyvuliais, 

mašinoms ir su užsėtais laukais, už 
$1450. Nesivėluokit. Adresas:
3423 So.. Halsted St., Chicago, III.

PARSIDUODA labai pigiai namas 
ir 7 lotai, Harvey, III, 157-tos gatvės 
ir Paulina. Didelė barnė, 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 3200 So. Ashland Avė. Chicagoj 
ir mes tamistą nevešime aprodyti.

ALEX AMBUT.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj 
THE NATIONAL SCHOOL 

of Garment Designing 
Suite 323 74 W. Washington Street. 

Mikinama dienomis ir vakarais. 
Kirpimo mokinama ir per laiškus.

AMERIKOS LIETUVIŲ

Ateikite tuojau.

Samdymo ofisas

ComtimieiniteD Caru’
o

2221 So. Halsted St.

REIKIA
DARBININKŲ IŠDIRBINĖJI- 

MUI DŪDŲ ŽINOMAI CIIICA- 
GOS KOMPANIJAI.

MINIMUM ALGA 5.06 Už 10 
VAL. DARBO PRADŽIAI.

GERA ATEITIS.
DARBAS NUO ŠTUKŲ IR 

BONUSAI IR NUOLAT BUS 
KELIAMA ALGA.

ATEIK YPATIŠKAI ARBA 
RAŠYK LAIŠKĄ LENKIŠKAI: 

MARKS MFG. CO. 
EVANSTON, ILL.

REIKIA PORTERIŲ Į DE- 
PARTAMENTINĘ KRAUTU
VĘ. NUOLAT DARBAS, GE
RA MOKESTIS.

J. OPPENIIEIMER & CO.
4700 So. Ashland Avė.

REIKIA vyrų prie darbo dirbimui 
uatomobilių viršų, vagonų ir taisymo. 
Medžio darbui, kabinet dirbėjų, kal
vių, finišerių, malevatojų, trimeriu ir 
upholsterių. Nuolat darbas. Geros 
sąlygos ir algos. Atsišaukte arba ra
šykit.

H. McFARLĄNE and CO.
517 W. Harrison St.

Phone Wabash 1670.

REIKALINGAS duonkepis, gerai 
suprantantis kepimo darbą. Geistina, 
kad mokėtų padaryt juodą (“lietuviš
ką”) duoną baltą ir “keksus”; ge
ram kepėjui, geras užmokestis, ir jei
gu norės dirbt, tai su lengvom išly
gom priimsiu už pusininką prie biz
nio.

Atsišaukit per laišką ar ypatiškai: 
EUROPEAN BAKERY 

1634 Mead Str., Ručine Wis.
Tel. 5302.

REIKIA vyro prie darbo Hard- 
ware krautuvėj, malevų ir pakinktų 
skyriuje. Nuolat darbas. Savaitinė 
alga. Nuošimčiai ir pensija. Didelė 
ateitis.

Samdymo Departamenetas: 
HIBBARD SPENCER BARTLETT

& CO.
State and So. Water St.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI automobilius White- 

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

D. PETRAVIČIA 
3147 So. Union Avė.

AutomobDllflaB
Cash ir ant išmokėjimo 

Parsiduoda nauji ir vartoti
1918 Oakland 5 Pass
1918 Studebaker 7 Pass
1915 Haynes 5 Pass
1916 Oldsmobile 5 Pass
1918 Ford 5 Pass
Automobiliai yra perdirbti ir numa- 

levoti taip kaip nauji.
Turime automobilių nuo $300 ir au- 

gščiau.
P. VIZGIRDAS

6445 So. Western Avė.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA grosernė ii* bučer- 

ne Lietuvių apgyventa. Galima pa
daryti gerą biznį..

Tel. Stewart 497.

PAJIEŠKOMA pirkti registerio, 
centais registruojamą. Turentįs tokį 
praneškite:

J. VIZBAR
1919 So. Halsted St

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

RAKANDAI
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.

PARDAVIMUI namas ir prie jo 4 
lotai, yra daržinė, 1 karvė, 4 kiaulės 
didelės, 90 vištų. Parduodama pigiai. 
Kreipties į savininką:

6040 S. Crovvford Avė.

STORAGE

2810 W. Harrison St., Chicago.

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

UŽLAIKYMO KAINA
Nauji Hampcliniai rakandai.

Puiki proga porai kuri pradeda gy
venimą. Mes turime sa’.o pardavi
mo skyriui 12 puikiausių ir moUcniė- 
klrusių tr ’ų šmotų parlotj 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 Furn. Storage. 

2102 West 35th St.
Atidaryta nuo 10 ryto iki 9 vak. Ne- 
dėldieniai nuo 10 ryto iki 4 po pietų.

PARDAVIMUI mūrinis namas, 6 
kambarių. Cemento basementas; 
skalbykla, džiovinimui rūbų vieta. 
Kaina $4,600. Didumas namo 409x 
164. Nuvažiuoti galima Lyons ka
rais, 25 min. nuo Western Avė.

J. ZALESKY, 
Box 278, Lyons, III.

Mokinama: angliškos ir lietuvii- 
kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
lės, stenografijos, typewriting, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
fikinčs ekonomijos pilietystės, dai- 
liarašystės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo f ryui 
Iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo f 
iki 10 valandai.
1106 SO. HALSTED 8T.. CHICAGO

45 St
DRAUGIJOS IR ORGA

NIZACIJOS
PARDAVIMUI namas 4 kambarių 

su Kerais viškais netoli Šv. Kazimie
ro Kapinių, 5 blokai nuo 111-tos gat- 
vekarių ir gelžkelio stoties; graži, 

sveika vieta Namas randasi prie 112- 
tos ir Homwood Avė., kampinis; Sa
vininkai Andriejus Smith ir J. Lebeda, 
3305 So. Halsted St., Chicago, III.

2-ras augštas užpakalyj.

TAUTIŠKA DR-STfi MYLĖTOJŲ 
LIETUVOS BROLIŲ IR SESE

RŲ, KENSINGTON, ILL. 
Valdyba 1920 m.

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

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

1922 So. Kedzie Avė.

TfiMYKIT!
35 šmotai labai gražių naujovinių 
rakandų dėl 3 seklyčių paliktų sto
rage. Bus parduoti labai pigiai, ši
tie rakandai esti visiškai nauji ir 
gvarantuoti. Reikia matyti; kad 
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. 
Nedėliomis nuo 10 iki 4 po pietų.

ANT PARDAVIMO.
17 naujų mūrinių namų parsi

duoda už seną kainą t. y. $3,000, 
pigiau negu šiandiena verti. Tu
rime ir senesnių medinių namų, 
bizniavų ir privatiškų namų.

Bizniavus medinis namas su 
puse muro, beismentas 21 pėdos 
pločio, 90 pėdų ilgio, ant 1 floro 
Storas ir 7 kambarių flatas, ant 
2 floro 13 kambarių su visais ra 
kandais ir patalinėmis, dėl rume
rių. Randos neša $85.00. Kaina 
$7,300.00.

2 augščių medinis namas ran
dos mėnesyj neša $30. Kaina tik 
$2700.00.,

Apart šitų paminėtų turime 
dar daug kitų namų. Mainome 
namus ant farmų ir ant lotų Chi- 
cagoje ir kituose miestuose.

Nereikalauji turėti daug pini
gų, galima gauti namą ar fanną 
ant išmokesčio. Jei turi $500.00 
gali pirkti, o likusius kaipo ran
da.

Pirmininkas, I. Gaudutis,
10855 So. State St., Roseland, III. 

Pirmininko padėjėjas, S. Shimkus, 
10707 S. Wabash Avė., Roseland, 111. 
Iždininkas, J. Ivanauskis,
122 E.Kcnsington Av, Kensingtonjll. 
Prot. Raštininkas, P. Grigula,
10149 S. Wcntworth Av., Roseland. 
Finansų Raštininkas, V. Dargis,

10520 So. State St., Roseland, UI.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
Sav. Paš Valdyba 1920 metams

Pirmininkas, S. Danilavičia, 
.. 1617 Winchester Avė.

Nut. rašt., X. Shaikus,
1639 Girard

Vice-Pirm., F. Juozapavičia,
1547 N. Wood

Iždininkas, J. Degutis, 
2228 Carver

Fin. rašt., V. Briedis,
1019 Marshfield Avė.

Kon rašt., J. Ascilla.
1713 Julian St.

Iždo globėjai:
K. Kalainiutč, 1965 Evcrgreen Avė.
J. černauskas, 1719 W. North Avė.

St.

St.
St.

JOKANTAS BROS. 
3934 So. RockweII St.

McKinley 5277

PARSIDUODA—labai pigiai, beveik 
nauji rakandai. Puikus seklyčios se- 
:as carpetai, phonografus valgomo 
kambario setas ir komodos. Kam rei
kalingi rakandai nepraleiskite progos. 
Matyt galima kas diena iki 9 vai. va
kare. Nedčldieniais iki 12 vai. dienoj.

2912 West 40 Place, 1-mas flatas.

PARDAVIMUI mūrinis namas su 
4-4 kambariais flatas; balta porceli- 
nė sinka, klosetas kiekviename flate, 
gerame stovyje, mėnesiui rendos 

$42.00, turi būti parduota už $2.850. 
$1000 rankpinigių, kitus mėnesiniais 
išmokėjimais

1742 W. Washburn Avė.
Netoli Wood St. .

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAfiALPINIO KLIUBO 

Valdyba 1920 metams.
Napoleonas Vilemaitis, pirmininkas, 

3154 Douglas Blvd.
Steponas Balčiūnas, padėjėjas, 

3833 W. Van Buren St.
Jonas Barčikas, nutarimų rašt.,

1331 So. Avers Av.
Ambraziejus Pivariunas, fin. rašt.,

20 N. Ashland Blvd. 
Mykolas Kaziunas, kasierius,

8959 W. 16th St.
Susirinkimai laikomi antrą nedėl

dienį kiekvieno mėnesio, John Engei 
svetainėje, 3720 W. Harrison St., 
kaip Ima vai. po pietų.

NAMAI-ŽEMĖ
PARDAVIMUI 80 akerių ukč Vi

las County, Wisconsin: gera žeme 
Salėje, kame jauvų neužderėjimas nėra 
žinomas; geri keliai, arti ežeras, 
daugybė žuvęs; ūkininkai čia visi pra- 
obsta; apielinkeje visi Lietuviai ūki

ninkai. Parduosime pigiai, už pini
gus arba lengvais išmokėjimais. Del 
smulkmenų kreipties:

SANBORN & COMPANY 
Eagle River, Wis.

TĖMYKITE LIETUVIAI.
Pasiulimas labai pukioj vietoj Rose- 

lande Lietuvių apgyventa 2 pragyve
nimų medinis namas 6 ir 5 kambarių 
namas 50x126 pėdų lotas. Gatvė ir 
šaligatvis išmokėtas, galima mainyti 
ant loto ar ant automobiliaus. Atsi
šaukite greitai, nes po laikui galėsi- 
ties:

F. M. JAGMINAS 
11212 So. Michigan Avė.

Tel. Pullman 439.
Roseland, III.

st.

st.

st.

MOKYKLOS

Neišparduoti Rėžiai—Pietvakariuose. 
UŽDAROMA IŠPARDAVIMAS.

Tik 20 Rėžių (lotų) Beliko.
30 pd. rėžis, $225 ir daugiau; $25 į- 

mokėti ir po $5 kas mėnuo. Ši žemė 
>uvo užpirkta pirm 4 metų kol kainos 

nebuvo iškilusios.
Vėik Greitai.

Nes gali pasivėluoti. Kreipkis į mu 
sų ofisą prie pietvakarinio kampo Ke- 
dzie ir Archer Avė.

WILLIAM D. MURDOCK & 
4400 So. Kedzie Avė. 

Arti Archer Avė.

MA5TER 
5Y5TEM

co.

LABAI PIGIAI.
Turime parduoti sekančius NA

MUS:
4512 S. Hermitage Av. medinis na

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

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

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

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

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

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

Ir daugybes mūrinių namų gražio
se apygardose.

Kreipkitės pas:
ZOLP & BARČUS

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

Vyry ir Motery Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budi 
jus trumpu laiku išmoksite viso a 
mato. , , ,

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

Visuorse siuvimo skyriuose maši 
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnicka, Vedėjas

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

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungi. Valstijose, i
Moko Siuvimo, Paltcrnų Kirpi- < 

ino, Designing bizniui ir na- I 
manis. Vietos duodamos dykai. ! 
Diplomai. Mokslas lengvais at- I 
atmokėjimais. Garantija už $10 ! 
išmokinti siūti moteriškus rubus. ! 
Telef. Seeley 1643. ;

SARA PATEK, Pirmininkė. ;

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

711 W. 46 PI.
SKAITYKIT IR PLATINKI!

«

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DR-STĖS 
VALDYBA 1920 METAMS.

Pirmininkas Juozapas Rūta, 
3131 So. Emerald Avė.

Pagelbininkas, Petras Pauzolis, 
3131 So. Emerald Avė.

Nut. Bašt., Kaz. Dcinercckis, 
3327 So. VVallace 

Fin. Rašt., Williani Buishas,
1712 So. Ruble 

Kontrolės rašt. Antanas Strolis.
2018 So. Peoria

1 Kasos globėjas, Fr. Kiaunė,
2713 So. Emerald Avė.

2 Kasos glob. Povilas Chuplinskas,
3117 So. Emerald Avė.

Kasierius, Antanas Antanaitis,
819 W. 35th St.

Maršalka, Kaz. Vaitkus,
833 W. 33rd Place.

Draugystė laiko savo susirinkimus 
kas antrą subatą kiekvieno mėnesio, 
7:30 vai. vakare Jono Norvaišo sve
tainėje, 3338 So. Auburn Avė. No

rintieji prisirašyti prie draugys
tės kreipkitės virš minėtu antrašu.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO 
Valdyba 1920 m. 

Pirmininkas, A. Kvedaras,
3122 So. Union Avė. 

Vice-pirmininkas, A. Tavvidas,
3259 So. Union Avė. 

G. šarkaitis nut. rašt.
3412 So. Halsted St.

Finansų Raštin., A. Pužas, 
3537 So. Union Avė.

Kasierius, J. Mazelauskas, 
3259 So. Union Avė.

WEST PULLMAN, S. L. A. 55 KP., 
Valdyba 1920 metama.

K. Lapie, pirm., 12143 Green St.
K. Alvinskis, pad., 12020 Halsted St.
J. Andruška, tar. rašt.,

12248 Emerald Avc.
fin. rašt., 

12039 Union Avė.
722 W. 120 St.
glob.,

12048 Union Avė.
iždo gi.,

859 W. 122
Dr. A. L. Graičiunas, kvotėjas, 

3310 So. Halsted
P. Laukis, niarš.-durininkas, 

12143 Green

A. Statkus,

J. Gruzdis,
J. Riepšas,

ižd., 
iždo

A. Mikalauskas,
St.

CICERO VYRU IR MOTERŲ 
APŠV1EOS DRAUGYSTĖS 

Valdyba 1920 nu

St.

St.

JtiAzapas Takažauskas, Prezidentas 
1401 So. 48th Ct., Cicero, III.

Ant. Klainis, Vicc-prezidentas
1526 So 49tli Ct., Cicero, 111. 

A. B. Liutkus, Protokolų Raštin.
763 So. Kolmar Avė., Chicago, III. 

Telefonas Vau Buren 3005 
Step. J. Tverijonas, Finansų Raštin.

835 N. Taylor Avė.. Oak Park, 1)1. 
Marijona Bartkienė, Iždininkė

2001 So. Cicero Avė., Cicero, III.
Susirinkimai laikomi paskutinį 

nedėldienį kiekvieną mėnesį, kaip 2 
vai. po pietų, J. Neffo svetainėj, 
1500 So. 49th Avenue.




