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Socialistai laimėjo Vo
kietijos rinkimuose

Prohobicija kon 
stitucinė

Taip nusprendė augščiausis teis
mas. Patvirtino Volsteado aktų.

VVASHINGTON,
Šalies augščiausias 
nešė ilgai lauktų

Republikonų kon 
vencija

Nepriklausomieji socialistai gauna 
didžiumų vietų reichtage

Prancūzai siunčia negrus kareivius Lenkijon
VOKIETIJOS NEPRIKLAUSO
MIEJI SOCIALISTAI LAIMĖJO 

RINKIMUOSE.

10.900, centras 1,000, naciona
listai 16,000, žmonių 45,000, ko
munistai 1,000.

Hamburge — didžiumos so
cialistai 8,000, neprikla’i.somieji 
socialistai 37,000, demokratai 
10,(MM), centras 1,0o0, naciona
listai 13,000, žmonių partija 
16.000.

Bremėn — didž. socialistai 
12,000. nepriklausomieji socia
listai 23,000, demokratai 8,000, 
centras 1,000, žmonių partija 
1,000, nacionalistai 4,000, ko
munistai 3,000.

Leipzige — didž. socialistai 
2,000, neprikl. socialistai 17,(MM), 
demokratai 3,(M)0, žmonių part. 
6,000, nacionalistai 7,(MK>.

Muniche — didž. soc. 25,000, 
nepriklausomieji soc. 31,000. 
demokratai 13,000, bavarai 
52,(MM), valstiečiai 4,000, komu
nistai 11,000.
Erfurt — didžiumos soc. 4,015, 

nepriklausomieji socialistai 22,- 
411, demokratai 5,429, centris
tai 2,853, žmonių partija 10-701, 
nacionalistai 11,881, komunis
tai 475.

Atsisako gabenti negrus 
kareivius.

Nariai geležinkelių -darbiniu- 
Vokietijos socialistai laimi I "u.tar« atsisakyti (lirb-

rinkimus. ' traukinių, kurie gabena
t franeuzų negrus kareivius per 

Did- Vokietijų į Lenkiją, sako Taeg- 
3 į lissche Rundschau. Franci ja 

pareikalavusi iš Vokietijos val
džios perleidimo tų kareivių.

Didžiumos socialistai pasiliko 
užpakalyj nepriklausomųjų.

Atgaleivių partijos visai ma
žai vietų laimėjo.

BERL1NAS, birž. 7. — Ne
priklausomieji socialistai tebe-

sekinėse pereito nedėldienio rin
kimų į naująjį Vokietijos reich
stagą.

Kiek spėta suskaityti balsų, 
oficialiuos skaitlinės duoda ne- 
pr klausomiemsiems socialis
tams 18 vietas, kuomet didžiu
mos socialistai turi 44 vietas. 
Žmonių partija gavo 25 vietas, 
demokratai 14, nacionalistai 23, 

ir ko-
munistai 5 vietas.

20

v ra buvęs
vice-koncleris Helfferich, 
iždo ministeris ir centro 
vas Erzberger, nepriklausomų
jų socialistų vadovas Georg Le- 
debour, 
vadovas 
Dr. von

vado

didžiumos socialistų
Philip Sclieidemann ir

BERILNAS, birž. 7. — 
žiumos socialistai laimėjo 
vietas, pasak pirmutinių toli ne
pilnų žinių apie vakarykščius 
rinkimus į naująjį reichstagų. 
Nepriklausomieji socialistai tu
rės 24 vietas, žmonių partija 25, 
demokratų 16, nacionalistų 15, 
centras 15 ir komunistai 2.

Balsavimas, sulig surinkto
mis iki šio ryto 4 vai. žiniomis, 
davė sekamas pasekmes: did
žiumos socialistai gavo 2,071,- 
000 balsų, nepriklausomieji so
cialistai

14 ŽMONIŲ UŽMUŠTA 
EKSPLIOZIJOJE.

LONDONAS, birž. 7. — Iš 
Rymo pranešama, kad 14 žmo
nių liko užmušta, 100 sužeista 
ir daug namų sugriauta, ties

vus 80 vagonų su amunicija.
1,456,000, žmonių 

1,415,000, demokratai 
996,000, nacionalistai 915,000, 
centristai 861,000, komunistai 
138,000.

Rinkimai Berline.

14 ŽMONIŲ ŽUVO.

Berlino mieste nepriklauso
mieji socialistai, sulig vėliausio
mis žiniomis, gavo daugiau bal
sų už visas kitas partijas. - Jie 
gavo 459,967 balsus, kas duoda 
jiems 7 vietas reichstage. Di
džiumos socialistai gavo 185,631 
balsų, duodančių 3 vietas, žmo
nių partija gavo 140,889 b.— 
dvi vietas, nacionalistai vieną 
vietą ir demokratai vieną vietą.

Tarp išrinktųjų Berline ne
priklausomųjų socialistų yra 
Georg Ledebour, Crispien, A- 
dalf Hoffman ir Louise Zietz. 
Nacionalistas grafas von Bern- 
storff, buvęs ambasadorius 
Amerikoje, rinkimuose pralai
mėjo.
Rinkimai kituose miestuose.

11,000 balsų buvo paduoda už 
komunistus Municbe. Kituose 
didesniuose miestuose sekamai 
balsai pasidalino:

Hanover — didžiumos socia
listai 87,000, nepriklausomieji 
socialistai 29,000, demokratai

GUAYAQUIL, Eųuodor, Pie
tinėj Amerikoj, birž. 6. — Nus
linkus! nuo kalnų žemė palaido
jo po savim dalį Achuapayas 
kaimo. 14 lavonų jau atkasta. 
Daug žmonių sužeista.

2 ŽMONĖS ŽUVO.

AKRON, O., birž. 7 Du 
žmonės liko užmušti ir apie 12 
sužeista šįryt ekspliodavus ku
bilui benzolio Mason Tire & 
Rubber Co. dirbtuvėje Kent 
miestelyj.

SUDEGINO 404 BARAKUS.

DUBLIN, birž. 6 .— Nuo pra-

jos barakus, sinn feineriai iki 
šiol sudegino jau 404 barakus. 
Sudeginta taipjau daug puikių 
dvarų, kur tik nužiūrėta, kad 
gali apsistoti kariumenė. Degi
nimas barakų prasidėjo nuo pe
reitų vėlykų.

Apie 100 ginkluotų sinn feine- 
rių vakar užklupo arti Queens- 
town anglų kareivių patrolių, 
kurį ir nuginklavo.

teisinas iš- 
nuosprendį 

apie konstitucionališkumą pro- 
bibicij'os priedo prie federalės 
konstitucijos.

Teismo nuosprendis buvo di
deliu smūgiu šlapiemsiems ir 
užbaigė jų kovų teismuose už 
atgaivinimų gėrimų pardavinė
jimo, arba bent sušvelninimų I 
prohibic’jlos vykinimo įstaty

mų.
Teismas šiandie nusprendė, 

kad probibicijos aktas yra 
konstitucinis, t. y. sutinkantis 
su Jungi. Valstijų konstitucija, 
taipjau pripažino konstituciniu 
ir Volstead probibicijos vykini
mo aktų, kuris nustato, kad ne
gali būti dirbama alaus, turinčio 
daugiau kaip pusę nuoš. alkoho
lio. Teismas tuo panaikino Ncw 
Jersey ir Rhode Island valstijų 
bylas, kad uždraudus valdžiai 
kliudyti pardavinėti tose valsti
jose stipresnį alų. Kartu panai
kino ir kitų pustuzinį bylų, už
vestų prieš probibicijos priedą.

Dabar šlapiemsiems neliko 
kito išėjimo, kaip rupinties, 
kad pats kongresas stengtus su
švelninti probibicijos įstatymus.

KARO STOVIS GALVESTONE.

AUSTIN, Tex., birž. 7. — 
Gub. Ilobby šiandie išleido pro
klamacijų, paskelbiančių ka
ro stovį Galvestone, kur strei
kuoja uosto darbininkai. Karo 
stovis tapęs paskelbtas todėl, 
kad delei streiko uoste pasidaręs 
didelis susikimšimas.

PASKYRĖ ANTRACITO AN
GLIŲ KOMISIJĄ.

Komisija turės nustatyti anglia
kasių algas.

[Federuotoji Presą].
WASII1NGT()N, birž. 7. — 

Prezidentas Wilsonas paskyrė 
naujų komisijų, kuri turės ap
svarstyti ir laike 60 dienų, jei 
bus galima, išrišti nesutikimus 
apie algas* tarp antracito anglia
kasių ir kasyklų savininkų.

Komisijos nariais yra: Wi- 
lliam O. Trompson, preziden
tas Ohio universiteto, Colum- 
bus, O., atstovaujantis publikų; 
Neal J. Ferry, narys pildomo
sios tarybos apgliakasių unijos, 
atstovaujantis angliakasius, ir 
William L. Connell, nepriklau
somas kietųjų angim kasyklų 
savininkas, buvęs Scranton, Pa., 
mayoras, kuris atstovaus kasyk
lų savininkus.

I*rezidento nustatytomis są
lygomis, angliakasiai turės dirb
ti kol komisija neišriš algų klau
simo. Bet komisijos nustatytos 
algos veiks nuo balandžio 1 d., 
t. y. nuo dienos kada pasibaigė 
angliakasių kontraktas su ka
syklų savininkais.

Lygiai tuo pačiu budu tapo 
išrišti ginčai apie algas tarį) 
minkštųjų anglių kasyklų savi
ninkų ir angliakasių, kada pas
tarieji buvo sustreikavę pereitų 
lapkričio mėn.

Apiplėšė Schillerio ir Goethe 
kapus.

WEIMAR, birž. 6. — Pereitų 
naktį čia vandalai įsilaužė į gar
sių Vokietijos poetų Schillerio 
ir Goethe kapus ir pavogė nuo 
karstų auksinius ir sidabrinius 
vainikus.

[Redakcijos pastaba. — Lai
komojo) Chicagojc republikonų 
konvencijoje Federuotoji Presą 
turi savo korespondentų. Juo 
yra d. PAUL HANNA, kurį 
musų skaitytojui jau pažįsta iš 
jo įdomių specialiai Naujienoms 
siunčiamų korespondencijų iš 
VVashingtono. Darbininkai turi 
žinoti, kų suvažiavusieji jų prie
šų politikieriai politikuoja, ir d. 
Paulo liaunos korespondencijo
se! jie ras kasdien teisingų ir in
teresingų žinių.]

bet

REPUBLIKONŲ KONVEN
CIJA.

[Federuotosios Presos korė s p.] 
PAUL HANNA

Chicago. —Sąžiningumas rei
kalauja, kad kiekvienas kores
pondentas Cbicagoj praneštų 
savo laikraščiui taip miširdžiai, 
kaip tasai naujokas reporteris, 
kur pasiųstas pranešti apie atsi
tikusį traukinių susimušimų vi
durnakty, atsiuntė, redakcijai 
šitokių telegramų: “Didžiausias 
sumišimas, daugiau nieko.”

Tečiaus nusiėmęs tų sąžinės 
naštų, laikraštininkas sugebės 
geriau parašyti “istorijų,” kuri 
jeigu ir neparodys aiškiai, kas 
bus republikonų kandidatas į 
prezidentus, tai bent parodys, 
delko čia visas tas “sumišimas.”

Konvencijai susirinkus, vie
nas dalykas aiškiai iškįla aik
štėn, būtent, tas, kad republiko
nų lageryj tikrasis “failas” eina 
tarp generolo Leonard VVoodo 
ir senatoriaus Hiramo Johnso- 
no. Tatai betgi nereiškia, kad 
katras nors jųdviejų būtinai tu
rės būt nominuotas. Ne. Reiškia 
tai tik tiek, kad juodu atstovau
ja dviem didelėm jiegom, ku
rios dabar Chicagojc susikirto, 
o kiek vėliau dar vėl susikirs 
San Franoiscoj —■ tik čia kiek 
kitokius ženklelius prisisegę.

Johsonas ir Woodas, tai var
dai reprezentuojantįs du skirtin 
gus nusimanymus to, kas turė
tų būt padaryta, kad sulaužius 
darbo žmonių masių žengimų 
priekyn ir jų pasiryžimų paimti 
pilnai į savo rankų valdžių ir 
industriją.

Woodas ir jo rėmėjai atvirai 
stoja už tai, kad “minioms su
valdyti” valdžia turinti pavartot 
šarvotų kumščių ir geležinį bato 
kulnį. Johnsonas gi ir jo rėmė- 
tijai mano, kad minioms nura
minti geresnė esanti priemonė

tojais, šiokios tokios reformė- 
lės, kurios bent parodytų, jogei 
valdžia rūpinas darbininkų rei
kalais.

Negalima butų sakyt, kad vie
na ar kita frakcija nenuoširdi sa 
vo nusimanymuose to, kas su
daro visos šalies gerovę. Woo- 
das tiki, kad šalis geriau tarp- 
sianti, jeigu ją valdys didžiuliai 
kapitalistai ir geležinė kumščiu. 
O Johnsonas pilnai įsitikinęs, 
kad daug sveikiau šaliai busią, 
jeigu, atmetus visokias Wilsono 
sugalvotas ir brukte brukamas 
tautų lygas, prie gausesnių ėd-
» !!■ w in ■ UJ ■■■■■ ! I. I

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, birž. 7 d., užsienio pinigų 

kaina, perkant ją ne maliau kaip už 
25,000 doleriu, banką buvo skaitoma 
Amerikos pinigais šiaip i

Anglijos 1 svaras..................  $3.92
Austrijos 100 kronų ............... 0.85
Belgijos, už $1 -----  frankų 12.35
Danijos 100 kronų ............... $17.10
Finų 100 markių ................... $5.45
Francijos, už $1 ....... frankų 12.90
Italijos, už $1 ............... lyrų 16.90
Lietuvos 100 auksinų ........... 2.65

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

Lenkų 100 markių ............... $0.70
Norvegų 100 kronų ........... $18.10
Olandų 100 guldenų ........... 36.45
švedų 100 kronų ................... 21.70
šveicarų, už $1 ...........frankų 5.48
Vokiečių 100 markių ........... 2.65

žiu bus prileista vidutinioji kle- 
sa, kuriai kas metai vis sunkiau 
ir sunkiau darosi, kur didžiulis 
biznis vis arčiau ir arč'au prie 
ierkos savo žikles leidžis 
kuri vis dar tebesvajoju
iškalimų j ponus, vietoj to, kad 
pasidavus rankų su vieninte
liais savo gelbėtojais su dar
bininkais.

Tos dvi republikonų partijos 
frake jos, woodininkai ir john- 
sonininkai, suvažiavo Cbieagon 
vienodu prestižu ir beveik vie
nodomis jiegom’s. Jeigu palei
dus valioj, jie kirstųsi iki pasta
rosios, ir kai viena frakcija bu
tų sukirsta, antroji taipjau ne
beturėtų tiek jiegų, kad galė
jus laimėli rinkimais. Bet yra 
gudrių ir praktingų žmonių, 
žmonių kaipo “senoji gvardija,” 
kurie įsimaišo ir patempia pa
vadžius. Kada tik įsibėgėjusioji 
jiega grūmoja susitrenkti su ki
tu nepajudinamu daiktu parti
jos viduj, “senosios gvardijos” 
uždavinys visados yra surasti 
tuojau kur-nors spragų, pasuk
ti šoninius bėgius taip, kad abi 
tos jiegos, viena antrų vos lytė
jusios susiimtų laikui, kol pra
eis rinkimų krizis.

Deja, šia savaitę suvažiavu
sieji Cbieagon ta “senoji gvar
dija” pasirodo pati tik k nikiais 
besiramstydama tepaeina. Tos 
jiegos, kurios prieš dešimtmetį 
aktingai ėmė senosios tvarkos 
pamatus rausti, nepaliko nepa- 
žeidusios nei senesniųjų repub-

True transtallon filed with the post-maste r at Chicago, III. June 8, 1920 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6,1917

Anglija atnaujina pirkly- 
ba su Rusija

Sutartis jau esanti padaryta

Lietuviai nedaro sutarčių su bolševikais
ANGLIJA PADARĖ PIRKLY- 

BINŲ SUTARTI SU BOL
ŠEVIKAIS.

mų laikrodžių kas vasarų pada
rius nuolatiniu dalyku.

Atnaujįs pirklybą tarp Anglijos 
ir Rusijos.

LONDONAS, birž. 7. — šįva-

gori Krasinui pasisekė padaryti 
sutartį su Anglija apie atnauji
nimų pirklybos tarp Anglijos ir 
Rusijos.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. June 8, 1920 
as rcquh*cd by the act of Oct. 6, 1917

LENKAI PAĖMĖ DU 
MIESTELIUS.

VABŠAVA, birž. 6. — Pasak 
oficialio pranešimo, lenkai te
betęsia savo pasekmingas ata
kas šiauriniame fronte ir užėmė 
Glubokoje, 65 myl. į rytus nuo 
Švenčionių ir DokČicų, 15 myl. 
i pietus nuo Glubokoje, suimda-Žymiausias dar gyvas jų politi

kas, Penrose, serga. Kiti suva
žiavo Chicagon, tečiaus jie ne
sugeba kontroliuoti taip kon
vencijų, kaip pirmiau kad bū
davo.

Bet visvien. “Senoji gvardija” 
ir josios geriausi mokiniai su
važiavo visi ir veikia stropiai. 
Veikdama per nacionalį komi
tetą ji taip elgiasi su ginčijamais 
delegatais, kad susilpninus 
Wood ir pridėjus prie jo Lovvd. 
popierinės spėkos. Jeigu ji galė
tų paimt visus delegatus ir išda
linti lygiai tarp pustuzinio besi- 
siekiančių prie kandidatūros, ji 
ir tai padarytų. Nes “Senosios 
Gvardijos” spėka yra silpnume 
kandidatų — negalėjime likti 
nominuotu kol “Senoji Gvardi
ja” ne tars savo žodžio.

Knox į prezidentus ir John
son į vice-prezindentus vis dar 
tebėra svajonė senųjų republi-1 Felegniplien Union paleista ir 
konų vadovų. Bet Johnsonas vis < vokiečių spaudos kartojama, 
da, mažiausia nuduodamas, ! žinia apie Lietuvių padarytą su- 
kratosi nuo sumanimo, kad jis tarti su bolševikais tikslu užpul- 
paimtų tikėto uodegų — vice-1 h Lenkus ir Vokiečius, bei bu- 
prez'dentystę. Iki šiol vadovai vinių Bolševikų Komisarų Kau- 
tikisi pertikrinti Johnsonų, kad ' ne yra perdėm pramanyta, ir 
jeigu jis neis ant tikėto su sa-’ niatomai yra Berlino produk-

• • ’ • v. . - ,1 Įas< nes Kaune nėra Telegra-
phen Union atstovo.

kitokio grobio.
Bolševikai, kad pridengus sa

vo pasitraukimų darė stiprias 
atakas keliose vietose bandyda
mi pereiti viduryj Berezinos 
upę. Jie tečiaus buvo atmušti.

Trua translatinn filed with the post- 
master at Chicago, III. June 8, 1920 
as rcąuired by tbe rrl <*f Oct. G, 1917

LIETUVA NEDARO SUTAR
TIES SU BOLŠEVIKAIS PRIEŠ 

LENKUS.

Tai vokiečių paleista žinia, sako 
Balutis.

WASHINGTON. — Lietuvos 
Atstovybė Amerikoje gavo se
kantį k abi eg rainą iš Kauno nuo 
p. Balučio:

“Cirkuliare telegrama Nr. 188 
ir

8,000 KAREIVIŲ GAUDYS 
VILLĄ.

Pats Prezidentas vadovauja 
kareiviais.

EL PASO, Tex., birž 7.
Jaurez komanduotojas paskel
bė, kad į Cbibuahua atvyksta iš 
Mexico City 13 traukinių su nuo 
6,000 iki 8,000 kareivių gaudyti 
Vilių. Su kareiviais yra prezi
dentas de la Huerta, kuris ir 
pasiliks lauke kol Vilią nebus 
sugautas ar užmuštas.

Am. Darbo Feder 
Konvencija

Amerikos Darbo Federacijos 
konvencija prasidėjo. Daly

vauja 600 delegatų.

MONTREAL, Kanadoje, birž. 
7. — Šiandie prezidentas Sa- 
muel Gompers atidarė 40-tą me
tinę Amerikos Darbo Federaci
jos konvencijų.

Savo atidarymo kalboje jis 
pasmerkė visų atgaleivių pas
tangas atimti iš darbininkų tei
sę streikuoti ir pareiškė, kad 
prieš tokias pastangas organi
zuoti darbininkai visomis savo 
jiegomis turi kovoti. Jis taipgi 
rėmė bepartyvę politikų.

Gom persas šiandie išvažiuoja

vo draugu ir bendru priešinimės 
taikos sutarčiai, Knox, tai no
minacija teks tokiam žmogui, 
kaip Lowden, kuris gali užbaig
ti dalykų, priimdamas Wil- 
sonoį taikos sutartį ir lygų tik 
su mažiais susilaikymais.

Ir kada Johnsonui bus pasa
kyta, kad jis galės pats parašy
ti platformų apie sutartį, jei jis 
priims v’ce-prezidentystę, ci
nikai sako, kad “Knox ir John
son’’ galės praeiti. Jei jis atsisa
kys, tai galima tikėties kandi
datu busiant kokj-i.ors guber- 
natoriųkų.

MOUNT CLEMENS, Mich., 
jirž. 7. — Viena moteris liko 
užmušta ir 14 žmonių sužeista 
užmiestiniam patvckariui nušo
kus nuo bėgių ir užgavus kitų 
gatvekarį.

Pavarys laikrodžius
Laikrodžiai bus pavaryti nuo 
ateinančio nedė|dtento vienų 

valandų priekyn.

CHICAGO. — Miesto taryba 
nutarė pavaryti visus miesto 
laikrodžius vienų valandų prie- 
kyn nuo ateinančio nedėldienio i 
2 vai. nakties. Taip pavaryti 
laikrodžiai bus iki paskutinio ne | 
dėldienio spalių mėn., kada jie ( 
bus aastatyti atgal. Mayoras i 
Thompson pasirašysiąs po tuo 
nutarimu.

Nors nutarimas palieč'a tik 
miesto laikrodžius, bet mano
ma, kad ir visos kitos privatinės 
įstaigos irgi pavarys -laikro
džius, ypač kad stambieji biz-

NEW YORK, birž. 7. — Mi- 
riain Epman, 20 m., negalėda
ma suvaldyti savo automobilio, nieriai reikalavo tokio pavary 
užšoko su automobiliu ant ša- 
igatvio ir užmušė du žmones, tai protestavo. 

Ją paleista užsistačius $2,500 
kaucijos.

tno, kuomet darbininkai prieš

Rugsėjo mėti, bus balsuoja
ma referendumu, kad pavary-

konų partijos platformos ko
mitetui darbininkų reikalavi
mus.

Federacijos sekretorius Mor- 
rison išdavė savo raportų, iš 
kurio matyt, kad pereitais me
tais streikai Federacijai kainavo 
$4,000,000. Parėmimui plieno 
darbininkų streiko suaukanta 
$426,823, išleista gi $348,509, 
taip kad dar liko $69,000 toli
mesniam plieno darbininkų or
ganizavimui. Politinis Federaci
jos veikimas kainavo 
$11,096, suaukanta gi 
$29,000.

Nariais Federacija
virš vieno miliono. Dabar ji tu
ri 4,509,213 narių. Pereitais me
tais Federacijos pripažintų 
Streikų buvo 1,255 ir 6,000,000 
darbininkų iškovojo pakėlimų 
algos ir pagerinimų darbo sąly-

Konvencijoje dalyvauja dau
giau kaip 600 delegatų iš Ame
rikoj ir Kanados. Jau įnešta yra 
apie 150 rezoliucijų įvairiausiais 
klausimais.

iki šiol 
yra virš

paaugo

Ryto
Dirželio 9 d., kaip 7:30 

vai. vakare Liuosybės sve
tainėje 1822 Wabansia avė. 
bus paskaita tema Pirmo-\ 
ji Paryžiaus Komuna. Re
feruos “Naujienų” redak
torius F. Grigaitis. Visi 
(kviečiami atsilankyti.

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”
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Pasivaigščiojimas
Kada dėdukas Leru, knygve- 

dis pirkly bos įstaigoj Labiuz ir 
Ko. sėjo iš sankrovos, jis susto
jo kelioms sekundoms, apakin
tas šviesos nusileidžiančios sau
lės. Visų dienų jis dirbo prie gel
tonos šviesos galinio ragei:o, už 
pakuliniame sankrovos kamba
ryje, i išeinančiame į siaurą ir 
gilų kaip šulinis kiemą. Kam
barėlyje, kuriame jis štai jau 
keturios dešimtys metų praleis
davo savo dienas, buvo taip 
tamsus, kad net vidurvasaryj 
vos galima buvo apsieiti be ži
burio nuo vienuoliktos iki tre
cios valandos.

Jame visuomet buvo dėgna 
ir šalta; išgaravimai tos duo
bės, į kurią buvo langas, įeida
vo į tamsų kambarį ir pripildy
davo jį kvapu pelės ų ir smir- 
(įėjimu srutų nuovadų.
Štai jau keturios dešimtys me

tų, kaip p. Lera kasdie aštuntą 
valandą ryte ateidavo j šį kalė
jimą; iki septintos valandos va
kare jis sėdėdavo ten susilenkęs 
prie knygų ir rašė su uolumu 
pavyzd*ngo raštininko.

Dabar jis uždirbdavo tris tuk
siančius frankų į metus, o pra
dėjo nuo tūkstančio ir penkių 
Šimtų. Jis pasiliko-. neveikliu, 
kadangi išteklius neleido jam 
apsivesti. Nejautęs niekad jokių 
smagumų, jis neturėjo nė ypa
tingų geidimų. Vienok laikas

JOHN KUCHINSKAS 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telepbone Central 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakaro. 
Subatomini 9 iki 1 po plati 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 
Egsamineoja Abutrakta* 

perkant.
arba parduodant narna, lot* ar
ba tarini Ir padirbu visokius 
Legališkus Dokumentus. Sutei

kiu patarimus ir skolinu pinigus 
ant Pirmų Mortgeėių ant lengvi 
Mlyn-

oflhaa atdaras vaka
rais nuo 7 Iki 8 valandos.

Virtum Metropolitan State Ban
kus, 2201 W. 22nd Street.
Cor. Leavitt. Tai. Canal 2552.

nuo laiko, pavargęs nuo savo 
vienodo ir nuolatinio darbo, jis 
atsiduodavo savo platoniškoms 
svajonėms: “Po pa ralių, jeigu 
pas mane butų penki tūkstan
čiai livrų romios, aš mokėčiau 
įsitaisyti smagų gyvenimą!“

Jam niekad neprisiėjo įsitai
syti smagaus gyvenimo, kadan
gi jis niekad nieko neturėjo, 
apart savo algos.

Jo gyvenimas prabėgo be nuo 
tikiu, be sujudimų ir beveik be 
jokių vilčių. Ta gale svajoti, ku
rią nešioja savyje kiekvienas 
musų, niekad neišsivystė jame, 
ačiū nuosaikimui jo siekimų.

Kada jam buvo dvidešimt 
vieni metai, jis pradėjo tarnybą 
prie Labiuz ir Ko. ir daugiau jau 
nebeapleido tos vietos.

1856 m. jis neteko tėvo, o 
1859—motinos. Ir nuo to laiko 
vienatiniu nuotikiu buvo jo per 
sikelimas į kitą butą 1868 m., 
kada namų savininkas panorė
jo pakelti jo nuomą.

Kasdie lygiai šeštą valandą 
ryte budintojas priversdavo pa
šokti jį iš lovos savo bais u tarš 
kejimu.

Betgi, du sykiu—1866 ir 1871 
metais,—mechanizmas jo suge
do; jis taip niekad ir nepatyrė 
kodėl. Jis apsivilkdavo, klojo 
savo lovą, pasiimdavo kamba
rį, nušluostydavo dulkes nuo 
komodos ir kėdės. Tas darbas 
atimdavo jam apie pusantros 
valandos laiko.

Paskui jis eidavo ir nusipirk
davo mažą duonos kepaliuką 
Lagiur duonkepykloj, kuri prie 
jo, neinainydanei firmos, perė
jo jan per viennoliką savininkų. 
Kramtydamas duoną, jis išei
davo į darbą.

Tokiu bildu visas jo gyveni
mas ištisai prabėgdavo šiaurioj, 
tamsioj raštinėj, kurioj dagi 
sienų popieros nepersimainė. Jis 
Įstojo ten dar jaunu žmogum, 
kaiiM) pagelbininkas p. Briuma- 
no, su svajone kada-nors užim
ti jo vietą.

Dabar tą vietą jis užėmė ir 
daugiau nieko nebelaukė nuo 
gyvenimo.

Visa ta pjūtis atsiminimų; 
kurią kiti vyrai renka visų savo 
gyvenimą, nelaukti nuotikiai, 
švelnutė ar tragiška meilė, pa-

Prakalbos ir Krutami 
Paveikslai

įvyks
SEREDOJE, BIRŽELIO 9. D., 1920

CHERNAUSKO SVET., prie 19-tos ir Union gat.
Pradžia 7:30 vai. vakare Įžanga visiems veltui

Lietuviškai kalbės Dr. A. L. Giaičiunas; Angliškai kalbės Dr. C. 
W. Gilkey ir Dr. C. T. Holman. Taipgi ir kiti, pre to dar bus rodomi la
bai žingeidus krutami paveikslai iŠ mokslo ir sveikatos sryties.

Užkviečia visus

Liet. Krikšč. Litcr. Dr-gija J. Valiulis, pirm.

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIMA

vojingos kelionės, vlsuokiuusi 
atsHJdniai) laisvo gyvenimo— 
viskas tas jam padliko svetimu.

Dienos, savaitės, mėnesiai, 
daljs melų ir ištisi metai buvo 
panašus vienas į k tą. Kasdie 
vieną ir tą pačią valandą jis kel 
(lavos, išeidavo, ateidavo į raš
tinę, pusryčiaudavo, išeidavo, 
pietaudavo, eidavo gult, ir nie
kad niekas nesuardydavo to 
taikslaus vienodumo vieno ir to 
paties veiksnio, faktų, dagi ir 
vienokių minčių.

Pirmiau jis į apskritą, palik
tą pirm lakūno, veidrodėlį, jis 
žiūrėdavo savo gelsvų ūsų ir vii 
niuotų plaukų. Dabar kasdie 
prieš išeisiant jis žvilgterėdavo 
į lą patį veidrodėlį savo žilų ūsų 
ir plikos kaktos. Prabėgo ketu
rios dešimt ilgų ir tuo pačiu 
laiku trumpų metų, tuščių, kaip 
paniurusi diena ir vienokių, 
kaip valandos bemiegės nak
ties! Keturios dešimt metų, nuo 
kurių nepasiliko nieko, nė vie
no atsiminimo, dagi nė vienos 
sielvartus, jeigu neskaityti mir
ties jo tėvų. Nieko.

Dieną, apie kurią eina kalba, 
p. Lera sustojo prie durų, apa
kintas šviesos nusileidžiančios 
saulės; ir vieton to, kad grįšti 
namo, jam atėjo į galvą pada
ryti mažą pasivaigščiojimą prieš 
pietus; tas su juo atsitikdavo 
ketvertą-penkėlą sykių į metus.

Jis atsidūrė ant bulvarų, kur 
po žaliuojančiais medžiais plau
kė ištisa sriovė vaigščiojančių- 
jų. Buvo pavasario vakaras, vie 
naš iš p’rmų šiltų, švelnių va
karų, judinančių širdį gyveni
mo džiaugsmu.

Ponais Lera ėjo savo senuko 
pasišokinėjančiu eisena; džiaug 
sinas spindėjo jo akyse, šiltas 
vakaro oras ir visų linksmu
mas darė jį laimingu.

Jis daėjo iki Elisejaus Laukų 
ir ėjo vis toliau, sujudintas 
dvelkimu jaunystės, plaukusios 
oro vilnyse.

Dangus raudonavo. Juoda 
masė Triumfalės Arkos raiŠkė- 
si žaruojančiame danguje, tarsi 
figūra kokio lai milžino, sto
vinčio viduryj gaisro. Kada se
nas knygvedis priėjd prie to pa
stebėtino monumento, jis pa
jautė, kad išniko, ir užėjo pa
pietauti į vyninę.

Jam. parengė stalelį ant gat
ves prieš sankrovėlę ir padavė 
avienos kotletą su baltu sosu, 
Saločių ir sparžos; ir p. Lera pa
pūdavo taip, kaip jau senai ne 
pietavo. Sūrį bri ji^ užgėrė pus
buteliu gerdį bordo, paskui iš
gėrė,—kas su juo atsilikdavo 
retai—puoduką kavos ir, ga
linus, stiklelį konjako.

Užsimokėjęs jis pajautė save 
visai smagiu, linksmu ir dagi 
biskį gėrusiu. “Koks puikus va
karas,- tarė jis sau,—aš nuei
siu toliau iki įvažiavimo į Bu
lone mišką. Tas man bus nau
dinga.”

Jis nuėjo. Jo galvoj atkak
liai sukinę josi senovinė (lai ne
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Naujienėčiams, Naujienų Skaitytojams ir Visiems 
Naujienų Rėmėjams

Pirmas “Naujienų” Piknikas įvyks

Nedelioje, Birželio 13 d.,1920 Riverwiew Parke
Tikietai turi 16 kuponų su nuošimčiu; $1.30 už 

kuponus. Perkant iš anksto “Naujienose” gausi
te daug pigiau.

Visus kviečiame dalyvauti šiame piknike.
Iš kalno pasirūpinkite tikietps.

RENGIMO KOMITETAS.

Drauge su socialistų Partijos pikniku. “Naujienos” 
pilname savo prisirengime dalyvauja šiame piknike. 
Bus surengta didelis ir įvairus programas.

Tikietai parsiduoda “Naujienų” ofise; iš ofiso 
perkant bus pigiau, nes nereikės mokėti karės taksų.

karštu žvaigždėtu dangum. Jų 
via daugėjo h* daugėjo; jie pra
važiuodavo išsitiesę rainose, pri 
siglaudę vienas prie kilo, apim
li svajones, judinami troškimų 
r nujautimo artimų glamonėji
mų. Karšta tamsa išrodė persi
sunkusi bučkiais, kurie skrai
džiojo ir plaukė joje. Kokis ta: 
švelnus nuovargis pripildė orą 
r, rodės, darė jį dar troškesniu. 
Visi tie glamonėjimai, visi tie 
žmonės, apsvaigę vienu ir tuo 
pačiu troškimu, viena ir ta pa- 
v*ia mintimi, skleidė apie save 
kokį tai 'neramumą. Vežimai, 
kvėpavusieji glamonėjimais, ro 
lės, leido savo kelyje kokias tai 
švelnias ir judinančias emana
cijas. '

Ponas Lera, galinus pajautė 
mažą nuovargį nuo ėjimo ir at- 
;isėdo ant suolo, vis žiūrėdamas 
i tuos vežimus meilės. Beveik 
tuojaus priėjo jo moteris ir at
sisėdo šalę jo.

— Sveiks, mielasis, — tarė

mano 
aš

j irs užsiimate tokiu

persimainiusiu 
balsu pasako:

ki

MARGERIO KNYGYNE
GALIMA GAUTI VISOS ĮDOMIAUSIOS 

KNYGOS IR DAILĖS PAVEIKSLAI. — Mei
lei ir Dailė (su paveikslais), kaina $1.00. Portu
galų Minyškos Meiliškų Laiškų knyga (su pa
veikslais), kaina $1.00. Baltoji Vergija, kaina 
50c. Artistiškų Paveikslų knyga, kurioje telpa 
352 paveikslai, aiškiausiai atvaizdiną gryną mer
gelės figūrą įvairiose pozose, kaina $4.00. Mote-

riškos ir Vyriškos grynų Figūrų Studijos — tai knyga, kurioje ran
dasi ne tik įvairiausiose pozose moters ir vyro grynos figūros (mode
liai), bet ir paviršutine anatomija (kūno sunudavojimas), kaina $8.00. 
Artistiški paveikslai, didumo 5x7 colius, kaina 25c. paveikslas (ne- 
siunčiame mažiau, kaip 12 paveikslų). Minyškų Išpažintjs (dar 

g spaudoje), kaina $2.00. Hipnotizmas (dar spaudoje), kaina $1.00. 
s Siųsdami orderį, kartu siųskite ir pinigus. Aiškiai užrašykite savo 
8 adresą: AL. MARGERIS, 2023 ST. PAUL AVĖ., CHICAGO, ILL. 
LraMnnmnmummuuuuummummuMmmnHmim*^

laidą, jis pamatė visą begaliniai 
vienodą skurdumą savo gyveni
mo: kaip praeityj, taip dabar- 
tyj ir ateityj; pabaigą gyveni
mo niekuo nesiskirs nuo pra
džios ir jis nematė nieko prieš 
save, nieko užpakalyj, nieko ap 
link save, nieko savo širdyje.

Vežimai gi vis važiavo. Kiek
vieną sykį, kada pravažiuodavo 
atviras vežimas, prieš jį pasiro
dydavo ir (išnykdavo siluetas

LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVE 

BANKIERIAI 
Tarnauja lietuviams

SIUNČIAME PINIGUS LIETU
VON: doleriais arba auksinais 
pagal dienos kursą.

PARDUODAME 
Laivakortes 
IŠRŪPINAME 
Pasportus

SIUNČIAME TA VORUS 
LIETUVON

Reikalaudami platesnių infor
macijų rašykite sekančiu adre
su:

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION

414 Broadway,
So. Boston 27, Mass. 

Užrašome Lietuvos laikraščius.

S v c rv.t-i,dn‘: iifl ’ik<» ’■ 
• • iinyiioš syHikatą.

si

Per ilgą laiką aš sirgau 
ir tiek buvau suvargęs, nus- 
labęs kad net ir gyventi 
buvo atsibodę, kiek uždirb
davau tai visą daktarams 
ir išmokėdavau, ir buvau 
pristygęs vilties, kad bepas* 
veiksiu.

Mane kankino vidurių ne- 
dirbimas pilvalio nuslab- 
nėjinias, skilvio nemalimas 
ir nervai; skaudėdavo gal
vą, po krutino, strėnas ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
nius atsirugčjimus; abel- 
nai buvau visas suvargęs..

Matydamas, kad niekur 
negaunu pagelbos, ėmiau ty
rinėti pats. Ir man tiek pa
sisekė surasti vaistus, var
du SALUTES STOMA CH 
BITTEHIS ir į 6 mėnesius 
fmlikau sveikas ir tvirtas, 
r dabar čionai aš pasiro

dau visuomenei; taipgi yra 
tūkstančiai žmonių pasveikę 
nuo SALUTES BlTTERIO 
ir dčkavoja jo Geradėjystoi.

Taipgi veliju ir jums, ku
rie tik norite būti sveiki ir

lė, kurią dainuodavo viena jo 
kaiminių^
'Kada pavasariui rėdosi miškeliai, 
Mano mielas kalbina mano, 
“Eisime mieloji, miškelin — 
Kvėpia medžių lapeliai!“

Jis vėl ir vėl be galo dainavo 
ją. Ant Paryžiaus nusileido 
naktis, be ve j ė, troški. Ponas 
Lera ėjo alėja Bidono m'ško 
ir žiurėjo į pravažiuojančius ve 
žinnis. Jie pravažiuodavo vie
nas paskui kitą, blizgėdami ži
buriais ir valandėlei galima bu
vo matyt apsikabinusią porelę 

moterį šviesuose rūbuose ir 
vyrą juodame švarke.

lai buvo begalinė procesija 
įsiniyĮėjusiųjų, važinėjančių po

Dabar Pirma
tvirti tai naudokite SALUTES ftlTTERl ir jum suteiks sveikatų, 
sudrutins vidurius ir prašalins galvos, pakrutinės ir strėnų skaus
mą ir abelnai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, 
miegą ir tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingu 
nuo infhienzos ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikyti ir par
davinėti, kaip aptiekose, karčiamose ir tam panašiose vietose ir jis yra 
tokis pat kaip kad pirma buvo, šlapiuose laikuose kaina: 1 bonka 
$1.50; 2 b. $3.00; 4 b. $5.25; 6 b. $7.50; 12 bonkų $14.00.

Reikalaukite aptiekose ar tam panašiose vietose, o jei negali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iš Salutcs Manufącturing Co. Taigi norėda
mi greit aplaikyti siųsk sykiu su užsakymu ir Money Ordcr dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes nplaikę.tuoj prisiusi
me dėl tamitų reikalaujamų gyduolių.
Pasarga: Prisiųskitę tikra ir aiškų savo antrašą ir adre

suoki! taip: SALUTES MANUFECTURING,
By P. A. BALTRANAS CO.

616 W. 31st St., Chicago, III, Tcl. Boulevard 7351

Tel. Yarda 8654

Mrs. A. Michniewich
AKUSERKA

Baigusi Akuše
rijos kolegiją;
ilgai pYaktika- 
vusi Pennsilva- 
nijos nospitalS. 
se, Pasekmin
gai patarnauja 
Erie gimdymo.

►uodą rodą vi
sokiose ligose 

moterims ir 
merginome.

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

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v.

Jis nieko neatsakė, Ji tęsė:
— Pamylėk mane, 

brangusis. Tu pamatysi, kad 
labai meili.

Jis ištaro:
— Jus apsirikote, ponia.
Ji paėmė jį už rankos:
— Nu, nebūk paikas, klau

syk...
Jis pakįlo ir nuėjo, su lindė

siu širdyj.
Už šimto žingsnių kita mo

teris prisikabino prie jo:
— Ar neprisėstumėt šalo ma

nęs valandėlei, mano gražuoli?
Jis paklausė jos:
— Kam 

ima tu?
Ji urnai 

kakliai ir 
miu, piktu

— Velniai imtų, ne dėl savo 
gi užsiganėdinimo!

Ji vis spirė švelniu balsu:
— Tokiame atsitikime kas gi 

jus stumia? f
Ji sumurmėjo:
— O gyventi ar reikia 

nors?
Ir nuėjo niūniuodama.
Ponas Lera pasi jautė misi mi

nusiu. Naujos moterjs prarida- 
vo pro šalį, užkalbindavo, kvie
tė jį su savim.

Jam rodėsi, kad ant jo galvos 
užsikaria kas tai juodas, kas tai 
baisus.

Jis vėl atsisėdo ant suok). Ve
žimai važiavo kaip ir pirmiau.

— Geriau butų buvę neiti į 
čia, — mąstė jis. — Dabar ma
no ūpas visai suįro.

Jis pradėjo mąstyti apie visą 
tą meilę, kurią jis mate apie sa
ve, — meilę tai parduodamą, 
tai aistrią, apie visus tuos buč
kius, tai pirktus, lai teikiamus.

Mele! jis niekad nežinojo 
jos. Visą savo gyvenimą jis ži
nojo tik dvi-tris moteris, ir tai 
netikėtai, nelauktai, kadangi jo 
' sinklius neleido jam išdikavi- 

•mų. Ir jis pradėjo mąstyti apie 
savo gyvenimą, taip nepanašų j 
gyvenimą kitų vyrų, tokį tam
sų, nejaukų, tokį vienodą ir 
tuščią.

Yra pasaulyj esybių, kurioms 
išliktųjų kame nors nevyksta?

rlio

Jam rodėsi, kad prieš jį važinė
jasi visa žmonija, apsvaigusi 
džiaugsmu,. pasikakinimu, lai
me. O jis žiurėjo į ją ištolo, vie
nas, visai vienas. Ir jis bus vie
nas ir ryto, ir visados, vienas 
taip, kaip niekas pasaulyje.

Jis atsistojo ir urnai nusilpęs, 
tarsi padaręs ilgą kelionę pės
čia, vėl atsisėdo fuit sekamo 
suolo.

Ko jis laukė? Ko jis tikėjosi? 
Nieko. Jis mąstė, kaip turbūt 
yra gera, būnant senučiu, su
grįžus namo pasitikti čiauškan
čius anūkus. Senatve saldi tam, 
kas yra apsuptas tų esybių, ku
riems jis davė gyvybę; jie my
li, glamonėja, kalba puikius ne- 
reiškius žodelius, šildančius šir
dį ir priverčiančius užmiršti vi
są sielvartą.

Jo širdis susispaudė nuo liū
desio, kada jis atsiminė apie sa
vo tuščią kambarį, švarų ir 
liūdną, kur niekad niekas, apart 
jo, neįeidavo. Ji pasirodė jam 
dar liūdnesne, negu jo ankšti 
raštinė.

Niekas neįeidavo į jį; niekas 
niekad jame nesikalbėdavo. Jis 
buvo negyvas, nebylis, neslėpė 
savyje atbalsio žmonių balsų. 
Namo sienos kaipir slepia da
lelę esybės gyvenančių jame 
žmonių, ką nors iš jų eisenos, 
jų figūros, jų žodžių. mai,
kuriose gyvena Įainr šei
ni inos,—linksmesni, negu na
mai nelaimingųjų. Jo kamba
rys taipjau neturi alsimiitimų, 
kaip ir visas jo gyvenimas. Ir 
jis pajautė baimę prie minties, 
kad jisz turi grįšti vienas į tą 
kambarį, gulti į lovą, vėl atlik
ti visą ta:, ką jis atlikdavo kas 
vakarą. Ir tarsi norėdamas nu
eiti toliau nuo to nejaukaus 
namo ir atitolinti valandą su- 
'frjžimo į jį, jis pakįlo ir 
kęs į pirmą papuolus ą 
Butono miško, nuėjo į 
kad atsisėdus ant žolės.

Visur apie save, virš savęs jis 
girdėjo neraiškų, begalinį, nuo
latinį triukšmą, susidariusį iš 
daugybes įvairių garsų, kurtų, 
artimą ir tolimą ūžesį, — mil-

Abelnas Tonikas.
Nei vienas nesiginčia su tuo. kad 
apskrita sveikata didžiumoje pri
klauso nuo prideramo suvirškinimo. 
Jei Šitas darbas susilpntja, sulitija, 
ar pasidaro neužtenkamu, tąsyk gali 
kilti kitos negalįs. Taigi kiekvienas 
mes turitume saugotis ir žiurlti, kad 
virškinimo darbas butų normalia.

Severas 
Balsam of Life
(Severoe Gyvasties Balsamas) yra 

spageidaųjamu tonikų, kuris, kaip ži
noma, suteikia kuogoriausias pa
sekmes. Jis apskritai paasktina ir 
jo verti yra priparodyta gydanties 
nuo nevirškinimo, dispepsijos, netu
rėjimo noro valgyti, vienvalipio vi
durių užkietėjimo, ir apskrito nusilp
nėjimo stovio. Kaina 85c ir 4c 
mokesčių, visose ^pliekose. te

pasu- 
alvją 
girią.

7 ? W. F. SEVERĄ CO
CEDAR RAPIDS. IOVVA

žinišką, neaiškų virpėjimą gy
venimo: kvėpavimą Paryžiaus, 
panašaus kvėpavimui milžiniš
ko tvarinio.

Gerklės kliutjs
Gali paeiti nuo 

nesveikumo migdą 
Jinių gilių (tousi- 
lų), o kartais nuo 
uŽsikrčtimo gerk
lės tuštumos. Gal 
turite slogas ir tas 
padaro gerklės 
klintį. Nosis yra 
labai svarbiu orga

nu ir jei ji yra užkimšta, tai gali 
padaryti klintį. Dabar yra pats 
tas laikas atitaisyti iki pavasariui 
Leiskite man su atsidėjimu išegza 
minuoti jums nosį. Tų 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 sugcbiunų. Jus gal pažįstate kai 
kuriuos šitų žmonių. Paklauskite 
manęs jų pavardžių.

Dr.F.O.CarterSaulė jau buvo augšlai pakį- 
lusi ir leido srioves šviesos ant 
Bidono miško. Alėjomis jau va 
žinojosi keletas vežimų ir pra
dėjo rinklios linksmus railuo- 
liai.

Viena iš tuščių alėjų pamaži 
ėjo porelė. Ūmai jauna moteris, 
pakėlusi akis, pamate šakose ką 
tai tamsų. Nustebinta, išsigan
dusi, ji paklausė, rodydama ran
ka:

— Žiūrėkite... Kas ten?
Ir sušukusi, puolė j glėbį savo 

draugo, kuriam prisiėjo pagul
dyti ją ant žemės.

Pašaukti sargai nuėmė nuo 
medžio seną vyrą, pasikorusį 
ant savo petnešų.

Liko nustatyta, kad mirtis 
ištiko vakarą prieš lai. Iš rastų 
ant jo popierų pasirodė, kad jis Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago 
buvo Lab'uz ir Ko. knygvedžiu 
ir kad jo pavardė buvo Lera.

Mirtį priskaitė 
kurios priežastis
aiškinta. Galbūt UillUS antpuolis ,Ofisas: 335-1 So. Halsted St. Chicago

1 1 I nJnnnnnA Drnvnr
didelės beprotystės?

Vertė K. Baronas.

Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės

120 So. Stato St. 2 lubos. Antros 
durj« į šiaurę nuo Fair sankrovos. 
Valandos: nuo 9 iki 6. Seplinta- 
dieniais nuo 10 iki 12.

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE
Deimantai, 

Laikrodžiai,

Auksybė, Columbijos 
Grafonolas ir lietu
viški naujausi rekor
dai.

4537 S. Ashland 
Ate., Chicago, III.

įsaiižudyslei, j 
atsitiko neiš-

Tclephone Van Buren 294

DR. A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

j Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

1 Telephone Drover 9693 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 yak. Ncdėjioųis 10—12 diena

L
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Kodėl nužudytas 
Carranza?

by kuris kitas tos vietos j ieško
tojas — visa lai bus įgyta jo 
paties krašto lėšomis. Pirma, 
įsigytąją galią jam reikės išlai
kyti pagalba utilitarinio režimo,

New Yorko Wall gatvė 
žino kodėl.

Rašo HELEN AUGUR
[ Feder įlotosios Presos koresp.]

IV.
New York. — šiandie Meksi

kos laukia tragingas nuospren
dis. Ji, gali būt, nusilenks Obre- 
gono režimui, kad savo garbe 
ir turtu nusipirkus klastingą tai

tinėms Valstijoms talkininkau
jant. Antra, Washingto ‘no pri
pažinimą jis tečiaus galės gauti 
lik ta sąlyga, jeigu Jungtinių 
Valstijų kapitalo sodintojui bus 
užtikrinta kuopilniausia veiki
mo laisvė. Jisai gaus aukso ir 
šautuvų savo žmonėms nu
šliaužti, bet I k tuomet, jeigu 
jis paves Jungtinėms Valstijoms I

bes priešintis intervencijai. Gi 
dėl toje intervencijoje pralieto 
kraujo, suprantama, atsakomy
bė turėtų pulti ant prezidento 
galvos ir kartu visos demokra
tų administracijos. Senieji rik
smai apie demokratų vedamąją 
‘kripu-kripų” politiką kai dėl 
Meksikos sijprėtų atatinkamoj 
proporcijoj su rinkimų kampa
nija ir pagalios tatai liktų vy
kiausias toje kampanijoj daly
kas.

Fa k linai, Meksika jau ir li
kusi Ino rinkinių kampanijos

vieną desperatinę pastangą įsi- Jeigu suviltieji Meksikos (lai (ievai nusiinanantįs apie Pa
kurti darbininkų valdžią, ir tuo į bininkni tuoj arba linkimų lai- 
Tainpico prieplaukoj susilauks ku bandys sukelti tikrą revo-
Jungtinių Valstijų karinį laivy
ną.

Ir vienu ir kitu atveju ji pra
lošia. Ir vienu ir kitu atveju 
Jungtinių Valstijų kapitalo so
dintojas turi progos likt perga
lėtoju. Jeigu valdžios vairą pa
siims Obregonas, Gonzales ar

liuciją, kad įsikūrus savą darbi
ninkišką valdžią, tuo jie tiesio-

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Moteris Gydytoju Ir Chlrvrgae 
2* E. Vfaahinfto* St 
Marehall Fleld Aaaez 

18th ft Ruimaa 1827 
Phoae CoetraJ 8M2 

Valandos: nuo 19 iki 12 rytą

2121 North Western Avė.
Valandos: 6 Iki I vakar*.

^-Spinduliai. Phone Arnrltago MII
Rezidencijos telef. Albany 8710

riti i Wąll gatvės pelnagaudų. 
Tai dėlto, kad tuo tarpu nėra 
pasauly spėkos, kuri galėtų su
laikyti intervenciją Meksikoje, 
jeigu lik tenai kiltų kiek rim
tesnė suįrutė.

Politiniu atžvilgiu, republi- 
konų partijai niekas negalėtų 
suteikti liek daug pasitenkini
mo, kaip kad Meksikos darbiniu 
kų sukilimas prieš pripažintą
ją jos valdžią ir dagi bandymas 
įstatyti jos vieton, darbininkišką 
režimą. Turintįs atsakomingų 
vietų žmonės pripažįsta, jogei 
šitokio kriziso valandoje prezi
dentui Wilsonui nebūtų galimy-

Važiuokite į Lietuvę
PER

Oepositors State Baiik 
4633-4637 South Ashland Avenue 

CHICAGO, ILLINOIS

$6,000,000.00 dolerių banka

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

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

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

VJBNATINIB RaGUTRUOTAB RU8AB APTIKKOR1UB ANT BRIDGKPORTO

VYRAMS IR SLAUGIEMS
Akiniai aukso rimuoM nuo |».00 tr ■«- 
giliau. Sidabro rimuota nuo »1.00 Ir 
■u/ifiau. Pritaikoma akiniu* uidykg. 
Atminkit: Galvot iopijima.% narviiku- 
maa. akių tkaudijima*. uivilkimaa ir 
tt. yra ▼a'tialt (vairių ligų, kurios ga
li būti pralalintna gerų akinių pritaky- 
mu. Ittyrimaa utdykg. Jei periti ar 
tktuda akU. Jei jot raudonoe, jei gal
va topą, jei blogai matai, jei ak|s tilp
tų, natgtk ilgiau, o jieikok pagalbos 
aptiekoj. kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uidykg. Atmink, kad mot koS- 
nam gvarantuojam akiniu* ir kiekvie
nam gerai prirenka*.

klesos sukilimo Meksikoj nė 
nesitiki. . Didžiuliai Jungtinių 
Valstijų piniguočiai ir verteivos
— jie įtikinančiai nurodo, jo- 
jei ten susiburs militaristinė 
valdžia. Nieks geriau nenušvie-

pia beviltę Meksikos žmonių pa
lelį, kaip kati tai. kas gauna
ma iš privatinių Wall gatvės fi
nansininkams teikiamų raportų. 
Vienas jų pradedama ypatingu 
pasitenkinimu—kvietimu pulti 
Meksikon ir darylius lobių. 
“Meksikos Hondai, teikiantis 
penktą nuošimtį ir išmokėtini 
1915 metais, tikra proga... Po
litiniame Meksikos gyvenime 
pabėgėlio prezidento Carranzos 
nužudymas nepadarys jokio 
kiek gilesnio ir patvaresnio 
Įspūdžio. Mirusieji ten užmirš
tami nepriprastu mums greitu
mu. Nė vienas dabar neprivalo 
stovėti ant vietos, aiškiai suma- 
tydamas skubią Obregono re
voliucijos pasiaubą — jos ga
lutinąją pergalę. Kad kreipus 
reikiamos domos į nuomones, 
kurių — Meksikoje, ir užsie
niuose — kilo sąryšy] su nužu
dymu Carranzos, bus padaryta 
nagrinėjimų, 'reikiant paskuti
niąją pagarbą, suprantama, bus 
pareikšta kiekvienas galimas 

ženklas privačios ir oficialios 
simpatijos Carranzai. Po to, 
kaip paprastai, skins sau kelią 
į galę besivadinanti save žmo
nių valdžia, kuri tečiaus tikre
nybėje bus tik militarinė oligar 
chija.”

Tokiais akinimais, kurie yra 
sužinaus nusimanymo — o ne 
spėliojimo, migloto sumatymo
— vaisius, didieji biržos kara

liai diena dienon sau naujų lo
bių kraunasi. O kada šitaip kal
ba Wall gatvės finansininkai, 
kada jie sako, jogei Meksikoje 
susikurs militarinė oligarchija 
ir kad todėl visi drąsiai gali so
dinti ton šalin savo kapitalus— 
progų sėkmingai revoliucijai 
nebelieka.

NAUJIENOS, Chicago, III

Silpnybes, paeinančios nuo porsidirbhno, pailsimo, sąnariu ir raumenų 
sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai prašalinamos, vartojant

PAIN-EXPELLERI
(( Draugu Reikale”

Šeimynos, kurios kartą dažinojo jo veikiančią jiegą, daugiaus be jo neapsieina. 
Yra tik vienas l’alii*Expollerls ir dol jusu apsaugojimo, jis yra paženklintus 
musu vaizbaženkliu

įJa ANOHOR (Ik.a.ra.8) &
Jeigu ant pokolio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jie nėra tikras ir jus tokio 

neimkite. Visose aptiekose po 85c* ir 70c. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus :
P. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New York

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

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

SALUTARAS CHEMICAL INST.
J. Baltrūnas, prof.

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

šitą apgarsinimą turėtų perskaityt kiekviena, iškirpt ir pasilikt.

Moralybes Išsivystymas
Parašė L. Krzywicki 
Vertė A. J. Karalius

Knygelė padalinta į penkis skyrius. Para
šyta labai suprantamoje kalboje.

Puslapių 120
“Daug filosofų ir metafizikų sprendė, kad 

trūkstant istorinių faktų, tai ir proto pagel- 
bą, gerai įsigilinus į žmogaus prigimtį, gali
ma prieiti prie istorijos nuo pradžios iki 
tam laipsniui, kokiame ji šiandien randasi.

Kaina 25c.
Reikalaukite tuojaus.

NAUJIENŲ KNYGYNAS 
1739 S. Halsted St., 

Chicago, III.

Lietuvos apskričiai 
ir valsčiai.

[Nuo Lietuvos Misijos Informcaijų 
Skyriaus].
i „

Oficialėmis žiniomis iš Kauno, 
31 kovo, 1920, Lietuvos valdomų
jų apskričių, valsčių, miestų ir 
miestelių sąrašas dabar 
toks:

yra

Dr. A, R. Blumenthal

nuoju Dykai
Gyvenimas yra 

tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Ophs 
thalmometer. Y-< 
patinga domi at 

" * kreipiama I vai*
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vek- 
nedėliomls, nuo 9 iki 12 dieną 
4*49 S. Ashland av. kamp.47 et.

Telephone Yards 4812 
Boulevard 6427

DR. M. HERZMAN

Tele Yards 6492

AKUšERKA 
A. SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterių ligose; rū
pestingai prižiu
rtu ligone ir kūdi
kį laike ligos.

1 41 3255 So. Halsted
St., Chicago, III

Pel. Canal 6222.
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 W. 22nd & So. Leavltt Sta.

CHICAGO. 
Valandos! 9:30 ryto iki 12 dieną, 

nuo 1 po pieta iki * vakare.

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas

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

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

(tarai lietuviam* llnomaa par 33 m* 
tų kaipo patyrei gydytoja*. ahlrarga* 
ir akuJtaria.

Gydo aitriai Ir ehronilkaa ligai, vy
rą. motorą ir valkų, pagal naujau*** 
mitodai X-Ray ir kitokiu* alaktroa prfo. 
taiaua.

Ofiiaa Ir Labaratorlja: IMS W. Ut* 
Bt. netoli FUk St.

VALANDOS: Nuo 1S—lt plato. fa 
nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

( Dienomis i Canal 
2110 arba 857

Naktimis Drexel
___  950 - Drover <186 

•f11 8- h*1** VALANDOS: S—S ryto, tiktai.

Telephenall

šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 
I dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO^ Ine.

A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th St Tel. Boulevard 1892. Chicago, HL

3149 S. Morgan St., Chicago, III

ko arba vaiatų, ateikit pa* mane. A* buvau ap.
10 metų, Amerikoj 10 metų. Ai duodu patarimo* DTKAL Galiu 

ruaiikus vaistu*. Ai rekomenduoju tik GERUS daktarue. Ai eau

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašyta
is verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite i 
Atdara kasdien nuo 9—• 
Utaminkais, Ketvertais IMS MILWAUKEE AVĖ. 

tarp Pasiima Ir Woo4 Sta.

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

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

Devynios dešini Idalįs vįsų 
prižadų, kuriais svaidosi dabar
tiniai kandidatai busimojo pre
zidento vietai, teikiama “nui- 

Į sų šiauriniams kaimynams.’’ 
Du kandidatai, Pablo Gonzales 
ir generolas Obregon, nūdien 

Maro lenktynių už Wall gatves 
malonę bei paramą, kokios pa
staroji galėtų suteikti rinkimų 
metu. Tas, kuris daugiau pri
žadės, bus laimėtoju. Tuo tar
pu savo pozicijas jiedu išlaiko 
ginklais, ir žmonės giliai suju
dinti nugalabijimu jų patikėti
no ir nenuoalsaus prezidento, 
vargu bau drįs svajoti apie že
mę ir taiką.

Gali būt, kad jie bandys per
traukti nutiestą banditų šautu
vais retežį. Bet už jo jie ras ge
ležinę Wall gatvės sieną. Wall ] 
gatvė tečiaus-supranta, kad šį 
kartą visa tai daryti jie dagi nė 
nebandys.

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

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

; 1. ALYTAUS APSKR.
Valsčiai:

‘ Alovės, Alytaus, Antnemunio, Jez- 
I no, Krokelaukio, Liškavos, Metelių, 

Miroslovo, Nemajūnų, Nemunaičio, Pu 
nios, Serijų, Simno, Ūdrijos.

Miestai:
; Alytus.

2. BIRŽŲ APSKR.
i Valsčiai:
l Biržų, Budbergo, Daujėnų, Joniškė- 

’io, Krinčino, Nemunėlio-Radviliškio, 
Pabiržės, Papilio, Pasvalio, Pumpė
nų, Pušaloto, Saločių, Vabalninku, 
Yaškų, Žeimelio.

į Miestai:
į Biržų, Pasvalio, Vabalninku.
| 3. EŽERĖNŲ APSKR.
i Valsčiai:
į Antalieptės, Antazave, Dusetų, De

gučių, Imbrado Kalkunų (Kaukuonio), 
Kurcuno [?], Lašų [?], Paupinės, Sa
lako’, Smalvų [?] šventėnų.

Miestai:
Ežerčnai.

4. KAUNO APSKR. 
Valsčiai:

Babtų, Čekiškės, Garliavos, Janu
os, Lapių, Pakuonio, Panemunio, Pa

žaislio, Raudondvario, Rumšiškių, Se- 
■ed^iaus, Turėnų, Veliuonos, Vendzia- 
folos, Vilkijos, Zapyškio.

Miestai:
Kauno, Janavos.

5. KĖDAINIŲ APSKR. 
Valsčiai:

Airiogalos, Baisogalos, Datnavos, 
Grinkiškio, Gudžiūnų, Josvainių, Ko
lainių, Krakų, Pašušvio, Pernaravos, 
3urviliškio, Šėtos, Žeimių.

Miestai:
Kėdainių.6. KRETINGOS APSKR.

Valsčiai:
Andrejavo, Darbėnų, Garždų, Kar

inos, Kretingos, Kulių, Mosėdžio, 
Patelių, Salantų, Skuodo, Veviržėnų.

Miestai:
Kretingos, Skuodo.

7. MAŽEIKIŲ APSKR. 
Valsčiai:

Akmenės, Ilakių, Laižuvos, Mažei
kių, Sedos, Tirkšlių, Vegerės, Viekš- 
lių, Židikų.

Miestai:
Mažeikiai, Viekšniai.

3. MARIJAMPOLĖS APSKR. 
Valsčiai:

Antanavo, Išminto, Balberiškio, Gu- 
lelių I, Gudelių II, Janavo, Javarayo, 
Kalvarijos, Klebiškio, Krosnos, Liu
bavo, Liudvinavo, Marijampolės, Mi- 
cališkio, Padovinio, Raudonio, Sas
navos, Šunskų, Veiverių, Višakio-Ru- 
los.

10. RASEINIŲ APSKR.
Valsčiai:

Betygalos, Girkalnio, Jurbarko, Kel 
mės, Kražių, Nemakščių, Raudonės, 
Raseinių, šilavos, Šimkaičių, Tytuvė
nų, Viduoklės.

Miestai:
Raseinių, Jurbarko.

11. ROKIŠKIO APSKR.
Valsčiai:

Abelių, Aknystos, Juodupės, Jušin- 
tų, Kamajų, Kriaunų, Pandėlio, Pa
nemunio, Panemunėlio, Rokiškio, Ska
piškio, Svėdasų.

Miestai:
Rokiškio.

12. — ? APSKRITIS. ;
Valsčiai:

Būdviečio, Kapčiamiesčio, Kučiūnų, 
Lazdijų, Liepalingio, Punsko 
okupuotos), Rudaminos, Seinų 
puotas), Šventežerio, Veisėju.

13. ŠAKIŲ APSKR.
Valsčiai:

Barzdų, Bublelių, Gelgaudiškio, Griš 
kabudžio, Jankų, Kudulių, Lekėčių, 

Lukšių, Paežėrėlių, Plokščių, Sintau 
tų, Slavikų, šakių, žvirgždaičių.

Miestai:
Šakių, Naumiesčio.

14. ŠIAULIŲ APSKR.
Valsčiai:

Gasiunų, Grudžių, Joniškio, Klovai
nių, Kurtavėnų, Kužių, Kriukių, Kur
šėnų, Kurėpių, Linkuvos, Lygumų, 
Meškučių, Pakruojaus, Papilės, Pašvi
tinio, Paliaišio [?], Radviliškio, Rau
dėnų, Stačiūnų, Skaisgirio, Šakynos, 
Šaukėnų, Šiaulių, Šiaulėnų, Tryškių, 
Užvenčio, Vaiguvos, Žagarės.

Miestai:
Šiaulių, Žagarės, Joniškio, Radvi

liškio, Kuršėnų.
15. TAURAGĖS APSKJL 

Valsčiai:
Batakių, Eržvilko, Gauros, Kalti

nėnų, Kvėdarnos, Laukuvos. Naumies 
čio, Sartininkų-Žigaičių, Skaudvilės, 
Šilalės, šviekšnos, Tauragės, Vainu- 
tos. I

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

r—Dentistas—
3331 S. Halsted St., C hicago, III.
Valandos:—

9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

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

8149 S. Morgan stM kerti 82 it.
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS! 

Moteriškų ir Vyrišką, 
Taipgi Chroniškų Ligą.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 — 3 po pietų ir nuo 

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

Telephone Yards 687.

(oku-

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas
10801 S. Michigan Av., Roseland

Valandos: 9 iki 9 vakare.

TEISINGA DRABUŽIU KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kišo- 

niui. Gvarantuojame, kad sutaupysi
me Jums nuo 10% iki 60% kiekvie
name pirkime. Kai kurie dalykai pi- 
}resni negu olselio kaina. Vyrų ir 
aunų-vyru gatavai pasiūti ir ant or

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

Pamatykit musą specialius siutus 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00, 
$22.50, $25.00 ir $30.00. Juodi siu
tai po $45 ir $65. Mėlino serga siu
tai nuo $35 iki $60. Vaikiną ir vai
kų siutai ir overkotai $6.50 ir dau
giau. Vyrų kelinės $4 ir daugiau. 
Mėlino serge kelinės $5.50 iki $17.50.

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

Atidaryta kiekvieną dieną iki 9 
vai. vakare. Subatomis iki 10 vai. 
vakare. Nediliomis iki 6 v, vakare, 

S. GORDON,
1415 So. Halsted SU ChicaRo. TU.

Telephone TkrdU *013'

Dr. M. Stupnicki
1107 S. Morgai bL Chicago

VALANDOS: Nuo 1 Iki 11 rytą 
ir nuo i iki I vakar*,

DR. S. B1EŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

DR. YUsKA
1900 S. Halsted St

Tel. Canal 114

t 
t

t

DR. M. T. STRIKOLIS

-OUNDatlAST!

Miestai:
Marijampolės, Kalvarijos, Prienų.

9. PANEVĖŽIO APSKR.
Valsčiai:

Andrioniškio, Gelažių, Krakinavos, 
Kupiškio, Mieniškių, Naujamiesčio, 
Panevėžio-Vežlio, Piniavos, Raguvos, 
Remygalos, Razalino, Smeigių, Suba
čiaus, Šeduvos, Šimonių, Traškunų, 
Vadoklių, Viešintų.

Miestai:
Panevėžio, Kupiškio, Šeduvos.

Miestai:
Tauragės.

16. TELŠIŲ APSKR.
Valsčiai:

Alsėdžio, Kalvarijos Kuokas [?], 
Nevarėnų, Plungės, Retavo, Telšių, 
Tverų, Varnių, Žarėnų.

Miestai:
Telšių, Plungės.

17. TRAKŲ APSKR.
Valsčiai:

Kaišedorių, Kictaviškio, Kruonio, 
Žaslių, Žiežmarių.

18. UKMERGĖS APSKR. 
Valsčiai:

Banikų, Deltuvės, Kovarsko, Kurk
lių, Pagirių, Pabaisko, Panaterų, Sie
sikų, Sašulių [Šešuolių?], Taujėnų, 
Traupės, Ukmergės, Verpiu, Želvos, 
Žemaitkiemio.

19. UTĖNOS APSKR.
Valsčiai:

Anykščių, Daigailių [Daugailių?], 
Debeikių, Leliūnų, Skemonių, Taurag
nų, Utenos, Užpalių, Vyžonių.

Miestai:
Utenos.

20. VILKAVIŠKIO APSKR. 
Valsčiai:

Alvito, Bartaikų [Bartininkų?], 
Gižų, Gražiškių, Kaupiškio [?], Ke
turvalakių, Kybartų, Lankeliškio, Pa- 
?žerių, Pajevonio, Pilviškių, Vilkaviš- 
<io, Vištyčio, Žaliosios.

Miestai:
Kybartų, Vilkaviškio, Virbaliaus.
Redakcijos pastaba: — Butų gera, 

kad Lietuvos Misijos Informuojama- 
sai Skyrius, pirm išsiunčiant redakci- 
oms pranešimus, visados padąrytų 

rankraščių korektūrą. Korektūros bu
vo reikalingas ypač šis apskričių ir 
valsčių vardų sąrašas, kur 12 apskri
ties vardas dagi visai išleistas.

kl.j/feUUSPUL
BRASSIEDES

N99 150 N9I5 ?0DSLENDIRl____ STOUTU___

DR. I E. MAKARAS 
Lieturh Gydytoju ir Chirurgu 
Roselande: 10900 S. Michigan Av< 
Telefonai, Pullman 842 ir 818* 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St 
Tik Ketvergę vakarais nuo 1:1* 
—7. Tel. Yards 738.

Gydytojai ir Chirurgai 
Ofisas: 1757 W. 47 St.

Tel. Boulevard 160.
Ofiso valandos: 10 ryto iki 1 

po pietų; 6:30 iki 8:30 vak.
Nedėliomls 9 iki 12 dieną. 

Namai: 2914 W. 43 St.
Tel. McKinley 268

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

LIETUVON— 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

MM 8. Kergei Si. Chlcage, Ui.

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

VALANDOS: 2—12 ryto

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?

*■111- i' i ■

■■■



Utarninkas fiirž. 7 ii., 1920
1 ........... —■■ ........................i ■iy»n ■■m
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Pnbliahaė Daily azeapt Sand*y by 
the Llthoaniaa Nawa P*b. Cc, !■«-
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1759 80. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

TalepheM Casal IBM

Subecrlptloa Katėsi
06.00 per yaar in Chicaio.
05.00 per year outside of Chicago.
07.00 per year in Canada.

2c per copy.
Entered as Second Claas Matter 

March 17th, 1914. at the Post Office 
of Chicago, UI, Mndec the act of 
March Inį 1870.

<6.00
3.50
1.85
1.45

.75

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedeldienius. Leidiia Naujienų Ben
drovė. 1739 S. Halsted St., Chteafo. 
UL —■ Telefonu: Canal UOS.

UlalaakomoJ! Kalasi 
Chlcafoje — pašte i 

Metams .................... .
Pusei metų .........................
Trim* mėnesiams ..............
Dviem mėnesiams ........ 
Vienam mėnesiui

Chlcafoje — per nešiotojui 
Viena kopija .............. .
Savaitei .......... . ......... .
Mėnesiui

BevieajloM ValaUjaae, ne Ckicagoj, 

Metams . .....    95.00
Pusei metų...........................
Trims mėnesiams ..............
Dviem mėnesiams • .»•»• • • e. 
Vienam mėnesiui ........ .. ...

Lietuvon ir kitur ešaieninoeet 
(Atpiginta)

Metams ..................
Pusei metų............
Trims mėnesiams _ _

Pinigus reikia siųst Pašto Money 
Orderiu, kartu su uisakyma

02 
12 
60

A4

. 17.00
.. 4.00
. 2.90

Nepriklausomieji 
Socialdemokra
tai laimėjo.

Užvakar Vokietijoje įvy
ko pirmutiniai reichstago 
(parlamento), rinkimai pa
gal tą naują tvarką, kurią 
pagamino Steigiamasis Su
sirinkimas. Galutini rezul
tatai da nėra žinomi, bet te
legramos praneša, kad “so- 
rfrtltetai ‘ laimėjo ‘ rinkimus”. 
Tatai turėtų reikšti, kad so
cialistų partijoms teko di
džiuma vietų reichstage. 
Kad patikrinus, ar tai yra 
tiesa, reikia palaukti, kol 
bus pranešta, kiek atstovų 
tapo išrinkta nuo kiekvie
nos partijos.

Kolkas galima pastebėt iš 
atskirų paskelbtų skaitlinių, 
jogei šie rinkimai parodė ne
paprastą sustiprėjimą Ne
priklausomųjų Socialdemo
kratų partijos. Apie metai 
laiko atgal, kada buvo ren
kamas Steigiamasis Susi
rinkimas, nepriklausomieji 
gavo beveik penkis kartus 
mažiaus balsų, negu didžiu- 
miečiai socialdemokratai. Šį 
kartą nepriklausomieji dau
gelyje vietų susilygino su d i-, 
džiumiečiais, o kaikuriose 
vietose pralenkė juos.

Ypatingo pasisekimo ne
priklausomieji turėjo mies
tuose. Berline jie, pav. ga
vo 459,967 balsus, kuomet 
didžiumiečiai tiktai 185,631 
(da ne pilnos skaitlinės). 
Hamburge n^priklausomie 
ji gavo 37,000 balsų, o di
džiumiečiai. 8,000; Bremene 
nepriklausomieji gavo 23,- 
000 balsų, o didžiumiečiai 
12,000; Leipcige nepriklau
somieji gavo 17,000 balsų, o 
didžiumiečiai 2,000; Mūen- 
cb|0ne nepriklausom j iei 31,- 
000 balsų, o didžiumiečiai 
25,000; Erfurte nepriklau
somieji 22,411 balsą, o di
džiumiečiai 4,015.

Iš šitų, nors da nepilnų, 
skaitlinių aiškiai matyt, kad 
milžiniška didžiuma miesto 
proletariato Vokietijoje šian

diej’au eina suNePrik,au- 
somų jų Socialistų partija.

Be minėtųjų dviejų socia
listinių partijų, dalyvavo 
rinkimuose ir komunistai- 
spartakiečiai. B’pt jie tur
būt surinko visai mažai bal
sų. Pranešama, kad dau
giausia spėkos jie parodę 
Bavarijos sostinėje, Muen- 

i chene; vienok ir tenai jie 
gavę tiktai 10,000 balsų.

Radikališkiausioji komu
nistų frakcija, kuri atskilo 
nuo spartakiečių, rinkimus 
boikotavo; ji yra galutinai 
nudardėjusi į anarchizmą. 
Ji griežtai atmeta parla
mentinį veikimą, panašiai 
kaip ir mūsiškiai anarcho- 
komunistai.

“Draugas 
meluoja.

Chicagos lietuvių kunigų 
laikraštis bjauriai šmeižia 
Senuosius socializmo moky
tojus — Engelsą, Marksą ir 
Bebelį, — rašydamas, kad 
jie buvę šemynos naikinto
jai ir paleistuvystės skelbė- • e jai.

Tokie šmeižimai yra pa
prastas dalykas pas klerika
lus, ir į juos protingi žmo
nės šiandie neatkreipia daug 
domos. Bet “Draugo” šmeiž 

tokių kvalifikacijų,tas turi 
kad jį negalima praleisti 
pro šalį.

Savo melagingą pasaką 
apiję tai, kad didžiausieji so
cializmo mokytojai skelbę 
paleistuvystę lyčių santy
kiuose, jisai mėgina neva 
paremti tų socializmo mo
kytojų. raštais. “Draugas” 
sako, kad Augustas Bebelis 
savo knygoje “Die Frau” 
(Moteris) parašęs, jogei so
cializmo tvarkoje moterys
tės vietą užimsiant! “lais
voji meilė”, kuri reiškianti 
ve* ką:

“Su kuo kam užeina ka
da noras, su tuo tas tuo
met išpildo savo lyties 
geismus. Tokiu budu nie
kas niekada nežino kas 
yra keno tėvas. Tokiu 
budu nėra šeimynos.”
Mes čionai pareiškiame, 

kad šita “Draugo” pasaka 
yra begėdiškas melas! Be- 
lįelio knygoje apie moterį 
nėra nieko panašaus. “Drau 
go” redaktorius arba nie
kuomet nėra skaitęs tos 
knygos, arba, jeigu skaitė, 
tai sužiniai falsifikuoja jos 
turinį, kad apgavus savo 
skaitytojus.

Mes reikalaujame, kad 
kun. Bučys, paduotų tas iš
traukas iš Bebelio knygos, 
kur yra išreikšta tokia min
tis apie lyčių santykius soci
alizmo tvarkoje, kaip jisai 
išdėstė ją augščiaus minė
tuose žodžiuose.

“Draugo” redaktorius to- 
liaus rašo, kad

“Chicagoje tapo atspau 
sdinti žodžiai: ‘No statė, 
for patriotism is a eurs^. 
No family, for love is 
•free’ (Nebus viešpatijos, 
nes patriotizmas yra pra
keiktas, nebus šeimynos, 
nes meilė yra liuosa).”

Kunigų organas nepasa
ko, kas tuos žodžius atspau 
sdino. Bet jie yra paduoti 
tuojaus po to, kaip jisai kai 
bėjo apie Betyelio knygą; ir

tuojaus po jų eina kalba a- 
pie Engelsą. Taigi išrodo, 
kad tie žodžiai apie patrio
tizmo prakeikimą ir apie 
laisvąją meilę taipgi 
priklauso Bebeliui arba En
gelsui arba kokiems-nors 
jųdviejų pasekėjams. Mjes 
todėl reikalaujame, kad 
“Draugas” nurodytų aiškiai, 
iš kokio socialistų rašto ji
sai yra paėmęs tuos žodžius, 
irišanksto prižadam/e jam 
prirodyti, jogei tie neva so
cialistų žodžiai yra arba 
grynas melas, arba falsifi
kacija. x

Pagalios “Draugas” pasa
koja:

“Engels moterystę ly
gino prostitucijai ir tokiu 
budu griovė šeimyną. (Tą 
darė nedorame ir tenden- 
ciniame veikale, vadina
mame ‘Šeimynos Pra
džia? Der Ursprung der 
Familie, dės Privateigen- 
tums und defc Staates, 
1884 m.). Tą veikalą 
Engels sustatė ir sudarė 
iš Markso betvarkėje pa
liktų užrašų.”
Mes čia ir vėl pareiškia

me, kad kun. Bučys begė
diškai meluoja, prikaišioda
mas tokius -dalykus Engel
sui ir Marksui. Jisai vei
kiausia visai neskaitė to En
gelso veikalo, nes kitaip ji
sai nevadintų jo “nedoru ir 
tendenciniu”; tas veikalas 

t yra pripažintas ne tiktai so 
cialistų, o ir buržuazinių 
mokslininkų, kaipo vienas 
rimčiausiųjų veikalų viso pa 
šaulio mokslo literatūroje. 
O jįeigu kun. Bučys skaitė 
jį, tai jisai tyčia apjuodina 
jį, apgaudinėdamas savo 
lengvatikius pasekėjus.

Mes reikalaujame, kad 
“Draugo” redaktorius pa
duotų ištraukas iš Engelso 
knygos apie šeimynos pra
džią ir parodytų, kuo jisai 
remia tą savo prasimany
mą, buk Markso bendradar
bis lyginęs šeimyną prosti-

Visi žino, kad Marksas, 
Engelsas ir Bebelis savo ra
štais padėjo pamatą toms 
idejtfms, kurias šiandie skel
bia milionai socialistų įvai
riose tautose. Lietuviai so
cialistai taipgi skaito save 
tų idėjų pasekėjais. Taigi 
jeigu butų tiesa tas, ką pa
rašė (“Draugas”, tai jiezvi
si butų diskredituoti Visuo
menės akyse. Todėl ir so
cialistai ir nesocialistai turi 
teisės reikalauti, kad tie 
kaltinimai, kuriuos kunigų 
organas meta ant įžymiau
siųjų socializmo mokytojų, 
butų arba prirodyti, arba 
atšaukti.

Lauksime.

Truc transl.ition filed with the post- 
master at Chicago, III. June 8, 1920 
as recpiired by thc act of Oct. 6,1917

Kas dedas Vokietijoj
f .. . ~r  —’ J

Rašo ELSA KNAUTH 
[Federuotoji Presą].

BERLINAS, Vokietija. — Ber 
linas yra kvaitulio apimtas. Ne
sveikas sujudimas greitina did
miesčio gyveninio pulsų. Sve
timšalis, kurs sustoja viename 

dingų supratimų apie tikrąją 
dalykų padėtį. Neramus su ži
bančiomis akimis žmonės, kurie 
jam tenka pastebėti, neliudija 
tautos sveikumų ir gyvumų.

Paviršium žiūrint, Berlinas a t 
rodą linksmas. Tiems žmonėms, 
kurie nežinojo Berlino prieš ka
rą, tas miestas gali pasirodyti 
turtingas. Didieji viešbučiai, ka
vinės, valgyklos, teatrai ir ki
tos pasilinksminimo vietos yra 
perpildytos gerai pasirodžiusių 
žmonių. Tokiose vietose maisto 
duodama gero ir apsčiai. Krau
tuvėse priversta gražių drabu
žių ir kilos rųšics puošnių daik 
tų. Valgomųjų daiktų krautu
vės nešuliniai veda didžiausią 
propagandą, išstatydamos lan
guose patraukiančio maisto, ku 
rio vidutiniai pasiturintis vo
kietis negali įsigytų Kainos mai
stui nuolat kilą, bet krautuvėse 
jo randasi apsčiai.

Iš kokios rųšies susideda tie 
žmonės,, kurie įgali pirkties 
gaudutis maisto? Kas lanko 
brangiuosius viešbučius ir val
gyklas? Tai daro vokiečių pel- 
nagaudoe ir svetimšaliai. Jie ga 
Ii naudoties viskuo, ką Vokie
tija išgali da patiekti.

Tie, kurie pirma sudarydavo 
“Vokietijos augštesniąją drau
giją,” dabar nusmuko ant že
mesnio laipsnio. Jie daugiau ne
begali naudoties komfortu, per
teklių ir kitais patogumais.

Svetimšaliui, ypač kuomet jis 
gauna už dolerį šimtą vokiškų 
markių, viskas atrodo nepa
prastai pigu. Už vieną-kitą do
lerį jis, gali pragyventi dieną 

geriausiame viešbutyj, gauda
mas puikinusį maistą. Jis gali 
įsigyti drabužių už trečdalį ar
ba ketvirdalį tos kainos, koki 
prisieina mokėti Jungtinėse Vai 
stijose. Tos priežasties dėlei 
visa\ kas yra geriausia Vokie
tijoj, pagauna svetimšaliai as
meniniu! naudojimui arba ver- 
teivystės tikslais. Tuo budu di
duma išdirbinių, kurių Vokie- 
ijai baisiai trūksta, išvežama 

užsieiTin, ir todėl kainos išdirbi
niams nuolat kįla.

Bet yra vokiečių, kurie gali 
mokėti didelius pinigus.' Jie už
dirba nemaža pinigų—popieri- 
lių pinigų—-ir spaustuvės vos 
spėja gaminti tuos pinigus. Įmo 
nes, kuriomis įgalinama pini
gai, nei kiek! nėra švaresnės už 
vairio didumo bei spalvos po- 
rierio sklypelius, kurie dabar 

sudaro vokiškus pinigus. Smili
au pinigų visuomet trūksta, 
odei vietoj jų naudojama paš

to ženklai.
Pinigai < praleidžiama tokiu 

au greitumu, kaip ir uždirba
ma, nes žmonės trokšta už juos 
įsigyti kokių nors daiktų arba 
inksmai pagyventi, bijodami, 
tad naujas perversmas gali pa
daryti pinigus beverčiais. Žmo
nės, kurie slankioja po krautu
ves, nepaiso apie tuos, kurie 
tenčia badą. Jie nori naudoties 
gyvenimu šiandien, nes rytoj 
gali būti pervėlu. O su tuos rų- 
šies lengvatikiais svetimšaliams 
dažniausia ir tenka susidurti. 
Atsidūrę toj menamo pertek
liaus atmosferoj, svetimšaliai 
dažnai įsivaizdina, kad ir kitur 
viešpatauja gerbuvis.

(Bus daugiau)

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

SUOMIAI.
[Federuotoji Presą].

1 leisi ngforse įvyko gegužės 
13 dieną nepaprastas Suomių 
socialdemokratų kairiosios fak- 
cijos suvažiavimas, kurs įkūrė 
naują partiją, pavadinęs ją 

ja. Naujosios partijos kūrėjai 
nebeišsitekę Suomių Socialde
mokratų Partijoj, kadangi ji 
pasidarius perdaug konservaty
vi. Suvažiavimas nutarė dėtis 
prie trečiojo (maskviškio) in
ternacionalo. Bet dėl tokio nu
tarimo, Ilelsingforso policijos 
komisaras suvažiavimą išvaikė, 
pareiškęs, kad jei delegatai 
pripažįstą bolševikų internacio
nalo principus, Ino pačiu jie pri 
imą ir bolševikų taktiką. Poli
cija areštavo dešimt įžymiausių 
kairiųjų socialistų vadų, tarp jų 
Pckkalą, Vuolijokį, Raalikaine- 
ną, Vainių, Jalavą ir Lchtine- 
ną. Visi dokumentai taipjau ta
po paimti.

Del šitokio policijos komisa
ro pasielgimo buvo kreiptasi į 
valdžią. Vidaus dalykų ministe- 
ris paaiškino, kad jis nedavęs 
jokio įsakymo policijos depar
tamentui išvaikyti suvažiavimą 
ir kad jis pareikalausiąs iš po
licijos komisaro pasiaiškinimo.

ANGLIJA.
[Federuotoji Presą].

Londonas. — Dokų ir Uosto 
Darbininkų Sąjunga priėmė re
zoliuciją, kuria ji atsišaukia į 

ir Darbininkų Partija ir ragina 
jas daryti visa, kad neleidus nė 
jokiam Anglijos porte krauti 
amuniciją į laivus gabenimui į 
Lenkiją. Dokų ir uostų darbiniu 
kų sąjunga pasižada, kad jos na 
riai nė jokiu budu nedirbsią 
prie laivų, kuriais butų siunčia
ma amunicija prieš Rusiją ka
riauti.

Laivas Jolly George, kurs tu
rėjo išplaukti į Lenkiją su san
dėliu ginklų ir amunicijos, ne
galėjo tatai padaryti, nes dokų 
darbininkai netik atsisakė krau 
ti į jį amuniciją, bet neleidot nei 
anglių pasiimti.

INDIJA.
[I?ederuotoji Presą].

Allahabade sustreikavo pašto 
darbininkai, priklausantįs pašto 
ir gelžkelių krasos darbininkų 
sąjungai. Reikalauja 50 nuo
šimčių didesnės algos.

Taipjau sustreikavo vietos 
valdiškų spaustuvių darbinin
kai, reikalaudami didesnio nio 
kesnio, trumpesnių darbo va
landų ir žmoniškesnio apsiėji
mo su darbininkais.

Darbo Laukas
[Federuotoji Presą].

Fresno, Cal. — Išėjo į strei
ką ką-tik susiorganizavę gatve- 
karių darbininkai. Tai pirmuti
nis streikas Fresnoj..Galvekarių 
kompanija pasikvietė talkon 
'‘Black Jackų”, paskelbusįjį 
streiklaužą, ir su pagalba mu
šeikų stengiasi streikininkus 
nugalėti. Mušeikos jau spėjo ke
letą streikiųinkų ir jiems sim
patizuojančiųjų pašauti.

Detroit, Mich. — Galvekarių 
darbininkai išsikovojo iš gatve- 
karių kompanijos didesnės al
gos, nors ir ne tiek, kiek jie rei
kalavo. Konduktoriai ir motor- 
inanai dabar gaus nuo 70 iki 75 
centų valandai.

Partijos Žinios
Socialistų Partijos centras: 

220 South Ashland Boulcvurd, 
Chicago, III.—i Otto Branstetter, 
Pildomasai Sekretorius,

Soc. Partija leis naują organą. 
—Greitu laiku Socialistų Par
tija žada pradėti leisti naują mė
nesinį žurnalą “Socialist Wor- 
1d,” pašvęstą daugiau teoriti- 
nianis soiealizmo klausimams

Leidžiamas iki šiol du kartu 
mėnesyj laikraštis “The Eye 
Opener,” nuo šio mėnesio 12 
dienos pradės eiti kas sąvaitė 
pakeistu vardu “Thc New Day.” 
Jį redaguos William M.( Feigcn- 
baum. Kaina melams 50 centų.

Referendumai. — Socialistų 
Partijos konvencijos tarimai 
greitu laiku bus išsiuntinėti val
stijų sekretoriams ir vietų orga
nizacijoms visuotinam partijos 
narių balsavimui. Po išsiuntinė
jimo, balsavimai turės būt pa
daryti bėgiu šešiasdešimts die
nų. Referendumo balsavimui 
eis: pataisymai prie partijos 
konstitucijos, partijos platfor
ma, principų deklaracija, rezo
liucija dėl tarptautinių santy
kių, dėl industrinio o rganiza vi
lnos ir vienybes.

Be didžiumos konvencijoj da
lyvavusių delegatų priimtos 
principų deklaracijos ir rezoliu
cijos tarptautiniais sanlikiais, 
kurios bus paduotos partijos na
riams balsuoti, bus kartu iš
siuntinėta principų deklaracija 
ir rezoliucija tarptautiniais san
tykiais nuo mažumos. Tam tik- 

le mat buvo konvencijoj pasiu- 

lusi savo sutaisytas rezoliucijas, 
bet konvendjai jas atmetus, ji 
panorėjo, kad apie jas spręstų 
visi partijos nariai. Be abejo, vi
suotinis partijos narių balsavi
mas jas taipjau atmes, o priims 
tusias, kurias priėmė konvenci
jos didžiuma.

Skaitytoju Balsai
[l/t Urelkitaa ilame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

VE “KODĖL TAIP.”

“Tėvynės” nr. 21 išspausdinta 
p. St. Vito straipsnis antgalviu 
“Kodėl taip.” Straipsnio auto
rius dejuoja, kad netik pavieni 
nariai mažai tesirūpiną SLA. 
likimu, bet taipjau kuopos ir 
apskričiai. Girdi: “Bet kuomet 
kuopos ir net apskričiai neša 
organizacijon suirutę ir savo 
tariniams duoda pirmenybę pa
šalinėje spaudoje, tai tuomet 
dalykas vertas pastabos ir pa
peikimo.”

Tai tiesa, kad mes tbrime or
ganą, bet gaila, kad jis ne 
mums tarnauja. Daugelio k-pų 
ir apskričių tarimų plačioji vi
suomenė nemato. Nemato todėl, 
kad organo redakcija juos 
“konfiskuoja.” O jeigu ir talpi
na, tai tik taip, kaijl redaktoriui 
tinka, o ne kaip kuopa ar aps
kritys nutaria. Ve kodėl p. St. 
Vilas nemato jų veikimo Susi
vienijimo labui.

Kad taip tikrai yra,, žemiau 
paduodu vieno SLA. apskričio 
priimtą rezoliuciją, kurios Susi
vienijimo nariams neteko maty
ti. Ir tik tųdel, kad nesikreipė
me į pašalinę spaudą.

Štai ji:
Rezoliucija. — SLA. 9 Aps. 

savo VI suvažiavime, kuris įvy
ko 15 d. birž., 1919, Path Aliens 
■svetainėje prie Washington ir 
7-tos gatvės, Springfield, III., 
užgiria sekamą rezoliuciją:

cija atsisako talpinti rezoliuci
jas ir laiškus, kuriuos gauna 
nuo. 8,LĄr....kuopų,.., liečiančius 
SLA. reikalus ir organo pakrai
pą, lodei mes varde 9-to Apsk. 
protestuojame prieš tokią “Tė
vynės” Rcdakuijos savavališką 
cenzūrą; . 1 -v]

2. Kadangi “Tėvynės” Redak
cijos atsakymuose sakoma, bū
tent, kad didžiuma Susivieniji
mo narių sutinka su dabartine 
“Tėvynės,” SLA. organo pak
raipa, mes pareiškiame, kad tai 
neteisybė! Mes, šio apskričio 
atstovai, ir protestai, gauti nuo 
kuopų, liudyjaine, kad visi 
smerkia dabartinę “Tėvynės” 
pakraipą. Iš “Tėvynės” Redak
cijos atsakymų, mes taipjau 
matome, kad be maž visos kuo
pos protestuoja prieš dabartinę 
“Tėvynės” pakraipą, kuri visai 
netinka darbininkiškos organi
zacijos organui, ir faktiškai ji 
tarnauja atžagareiviškoins po
litinėms partijoms ir jų bendro
vėms.

3. Mes griežtai reikalaujame, 
kad visi raštai ir protestai, ku
rie liečia Susivienijimo rekalus 
ir organo pakraipą, butų talpi
nami organe — be jokių išsisu
kinėjimų. Taipgi mes smerkia
me dabartinę “Tėvynės” 
raipą ir reikalaujame, kad

darbininkiškoj dvasioj.
4. Kadangi Pild. Taryba iš 

savo tarpo išrinko tris narius, 
kaipo atstovus į “Amerikos 
Lietuvių Seimą,” kuris faktiškai 
buvo sušauktas alžagareiviškų 
politinių ,partijų tikslu aptarti 
jų politinius ir ekonominius rei
kalus, todėl mes klauskime Pil. 
Tarybos: Koks SLA. konstitu
cijos paragrafas suteikė galę 
Pild. Tarybai siųsti atstovite 
nuo SLA. organizacijos į tokį 
“seimą” ir apmokėt jų padary
tas lėšas iš Susivienijimo iždo?” 

Tąįgi, šita rezoliucija rodo, 
kad Apskritys rūpinos savo or
ganizacijos likimu. Vis dėlto, 
apskričio tarimai tado saugios 
vietos — redakcijos gurbe. Re
dakcija įmetė jį j gurbą. Ir jo
kių viešų pastabų — kodėl ji 
taip padarė, nebuvo.

Todėl jeigu p. St. Vitas pasis
tengtų lai sumatyti, jis neklaus
tų: kodėl taip? Veikiausia jis 
turėtų pasakyti: “Ugi todėl, kad 
organo redakcija savvaliauja ir 
cenzūruoja kuopų ir apskričių 
tarimus!” Jis, be to, matytų ir 
tai, kad to “seimo” rezoliucijoj 
pasakyta, jog atstovai išeikvojo 
arti $500 Susivienijimo pinigų.

—Laisvės Mylėtojas.

“LI ETŲ VOS” SUSTOJIMO 
KLAUSIMU.

Naujienų nr. 132 “Lietuvos” 
šerininkas pajudina dienraščio 
uždarymo klausimą. Nuo savęs 
turiu pažymėti, kad ant teismo 
rekordo (No. 28454) niekados 
neesmi pasirašęs. Jeigu “šeriniu 
kas” matė mano pavardę ant 
minėto rekordo, tai ji parašyki 
keno kito (forged) ir prieš ma
no norą.

Su pagarba,
J. J. Giraitis, 

Litbuanian Publishing Co. sekr.
6159 Artesian Avė.,

Clūcago, III.

(Atsiųsta)

Atsišaukimas i Amerikos 
Lietuvius Liuteronus.

Visos žymesnės lietuvių orga
nizacijos ir srovės turi savus 
laikraščius arba organus, ku
riuos yra gvildenami jų reika
lai. Bet mes, Amerikos lietu- 
vai ev.-liuteronai, neturėjome 
.ki pat šioliai savotiško laik
raščio. Rodos, nepersenai išei
tinėje Brooklyn’e, N. Y. laikraš
tukas “ Pasiuntinystės Balsas”. 
Bet tas laikraštėlis buvo visai 
mažas ir prie to dar, sulig seno 
papratimo, spausdinosi vokiečių 
raidėmis, todėl jis neįstengė už
ganėdinti musų reikalus. Musų 
reikalai yra dar iki pat šioliai 
pakrikę, ir mes dar neturime jo
kio tikro susinešimo. Bet taip 
ne turi būti ateityje. Mes, to
dėl, rengiamės, trumpame laike, 
išleisti gerą laikraštį — žurna
lą lietuvių raidėms ir gera lie
tuvių kalba. To laikraščio var
das bus: Pasiuntinys”. Dabar 
jis išeis sykį į mėnesį, bet pas
kiau leisime jį dusyk arba ir tau
kiaus. Prenumerata bus 2 do
leriu metams. Visus raštus ir 
korespondencijas reikia siųsti ad 
resu: Rev. E. Korys, 82 Garfield 
Avė., Bridgeport, Conn. Su ki
tais reikalais reikia kreiptis ad
resu: C. Lemkis, 2526 W. 45-th 
Place, Chicago* 111. Tą laikraštį 
leidžia tam tikslui susitvėrusi 
“Martyno Mažvydžio Literatinė 
Draugija”.

Todėl visi protestonai lietuviai, 
ne vien liuteronai, bet ir refor
matai, bei kiti, kurie norėtute 
turėti tokį savotišką laikraštį, 
atsišaukite nurodytais adresais 
paduodami savo adresus ir pa
tarimus. Jeigu kokios netikė
tos aplinkybės nesutrukdins pir
mutinis “Pasiuntinio” numeris 
pasirodys pradžioje liepos mė- > 
nėšio šių metų.

Carl Lemkis, 
2526 W. 45-th PI., Chicago, UI.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip krimbiatiikuoeo 
taip ir cMUikuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopierast
Namų Ofisas:

1121 S. Malsted SL
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310
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Utarninkas Birž. 7 3., 1920

Lietuviu Rateliuose
Pirmoji Paryžiaus 

Komuna.

NAUJIENOS.

Ryto, birželio 9, Liuosybės 
svetainėje 1822 VVabansia avė. 
(North Sidėj) LSS. VIII rajo
nas rengia antrą referatų tema 
“Pirmoji Paryžiaus Komuna.” 
Jį atliks Naujienų redaktorius, 
d. P. Grigaitis.

Prakalbos su Paveikslais
Apie Pragarą
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Kun. M. X. Mockus 
kalbės

Ketverge, birž.-June 10,1920 
MILDOS svetainėje 

3138 So. Hąlstįed St.
Pradžia 7:30 Tnžanga 35 centai

LIUOSYBĖS svetainėje
Pėtnyčioje, birž-June 11, ’20

1822 Wabansia Avė.
Pradžia 7:30 Inžanga 35 centai

Kun. Mockus kalbės antru kartu 
apie pragarą, nes pereitą kartą dau
gelis negavo progos išgirsti.

šitose prakalbose bus darodymai, 
Kur yra Pragaras — su paveikslais, 
manomis, planais ir fotografijomis.

Bus darodyta faktais:
1. Kiek yra mylių nuo Chicagos iki 

Pragarui ?
2. Kiek lėšuoja kelione nuo Chica

gos iki Pragarui ?
3. Kiek dienų trunkz ta kelionė į 

Pragarų ?
4. Kiek pėdų yra gilus Pragaras?
5. Kiek yra Rradusu karščio Pra

garo dugne ?
6. Kur tikrai yra ta vieta ir kaip 

ji išrodo dabaF?
Taipgi bus rodomi paveikslai ir aiš

kinama: Vieta sudnos dienos arba 
Pakalnė Juozapato; Kalnas alyvų; Dar 
žas alyvų, Upelis Cedrono; Kalnas 
Ziono; Kalvos Kalvarijos arba Gol
gota; Bažnyčia Salamono; Via Do
loresa; Pakalne Hinnom — Tophet, 
Gehenna ir t.t. ir t.t.

Visi katrie tik žingeidaujate virš 
paminėtais klausimais, būtinai pribu- 
kit į šitas paveikslines prakalbas.

June 13
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Milžiniškame Chicagos 
Liet. Laisvamanių Piknike 

KALBĖS
Kun. Mockus ir

Dr. A. Montvidas
Nedėlioję, birž.-June 13,1920 
černausko darže, Lyons, III.

Pradžia 10 valandą iš ryto.
Pirmu kartu Chicagos lietuvių isto

rijoje — Lietuviai Laisvamaniai pa- 
rodis savo galingą spėką lietuviškam 
klerikalizmui. Laisvę ir Teisybę my
lintis lietuviai—vyrai ir moterjs — 
išneš šiame piknike protestą prieš ne
lemtus darbus kunigijos: Lietuvoje ir 
Amerikoje. Pertai visų laisvamanių; 
visų laisvę mylinčių lietuvių yra «i- 
reiga pribūti į šitą pikniką ir tuomi 
parodyti spėką priešams žmonijos pro
greso, kad musų Laisvamanių armija 
kovojanti už žmonijos pasiliuosavimą 
yra galinga.

Rengia 1 kp. L. E. Federacijos.
Kviečia Komitetas.

Tai bus tąsa pirmojo d. Gri
gaičio referato, kurį jis davė 
savaitė laiko atgal Mildos sve
tainėje (Didžioji Francijos Re
voliucija). Todėl visi tie, kurie 
girdėjo pirmąjį referatą, būti
nai turėtų išgirsti ir antrąjį. 
Apie pirmosios Paryžiaus Ko- 
munps iškilimą, jos kovas- ir 
nuvertimą privalo žinoti kiek
vienas musų organizacijos na
rys; tuo labiau, kad iki šiol to
kio referato lietuvių kalba dar 
nebuvo ir kad tuo klausimu 
mesi .neturime nė vieno tinka
mo veikalo. Draugams, kurie ne 
turėjo progos susipažinti su ki
tų kultūringųjų tautų literatū
ra, — socialistine literatūra, — 
šis referatas stačiai neapsieina
mas. Tatai mos raginame visus 
rajono narius ir šiaip musų ju
dėjimų remiančius darbininkus 
pasinaudoti šia reta proga.

Referatas prasidės kaip 7:30 
vai. vakare.

— Centralinis Komitetas.

CICERO

Peštukai užpuolė pikniką.

Praeitų nedėklienį, birželio 6, 
Liet. Raudonos Rožės Pašalpos 
Kliubas surengė piknikų didžią- 
jame černausko darže, Lyons, 
III. Žmonių prisirinko ytin 
skaitlingas būrys. Susirinkusie
ji vieni žaidė, kiti šiaip sau šne 
bučiavosi—tarėsi dėl Įvairių ei
namosioms valandos klausinių. 
Visa išrodė, kad piknikas užsi
baigs kuoram iausia.

Bet taip tik išrodė. Tikreny-

dėjus pramogoms slankiodaini

žymėjus.“ O tie gaivalai pasi
žymėti temoka tik vienu budu: 
peštynėmis. Taigi jie ir čia at
siekė savo tikslo. Atsiekė tuo, 
kad be jokio reikalo užpuolė 
kelintų kliubo narių ir sumušė 
juos. Savo piktą darbų peštukai 
pravedė kaip tik tada, kai ma
te, kad <li<.lele elieiži ii nia kliti- 
b iečių išvažinėjo — kas atgal 
Chicagon, kas šiaip kur. Vadi
nas, laukė tol, kol gaus patogių 
progą. /

• Kokiuo liksiu peštukai užpuo 
lė kliubo piknikų, neteko patir
ti. Šiaip ar taip, bet lai yra vi
sai nekultūringais darbas. Jisai 
rodo, kad tūloj musų visuome
nės dalyj peštukizmo “dvasia” 
dar neišgaravusi.

Vienas kliubiečių sumuštas 
ytin pavojingai. Jisai, berods, 
nuvežtas į ligoninę. Tas žmogus 
cįsus vedęs ir jo šeimynai, be 
liūdesio, dabar lėks pergyventi 
neihaža vargo. .

Tūli tų peštukų jau sužinoti 
ir, sakoma, bus patraukti tie
som — Kazelis.

kp.” birželio 6 dienų p. černau- 
sko mažųjame (No. 2) darže su 
rengė piknikų.

Tasai piknikas galutinai pa
rodė kokios ji turi įtekmės chi- 
cagiečiuose. Neveizint to, kad 
diena buvo labai graži ir rengė
jos savo ‘‘didelį piknikų” visais 
galimais budais buvo išgarsinu
sios — žmonių susirinko vos 
apie du tuzinu. Ir tai įskaitant 
pačius rengėjus. Vadinas, dide- 
liausis nepasisekimas.

Būrelis “buvusių žmonių” ta
riasi:

— Matai, aš sakiau, kad ne
reikia rengti; dabar nė šis ne 
tas...

—- Bet kas galėjo tikėti, kad 
tos minios...

— Et, palaidi barščiai! Šian
die ji yra, ryto jos nėra. Mums 
reikia principų, o ne 'minios — 
va t kas.

Vienas bando teisinti.
— Šaky tom, ne. Čia ne prin

cipai ir ne tos minios, o, saky
tam, socialpatriotai kalti. Pats 
girdėjau kaip vienas jų, saky
tam, sakė: neeisiu ir dacol...

tojaus, ragino imti pavyzdį iš 
Rusijos darbininkų 'ir sekti pas
kui juos (?)...

“Rezoliucija, užarianti Ru
sijos sovietus, padėta Į gurbų”...

“Rezoliucija, kad Jungi. Val
stijų valdžia pripažintų sovie
tų valdžių, priimta ir pasiųsta 
į Washingtonų.”

“Paskiria auka “New Yorke 
Call” - - 12000.00.”

“Paskirta komisija į Socia
liai Purly bendram veikimui, 
kad palhiosavus politiškus ka
linius.”

“Nutarta vesti kampanijų už 
keturiasdešimts valandų savai
tę” ir tt.

Rodos, tai gan aiškiai parodo, 
kaip minios seka paskui tuos, 
kurie dienų ir naktį šūkauja 
apie parsidavėlius, socialpatrio- 
tus ir kitus jų prasimanytus 
“darbininkų priešus.“

Bet štai vyriausioji unijos 
įstaiga skiria aukas, renka ko
misą jus, kad kartu su socialis
tais kovojus prieš darbininkų 
engėjus.

liejo, skyriaus delegatai į

Visi spėja, kad šiame pikni
ke žmonių bus labai daug. Dau
geliui gal teks grįžti nuo daržo 
vartų. Kad šito nesmagumo

nike privalo nusipirkti tikietų 
i Skalno.

Vajė, sako, kad Dalrymple 
reikia ijšvyti!

1056.Paugalis S.
1057 Peceliunu Jozapu.
1062 Povilaitis Modest.
1082 Skipaiti Maryana.
108.3, Slamecka Vincenc.
1086. Stanis Adomas.
1087. Statkus John.
1092. Tarszys J.
1099. Valickis Kostantin.
1104. Wenzkus Nikodinis.
1115. Zolubena Waluse.

PRANEŠIMAI
Prakalbos ir krutami paveikslai į- 

vyks Seredoje, Birželio 9 d., 1920 Cher 
nausko svet., prie 19-tos ir Union gat. 
’radžia 7:30 vai. vakare. Įžanga vi
siems dykai. Lietuviškai kalbės Dr. 
A. L. Graičunas, angliškai—Dr. C. W. 
Gilkey ir Dr. C. T. Holman. Prie to 
dar bus rodomi labai žingeidus kruta
mi paveikslai. Užkviečia vsus Liet. 
Krikčš. Liter Dr-gija.—Vai tūlis, pirm.

man, lai, sakytam, jis visų pub
liką galėjo suagituoti, kad ne- 
?itų.

Moterėlė dar turavoja:
— Aš irgi taippat sakau. Jie 

kalti. Matai, nedavėme jiems 
garsinimo, tai ir atsimokėjo...

Ir taip bo galo. Tas kaltas, ki 
tas kaltas. Bet kad tos “veikė
jos,“ sekdamos Brooklyno “ty- 
čerius“ (iš Laisvės) kone visas 
rimtesniąsias nares išvaikė iš 
kuopos — nieks nekaltas! Da
bar pasilikusios vienos (yt tie 
generolai be armijos) gatavos 
visa svietų apkaltinti.

Vis dėlto, tai išliesų yra liūd
na. Liūdna, kad tiek daug dar
bo nuėjo niekais. Atsimenu tuos 
laikus, kada mes, kelios seno
sios nares, darėme visa — lai
ko ir ištekliaus nesigailėdamos 
—• organizavome, stiprinome 
musų Devintųjų, ir buvome pa- 
<l«rę ją pavyzdžiu visoms pro- 
gvesyvioniisioins vietos <lraugi- 

joms. Dabar, kas-gi dabar beli
ko iš musų Devintosios? Tik 
paga lietini skivytai.

— Sena narė.

kita pranešė, kad Taryba nuta
rė paaukoti tris tuksiančius do
lerių Chicagos Darbo Federaci
jos organui “The Ncw Majo-

Visa rodo, kad, galų gale, ir 
musų skyriuje pasiliaus tos ne
gudrios tųsynės už tūlų politinę 
sektų. Laikas, labai laikas.

— Ten buvęs.

t

SOCIALISTŲ PRESOS 
PIKNIKAS.

Dalyvauja ir Naujienos; bus 
specialia lietuvių skyrius.

Socialistų Presos piknikas 
nebetoli. Jisai bus birželio 13 
dienų puošniame Riverview par 
ko. Šiemet Soc. Presos piknikas 
žada būti iškilmingesnio nei 
kada nors pirma. Be to, jame

NORTH SIDE

Gal susipras.

socialinių dienraštis Naujienos. 
Lietuviai socialistai pasiėmė iš 

Partijos kelis tuksiančius tikie
tų. Iki birželio 13 d. ue turi būt 
išparduoti musų draugams 
Naujienų rėmėjams.

Tikietų kaina įmanoma, 
27 centai (ir 3c karo tax’ų) 
menini. Prie tų tikietų dar

ir

Chicagoje atsirado dar dau
giau nedėkingų žmonių, lokių, 
kur stačiai (ne Knckruptcleję) sa 
ko, kad musų šaunųjį prohibi- 
čijos oficerį, majorų Dalrymple, 
reikią išvyti iš Chicagos!

Tik painislykilc, vyti iš Chi
cagos. Ir tai turėtų padaryti da
gi “tasai liguistas ir pasenęs 
vyras” iš Baltojo Namo. Trum 
pai sakant — prezidentas Wil- 
sonas. z

Tatai pasakė kongresmanas 
Britten kalbėdamas United So- 
cieties for Local Self-Govcrn- 
■iiientf konvencijoje — Turner 
svetainėje, 2431 W. Booscvelt 
gt. Kodėl jis lai pasakė — aiš
ku.

Konvencija, be lo, priėmė re
voliucijų, kurioj pareiškiama, 
kad tos “sosaidės” kuogrieŽ- 
čiausiai atsisakys remti tokių 
partiją, kuri stovės už visuoti-

ri balsuotojams prižadės, kad 
bus sugražinta “seni geri lai
kai” — ji galinti pasitikėti “mu 
sų organizacijos spėka.”

Republi(konų partijos 
konvencija.

Didžiuliamc Chicagos Coli- 
seume šiandie prasideda repub- 
įikonų partijos konvencija. Ir 1* 4 • 11 1 •
siu konvencijos uždaviniu skai
to esant paskyrimą “tinkamo 
žmogaus” prezidento vielai'. Kai 
kurie laikraštininkai jau spalio 
ja, būtent, kad ta “garbinga 
vieta” teks kokiam nors “neži
nomam laimingam žmogui.”

Ištruko du kriminalistai.

NAUJIENŲ” STOTIS
Agentūros ir gatvių kampai kur vi« 

sados galima gauti Naujienas 
nusipikti. 

VIDURMIESTY J:
Madison ir Franklin, SW kampas 
Madison ir Wcll, NW 
Madison ir State, NW 
Adams ir La Šalie, NW 
Van Buren ir Franklin, NW 
Van Buren ir Wells. 
Van Buren ir Clark. 
Van Buren ir State. 
Harrison ir Wabash, 
18lh ir State. NW

Iš Jolict kalėjimo vakar nak
tį ištruko dar du “pasižymėję 
kriminalistai.“ Perpiove geleži
nės štangas ir nušoko nuo an
trų lubų.

■

Nepristatyti laiškai

sw 
SW 
SW 
NW

NAUJIENŲ NAUJOS STOTYS. 
KAMPAS N. E. HALSTED IR 

HARRISON.

SOUTH SIDE 
Agentūros:

J. B. Aglinskas, 3238 S. Halsted St
J. Mirauskas, 843 W. 33rd St.
M. Matulcwskl, 3121 Limo St.
Wladis, 2801 Union Avė. 
švagždis, 2058 Union Avė.
A. J. Kasparas, 3437 Union Avė. 
švelnls, 3416 Wallace St. 
Peldžius, 3651 Wallace St. 
Miščikaitis, 3500 Ėmerald Avė.
J. Budrikes, 3343 S. Halsted St.
Sol Marcus, 93rd & Cattage Grove 

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

Avc.
J. čeplinskas, 930 W. 35th PI.

Gatvių kampai 
ir Madison, NW 
ir Jackson, NW 
ir Van Buren, SW 
ir 12th, NE

Halsted
Halsted
Halsted
Halsted 
12th ir Jefferson, NE
Halsted ir Maxwe.ll, SE ir NE
Halsted ir 14th, NE

Pranešimai

Prakalbos ir krutami paveikslai į- 
vyks Utarninke, birželio 8 d., J. J. 
Elias svet. 46-tos ir Wood gat. Kal
bės lietuviški ir angliški kalbėtojai. 
, Užkviečia visus Liet. K. L. Dr-ja.

J. Vaitulis, pirm.

PRANEŠIMAS.
Mes tik-ką atdarėm naują byčer- 

nę ir grosemę. Pa« mus galima pirk
ti gerą tavorą už mažesnę kainą, ne
gu kur kitur. Meldžiame atsilankyti, 
o mes jus užtikrinam, kad busit už
ganėdinti.
4104 So. Campbell Avė, Chicago, III.

IIHI—................................... I........... Į

Pajieskojimai
PAJIEŠKAU Onos šlikienės, po tė

vais Jakutaitč, paeina iš Lietuvos, 
Kauno gub., Raseinių pav., Tauragės 
apskr., Sutkų sodos. Ji pati ar kas 
kitas malonėkite duoti žinią ant ad
reso:

J. URBUTIS, 
179 Reeder Avė 

Dctroit, Mich.

PAJIEŠKAU brolio sunaus Antano 
Kuicos. Paeina iš Kauno gub., Rasei- 
mj pavieto, Stulgių parapijos Vaida- 
tonių dvaro. Apie 9 metai kaip Ame
rikoj. Jeigu kas apie jj žinote, Mel
džiu atsiųsti jo adresą arba jis pats 
atsišaukti ant šito adreso.

STANISLOVAS KUJCA
842 W. 33-rd St., Chicago, III.

Pajieškau merginos arba našlės ap- 
sivedimui ne senesnės kaip aš pats. 
Aš esu 27 metų, 5 pėdų 3 colių aukš
čio. Merginos gali būti tik iš Chi
cagos. Su pirmu laišku malonėsit į- 
dėti savo paveikslą. Kiekvienai at
sakysiu.

A. J. D.
4441 So. Wood St., Chicago, III.

Pajieškau merginos arba našlės apsi 
vedimui. Aš turi turto ligi trijų tū
kstančių. Esiu 26 metų amžiaus. Tu
riu gerą darbą. Meldžiu atsiliepti per 
laišką prisiųsdama kartu ir savo pa
veiksią ant šio adreso:

IZIDORIUS VAIČIULIS
4425 So. H o nore St., Chicago, III.

1
P

PRESOS PIKNIKAS
Rivervicw Parke, nedelioj 

birželio. Visi lietuviai socialistai, 
socialistams prijaučianti,, naujienie 
čial, visi chicagiečiai ir apielinkes 
gyventojai rengiasi į Press Pik
niką.....................................................

Tai bus atidarymas preziden
tines kampanijos.

Piknikas svarbus visais atžvil
giais.

Kiekvienas privalo nusipirkti ti* 
kietą iš anksto. Arba Naujienų, 
ofise arba pas visus socialistus. Kai 
na 30c.

Bus lietuvių skyrius puikiai pa- 
poštas; su puikiausiu programų: — 
dainomis, prakalbomis ir draugiš
kais pasikalbėjimais.

L. S. S. kupos, kurios dar neturi 
tikietų pardavinėjimui, tuojau pri
valo įsigyti Naujienų ofise.

Kas neturės tikieto iš anksto, lai 
perka pas lietuvius pardavinėtojus 
ant kampų.

Pikniko rengimo Komitetas rūpi
nasi, kad Press Piknikas butų įvai
rus ir žingeidus. Taipgi komitetas 
mano, kad šiame svarbiame pikni
ke, tiek lietuvių bus, kiek buvo Nau 
jienų Koncerte, arba Tautinėse Ka
pinėse Decoration dienoje.

Todėl 13 d. birželio visi į River- 
view Parką.

Kviečia Pikniko Rengimo
KOMISIJA.

13 d.

PAJIEŠKAU savo puseserės Bar
butės Bunevičutės, Vilniaus gub., Ge- 
lažunų kaimo. Meldžiu jos pačios, 
ar kas kitas pranešti šiuo adresu:

JURGIS BUNEVIČIUS
9252 So. Halsted St.. Chicagro. III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Išsiduoda 

ant rendos. 
sada.

3303

didelis kambarys
Galima matyti vi-

• Lowe Avė. 
2 foor.

REIKIA DARBININKŲ

tik 
as- 
yra 

visa eilė komplimentarinių ti
kietų daugiau kaip už vienų do- 
Lrį vertės. Jais, pridėjus po ke
lintų centų, bus galima pama
tyti įvairių “štukų,” pavažinėti 
“kalnais” ir tt.

Darže, kur bus Socialistų 
Presos piknikas, lietuviai socia-

Žemiau paduodame . sąrašų 
laiškų, atėjusių iš Europos; dėl 
negero adreso, paštas adresanlų 
nesuranda. Kam tie laiškai pri
klauso, tegul kreipiasi į vyriau
si j į paštų, Clark ir Adams gt. 
Reikia klausti prie “Advertised 
Window” (lobėj nuo Adams 
gatves), pasakant laiško nume
rį: 
No.: -

905.
906.
917. BcituMalonybci Petruin.
918. Beketą Petr.

919. Bitinas Motiejs.
927 
929. 
949.

MOTERŲ
Birželio 4 d. rubsiuvių uni

jos lietuvių skyrius laike mėne
sinį susirinkimų. Tokio tvar
kaus ir rimto susirinkimo sky
rius nėra turėjęs per paskuti
nius šeštus mėnesius. Priežastis 
ta, kad rimtesnieji draugai daž
niau lankosi į susirinkimus. An 
t ra, kad tūli iki šiol netvarkųs 
elementai jau pradeda suprasti 
savo netaktingumų, ačiū ku
riam unijos susirinkimaį bū
davo paverčiami į savo rųšies 
“kermošių.“

Valdybos ir įvairių komisijų 
raportai tvarkus ir priimami 
be jokių diskusijų. Taipgi iš
duoda raportų delegatais, sugrį
žęs iš rubsiuvių konvencijos. 
Nors pačiam delegatui kai-ku- 
rie konvencijos tariniai buvo 
nemalonus, bet reikia jį pagirti, 
kad turėjo drąsos teisybę pasa
kyti. Jo vienminčiai galėjo ge
rai pasimokinti. Delegatas mat 
pranešė, (jo žodžiais tariant) 
kad “kalbėlio j alų nuo unijos 
prezidento iki liuosnorio kalbe-
■HM-. -'J___ '■—<

REIKIA merginų prie garinio 
stalo (steam table). Gera mo
kestis. Nereikia dirbti nedėlio- 
mis.

UARMONY CAFETERIA
27 W. 'Randolph St.

Tokį, kokio iki šiol nieks nesu
rengė.

Todėl kiekvienas socialistų 
pritarėjas ir musų dienraščio 
rėmėjas tegul nusiperka tikietų 
—iškalno. Tikietų galima gauti 
Naujienų ofise ir pas vietos soc. 
kuopų narius.

Lietuviai taipjau dalyvaus ir 
bendrame visų tautų programa. 
Čia, be svetimtaučių kalbėtojų, 
bus lietuvių kalbėtojas ir jų 
chorai.

Pikniko, beje, kalbos ir dgė. 
Kate Richard O’Harc, tik-kų pa- 
liuosuota iš katorgos, kur ji bu
vo įmesta dėl tokio pat nusi
žengimo kaipir d. Eugcnius 
Debsas. Kiti kalbėtojai buvo 
suminėti birželio 3 d. laidoj, 
lodei kartoti jų vardus neišpuo
la.

■ Vardai ir pavardės: 
Alisauskas Tedeus K. 
Andruliene V.

Roseland. — LSS. 137 kp. susirinki
mas bus ketverge, birželio 10, kaip 
7:30 y. v. Aušros kambariuose 10900 
Michigan Aave. Visi draugai kviečia
mi atsilankyti laiku, o kartu ir tie, ką 
nori įstot kuopom — Organizatorius.

BRIDGEPORT

Generolai be armijo

užganėdinančiai pinigų

Mokoreni M. Miss.
By Ad Carite

BY BAKER
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IF YO0RE LOOKIN>FOR.
THEM FELLERS, YOU 
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CdCKcŪS iN YODR- 
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Baigianti merdėti, bet mėgs
tanti save tituluoti “LMPS. 9

Roseland. — Draugijų Sąryšio dele
gatų susirinkimas šiandie, birželio 8, 
kaip 7:30 v. v. Aušros kambariuose 
10900 Michigan Avc. Visi delegatai 
prašomi atvykti laiku. P. Grybas, sokr.

REIKIA moterų į finshing depar
tamentą prie kenų. Nuolat darbas. 
Gera alga ir geros darbo sąlygos. 
GERIEFF FLEGER CANNING CO.

884 N. Halsted St.
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Baltic Consultation Bureaa, 
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35 S. Dearbom St., Chicago. 
Room 206.
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*** INTERNATIONAL CARTOON CO

Butkewick John. 
Chiesna Martin. 
Dwaronis Kazimieras. 
Furanda Antanas.

981, Janunaiciai Ona.
984. Julevicui Petrui.
992. Kazlauskaite Onai.
993. Kerelis P.
994. Jonas Kinderis.
1035. Matciko Stan.
1036. Malula Zofie.
1041.
1050. Ne\var(laitskies Petre.
1054 Palionis M.

Seredoj, birželio 9, kaip 7:30 vai. 
vakare Liuosybės svetainėje 1822 Wa 
bansia Avė. LSS. VIII rajonas ren
gia paskaitą tema “Pirmoji Paryžius 
Komuna“. Paskaitą atliks Naujienų 
redaktorius d. P. Grigaitis. Visus kvie
čia atsilankyti. — Komisija. REIKIA veiterkų — trumpos 

valandos — patyrimo nereikia. 
Mes išlnokinsim “Spoehr” pa
tarnavimo ponams ir ponioms. 
Gera mokestis ir pastovus dar
bas
ir iš šalies.

SPOEHR
179 N. Michigan Avė.

SEZ2ZZZS

Chicagos Socialistų Vyrų Choro na
riai, susirinkite visi ketverge birželio 
10, kaip 7:30 v. v. į M. Meldažio 
svetainę, nes turime prisirengti da- 
lyvavimui Socialistų Presos Piknike.

* D. Miller, sek r....

ctazazatį^



REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA
Darbininkių skalbykloj
Geros darbo sąlygos.

Geros algos.
CONTINENTAL
LAUNDRY CO.

1417 Roosevelt Road.

REIKIA
Dešimts merginų dienos dar

bui į vaisių kambarį. Patyrimo 
nereikia.

Kreipties:
1107 W. Congress St.

MOODY & VVATERS CO.

REIKIA veiterkų — trumpos 
valandos — patyrimo nereikia. 
Mes išmokinsime “Spoehr” pa
tarnavimo ponams ir ponioms. 
Gera mokestis ir pastovus dar
bas—užganėdinančiai pinigų ir 
iš šalies. Kreipties prie: 

“SPOEIIR”
17 So. Dearborn St.

REIKIA merginų nešiotojų. 
Nedėliomis dirbti nereikia. Gera 
mokestis.

HARMONY CAFETERIA
27 W. Randolph St.

REIKIA merginų ant flioro.
Gera mokestis.
Nedėliomis dirbti nereikia.
HARMONY CAFETERIA

27 VV. Randolph St.

REIKIA veiterkų — trumpos 
valandos — patyrimo nereikia. 
Mes išmokinsiu! “Spoehr” pa
tarnavimo ponams ir ponioms. 
Gera mokestis ir pastovus dar
bas — užganėdinančiai 
ir iš šalies.

pinigų

Kreipties prie:

SPOEHR
172 W. Adams St.

REIKIA
Merginų pirmos klesos skal

bykloj. Patyrimo nereikia. Gera 
mokestis ir puikus užlaikymas 
(board). Nedėliomis dirbti nerei
kia. Kreipkitės prie:
ROOM 825 PULLMAN BLDG.

Cor. Adams & Michigan Avė.

REIKIA

Moterų darbui dirbtuvėj.
Gera mokestis.

Kreipties prie:
AMERICAN SUPPLY CO.

1415 Dayton Str.

REIKIA teisingos ir kieknors kal
bančios angliškai merginos arba mo
ters be vaikų. Mokama gera mokes
tis. Geriausi valgiai ir puikus kamba

rys. Darbas ant farmų—tik paga
minti valgį dėl dviejų ypatų ir ap
žiūrėti kambarius. Ypatiškai atsišau
kite bile ryte iki 9 vai. KREIVIS 1908 
So. Union avė. 1-os lubos užpakalyj, 
arba rašykite:

L. HEARINAS, 
Ederton, Wis., R. 5 c/o P. J. P.

REIKIA—
25 Merginų — dirbimui šilkinių 

uždangų (shades) lampoms. Patyrimo 
nereikia.

RELIABLE LAMP MFG. CO.
2256 W. Walnut St.

REIKALINGA Finišerka prie ke
linių. Gali atsišaukti ir nepatyrusi. 
Gera mokestis. Atsišaukit tuojaus.

VINCENT ŠOVA,
6105 So. Aberdeen Avė., 3 blokai 

į vakarus nuo Halsted St.

NAUJIENOS, Chicago, III
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PARDAVIMUI NAMAI-žEMe

VYRŲ
REIKIA moterių sortavimui po

pierių. Pastovus darbas. Gera mo- 
t i s 
ACME WASTE PAPER CO. 

1215 — 15-th Str. 
arti Blue Island Avė.

REIKIA—20 patyrusių mote
rų sortuoti skudurus. $25.00 ir 
daugiau į savaitę. Pastovi vieta.

GOLDMAN, 
1017 So. Fairfield Avė.

REIKIA merginų ir jaunų 
moterų darymui cores. Atsišauki 
te tuojaus nuo 7 ryto iki 4:30 
vakaro. Samdymo ofise 
ILLINOIS MALLEABLE IRON CO. 

1801 Diversey Parkway.

REIKIA visokiam dirbtuvės 
darbui. Šie darbai yra trakė
nams, hustleriams, šlavėjams ir 
t.t. Pradžiai algos yra geros. 
Darbo sąlygos yra labai geros. 
Nereikia patyrimo ir jums bus 
pakeliama alga kaip tik jus susi- 
pažinsit su darbu.

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

Aš reikalauju $500 marketui par
davinėjimui Cukraus-Rite; cukraus 
užvaduotojo artima kaina po 5 c. už 
svarą. Turiu didelius užsakymus nuo 
didelių įstaigų Chicagoje, bet nega
liu išpildyti jų dėl stokos kapitalo. 
Ateikite persitikrinti. Rašyk arba at
eik nuo 5 iki 6:30 vakare tiktai; ar
ba subatoj nuo 1 iki 2:30 po piet.

D. HIRSCHMAN
Suite 412, Standard Trust Bldg.

105 W. Monroe St., Chicago.

REIKIA
Dailydžių (cabinet makers).
Pastovus darbas.
Gera mokestis.
Kreipties prie:

NIEMAN TABLE CO. 
77-th ir Cottage Grove Av.

PARSIDUODA Automobilius, 5 pa- 
sažerių, Buick Co., 1917 metų, 4 tū
bos ir 2 tajierai visai nauji. Ma
šina dirba kaip nauja. Priežastis par 
davimo — savininkas išvažiuoja Lie
tuvon. Kam 'reikalingas toks karas, 
malonėkite atsišaukti ant šio antra
šo:

ANTON BRAŠISKIS
3612 Emerald Avė, Chicago, III. 

ant 1-mo floro. Galima matyti visada.

Ateikite tuojau.

REIKIA PRASTŲ 
DARBININKŲ

EXTRA!
PARSIDUODA naujas Automobi- 

lus “Fordas”, dar visai nevartotas. 
Jis randasi da šapoj. Atsišaukite prie 

P. ALINAUSKAS
3336 So. Halsted St.

MIESTE FARMA.
Parsiduoda su gerais intaisymais, 

nauja stuba su pusantro akerio že
mės. Žemė užsodinta visokioms dar
žovėms ir randasi Harvey, III. Tik 3 
blokai nuo karų linijos, vienu gatve- 
kariu galima nuvažiuoti iš Chicagos, 
taipjau keletas blokų nuo dirbtuvių. 
Minėta vieta turi būt parduota pigiai 
ir greitai, nes savininkas išvažiuoja j 
Wisconsin.

J. SKINDERIS
3301 So. Halsted Si.

REIKALAUJAMA
Darbininkų musų vėrauzėj. Gera mo 

kestis. Patyrimo nereikia.
SHAVINGS & SAWDUST CO.

23-rd ir Western Avė.

REIKIA merginos arba moteries 
prie generalio namų darbo. Gali dirb 
ti nuo 8 ryto iki 4 po piet ir mie
goti namie, arba imti užlaikymą ir 
kambarį. Gera mokestis.

3f>41 Douglas Blvd.
Tel. I^ivvndale 321

Samdymo ofisas REIKIA

Continental Caura
Co., Dnc

2221 Ilalsted St.
REIKIA

Moterų prie plovimo tuojaus 
—darbas dienomis — patogios 
valandos ir labai gera mokestis. 
Ateikite prisirengę dirbtų.

TaiJors
731 So. Wells St.

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatini 

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

900 W. 18th St.
NATIONAL LEAD CO.

REIKIA—moterų — patyru
sių ir nepatyrusių sortavimui po 
pieros. Gera mokestis. Atsi
šaukite prie:

1451 So. Peoria St.

REIKIA — merginų ir mote
rų 16 metų senumo ir senesnių 
lengvam, čystam, priimniam 
dirbtuvės darbui. Vietos 
dėl:

yra

SORTERIŲ
PACKERIŲ
TESTERIŲ
SOLDERIŲ
NOTCHERIŲ ir t.t.

Patyrimo nereikia. Pradinė 
moketsis gera, su tankiu pakė
limu pagal jūsų pripratimą prie 
darbo. Atsišaukit į musų sam
dymo ofisą ir daleiskit mums iš
aiškinti smulkiai apie 
Męs esam užtikrinti, kad 
užganėdinti.

CONTINENTAL CAN

REIKIA VYRŲ

Dirbtuvės darbui. Patyrimo nerei
kia.

Geros sąlygos.
47 % 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 darbininkų į cold sto- 
rage. Gera mokestis.
CALUMET REFRIGERATING

CO.
Archer & Stewart Avė.

darba. 
busite

CO.
2221 So. Ilalsted St.

REIKIA
Merginų kurios yra papratę 

siūti su adata. Gali gerai už
dirbti prisiudamos leibelius ant 
vyriškų drapanų.

Atsišaukite į samdymo depar
tamentą.

Piet-vakarinis kampas Van 
Buren ir Franklin Str.

ALFRED DECKER A COHN

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ IR MOTERŲ

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

REIKIA DARBININKŲ
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VYRŲ

ĖEIKIA 
Darbininkų (laborers). 

Gera mokestis ir bonai. 
Kreipties prie

WESTERN FELT WORKS, 
2115 Ogden Avė.

22nd St. ir Crawford Avė.

Vyrų dirbti skalbykloj, prie 
skalbiami mašinų traukėjų 
(pullers) ir gręžikų (extractor 
men). Moka 55c valandai pasto
viems vyrams.

AMERICAN SUPPLY CO.
1415 Dayton Str.

Stiprių vyrų prie prasto dar
bo.

Pastovus darbas visą metą.
Pradinė mokestis 54c valandai.
Samdymo ofisas atdaras visą 

dieną priskaitant ir subatoj po 
piet, taipgi Utaminko ir Ketver
ge vakarais nuo 6 iki 8:30.

PARSIDUODA pigiai automobilius 
—vertas $1000, parsiduoda už $500. 
Taipgi 10 pėdų vvallkeizas, storo stik
lo laikrodžių iškaba (sign). Viskas 
parsiduoda pigiai.

P. MILLER, 
2128 W. 22-nd St.

PARSIDUODA — Automobilius 
“Reo” 1915 motoras — 4 cilinderių, 5 
pasažierių. Parduosiu ar mainysiu 
ant propertės.

3414 West 37 Place.

' REIKIA VYRŲ

Į MAŠINŠAPĘ IR PRIE GE
NERALIO DARBO DIRBTU

VĖJ.
Kreipkitės prie:

600 ORLEANS ST.

REIKIA VAIKŲ 
Turi būti virš 16 metų.

Kreipties prie:
NIEMAN TABLE CO. 

77th ir Cottage Grove Avė.

WESTERN ELECTRIC CO 
INC.

48-th Avė. & 24-th St.

PARDAVIMUI

REIKIA

PARDUODU grosemę labai pui
kioj vietoj, ant kampo ir labai dide
lė; galima uždėti ir bučemę, nes arti 
tokio bizno nėra; priežastį pardavimo 
patirsite ant vietos.

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

PARDAVIMUI puikus 5 kambarų 
cemento plytų namas ant 8-ių lotų; 
vieta gana didelė užlaikymui vištų, 
daržovei ir tyram orui; reikia $1000 
rankpinigių; arti 64-tos Avė. ir Ar
cher Avė. Savininkas po No. 6652 
So. A?cher Avė., arba Slavic Sys
tem, 1315 W. 18-th St.

PARDAVIMUI dviejų augštų na
mas (frame) ir lotas; elektros švie
sos. Pigiai — $4000. Rendos neša 
$50 mėnesiui.

1612 So. Ruble St.

PARDAVIMUI mūrinis namas 2 
pagyvenimų po 6 kambarus su augš- 
tu cementuotu baisementu; elektri
ką, maudynės, stiplniai porčiai, ren
dos $60 i mėnesj; namas randasi 
Brighton Parke. Kreipties i Nau
jienų ofisą No. 96.

Paprastų darbininkų Misingio 
Faundrėj Jaunų vyrų išmokti mi 
singio liejimo amato. Jaunų vy
rų išmokti monitor darbo mi
singio šapoj. Pastovus darbas. 
Gera mokestis.

W. D. ALLEN MFG. 
COMPANY

5650 Roosevelt Road.

PARSIDUODA GRAMAFONAS 
COLUMBIA. Visai mažai vartotas 
su rekordais naujos .mados. Galima 
matyti visados.
3343 S. Halste St. ant trečių lubu.

BARGENAS ant Phonogra- 
fo. Priežasts pardavimo, savinin
kas apliedžia Suvienytas Valsti
jas. Kreipkitės po No. 3255 So. 
HalstedaSt., ant 2-rų lubų.

REIKIA

PARSIDUODA bučemė geroj ve- 
toj, biznis išdirbtas per daugelį me
tų. Parduosiu pigiai.

A. J.
710 W. 33 St.

BIZNIAUS KAMPAS, 100x125 pė
dų. Saliunas ir pašaro krautuvę. 
Lietuviais apgyventa vieta. Parsi
duoda pigiai, savininkas nori atsi
traukti nuo biznio.

4201 Archer Avė.

PARDAVIMUI 3 augštų muro na
mas, šeši flatai. 723 W. 14 PI. Kai
na $5000.B. WEBER and CO. 

2258 W. 22 St. v

Vyrų darbui stock ruimy. Gera 
mokestis.

Kreipkis ant 4-to floro— prie 
KENFIELD-LEACH CO.

610 Federal St.

PARDAVIMUI—namas 7 kam 
barių elektros žiburiai, šildoma
sis pečius, Kaina $3,200.

Atsišaukite nedėlioj pi ietų: 
5312 Emerald Avė.

PARDAVIMUI kriaučiškas biznis. 
Vieta nuo senai išdirbta. Darbo yra iki 
valiai.

P. MIKAL1UNAS
1803 W. 46-th St.

RAKANDAI

REIKALAUJAMA VYRŲ 
PRIE

DRILL PRESS
LATHE,
MILLING MACHINE
ASSEMBLERIŲ
PAPRASTŲ DARBININ

KŲ.
ATSIŠAUKITE PRIE:
CHICAGO STANDARD 

AXLE CO., 
1300 Fletcher Str., 

Arti Belmont ir Racine Avė.

----------- 1------
REIKIA VYRŲ
FABRIKO darbui.

Patyrimo nereikia
Geros darbo sąlygos
47^c iki 50c valandai iš pradžių. 

Proga gauti darbą nuo štukų su gera 
apmokėjimu. Samdymo ofisas atdaras 
nuo

7:30 ryto iki 5 po piet.
U. S. RUBBER CO.

2602 Grand Avė.

REIKTA patyrusio draiverio duo
nos išvežiojimui. Gera mokestis. Pa
stovus darbas. Atsišaukite tuojaus.

’ JONAS VISOCKIS
1529 Partland Avė., Chiicago Heights

PALIKTA STORAGE’Y

Ant pardavimo 2’4 akro žemes iš
dirbtos su 5 ruimų namu ir bame, 
netoli Blue Island. Kaina $3800.00. 
Gera vieta dėl auginimo vištų ir ki
tokių gyvulių. Daug fabrikų aplin
kui. Strytkariai ir treinai netoli. Del 
platesnių žinių atsišaukit į Naujienų 
afišą No. 99.

DYKAI

REIKIA vyrų dirbti packing- 
housėj.

IIETZEL A CO.
1743 Larrabee Str.

REIKIA patyrusio skudurų sorte- 
ro. Gera mokestis, pastovus darbas, 
trumpos valandos.

SAM FINELSON, 
1454 Blue Island Avė.

se

REIKIA
Gear eutters (mašinistų)
Solderers (suliejėjų)
Darbininkų—laiberių
Pastovios darbo vietos vyrams 
šakose.

ALBAUGH DOVER CO.
2100 Marshall Blvd.

Douglas Park eliveitę arbaImk 
os karą.

REIKIA pakuotojų (packers) 
Patyrusių su tavorais, 
Apsipratusių rašomų medegų 

tionery) šakoje.
Pastovios vietos.
E. W. A. ROWELS CO. 

2345 So. La Šalie St.

to

22-

(sta-

REIKIA dviejų sheermanų r 6 pa- 
gelbininkų į serap geležies yardą. 
Gera alga.

2034 Southport Avė.

REIKIA
Hand screw machine operato

rių.
ROTH MANUFACTURING CO.
1500—1528 So. Kidlbourn Avė.

REIKIA metalo spinnerių.
Mokama labai geros algos. Kreip
kitės prie

MARSHFIELD LAMP & 
MFG. CO.

1742 N. Iladdon Avė.

REIKIA
DARBININKŲ 

Į faundrės darbą 
Nuolat darbas.

LINK BELT CO.
39-th & Stewart

REIKIA
Upholsterių
Taisymui rakandų.

GLABMAN BROS.
832 Maxwell St.

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

Bondsai. Veltui pristatema; j kitus 
miestus prisiunčiama per C. O. D. 
leidžiama išegzaminuoti.

WESTERN FURNITURE

Ix)tas ant pardavimo, Gary, Indiana, 
labai geroj vietoj, vienas blokas nuo 
Lietuviškos bažnyčios, yra miesto van 
duo ir surpaipės suvestos. Savinin
kas išvažiuoja į Europą ir todėl non 
greitu laiku parduot pigiai. Kaina 
cash $600 — ant išmokėjmo—$ <00. 
Atsišaukit adresu:

MR. VINCENTAS STANIONIS 
4616 S. Western Avė. Chicago.

Drug Store. t

REIKIA gero bučeriaus katras gali 
kalbėti Lietuviškai, Angliškai ir Len
kiškai.

1736 N. Hoyne Avė.

REIKIA—Vyro olseil skudurų 
bizni j. Gera mokestis.

HARRY DRAY
1447 Blue Island Avė.

STORAGE
2810 W. Harrison St., Chicago
Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare.

Ncdėliomis nuo 10 iki 4 po piet

UŽLAIKYMO KAINA

REIKIA
Porterių, — lengvas darbas— 

gera mokestis. Ateik prisiren
gęs dirbti.

REIKALINGAS — barberis. 
Darbas ant visados. Atsišauki
te greitu laiku.

1656 Wabansia Avė.

The -RoyaiD
Tailors

REIKIA
Prastų darbininkų—pastovus darbas. 
—5314c adynai — atmokama kas sa
vaitė.

CHICAGO TUBE & IRON CO.
1469 So. Jefferson St.

731 So. Wells St.
REIKIA

Vyro pagelbėjimui skalbimo ruime. 
Patyrimo nereikia. Gera mokestis.

GREAT WESTERN LAUNDRY
2139 W. Madison St.

REIKALINGAS Bučeris. Atsišau
kit tuojau

1980 Canalport Avė., 
Chicago, III.

REIKIA vyrų įvairiam darbui. 
Turi mokėti skaityti ir rašyti Angliš
kai; dienomis arba naktimis darbas. 
Geriem vyram pastovus darbas. Pui
ki proga. Geros darbo sąlygos.

JOSEPH RYERSON & SON 
16-th ir Rockwell St., 

Durįs 3.
Samdymo ofisas atdaras nedėlioj 

nuo 10:30 ryto iki 1 po piet.
Taipgi atdara Panedėlyj, Utamin- 

ke, Ketverge ir Pėtnyčioi vakare iki 
3 vai. kitom dienom iki 5 vai. p. p.

REIKALINGAS žmogus, kuris su
pranta apie rėmų darbą, o mažu turi 
to vandens ką gali nuimti nuo se
nos fotografijos ir atmušti ant naujos. 
Kas galite, tai atsišaukite, o gausite 
dovanos atsakančiai pinigais.

ADOMAS AVALAVIČIUS 
1137 So. Jefferson St., Chicago, III.

REIKALAUJA antrarankio arba 
trečiarankio prie duonos kepimo.

M. ALMANAVIČIA, 
12001 Indiana Avė. Tel. Pullman 5444

REIKALINGAS laikrodininkas, 
sišaukite greitai.

J. KAZAKAUSKAS 
3255 So. Halsted St., Chicago, 

Tel. Drover 10105

AUTOMOBILIAI

At

III.

PARSIDUODA automobilius Elgin 
six 5 sėdynių, modelio 1920., mažai va
žinėtas. Norėdami gerą mašiną turėt, 
galit matyt vakarais, subatoj po, piet 
arba nedėliom iki pietų. Kreipties: 

2459 W. 45-th Place, 2 lubos.

BARGENAS
PARDAVIMUI automobilius 7 pasa

žierių, 6 cilinderių, modelio 1919. Paiv 
duosiu arba mainysiu ant mažesnio. 
Atsišaukite tuojau.

3315 Auburn Avė.
Phone Yards 1138.

PADAVIMUI—2 aukštų ply
tinis namas, akmeninis funda
mentas, cemento floras, sto
ras ir trįs flatai—gazas ir elek
tra — pečium šildoma.—Mėnesi
nė renda $83.00. Kaina tiktai 
$4,800 jeigu pirksite tuojaas. 
$2000 rankpinigių ir likusius pa 
gal sutarimą.

5708 So. Morgan St.
1 ■ -----------r*

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

SOUTH-WEST 
SAMPLE FURNITURE STORAGE 

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

PASKOLOS.
PINIGAI SKOLINIMUI 

Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis.y MAKER KRAUS,

1924 W. Chicago Avenne 
Atdara vakarais. Utarninkais, Ket- 
vergais ir Subatomis iki 9 vai. vak.

MOKYKLOS

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.

Vyrų
mo ir Designing Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budu 
fųs trumpu laiku išmoksite viso a- 
mato. <

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kaanicka, Vedėjas 

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

PUIKI PROGA

Jaunoms poroms pradedant gyvenimą.
Mes turime savo krautuvėj 28 pui

kius parloro setus, po 3 šmotus, nau 
jos mados. Taipgi karpetus ir lovas. 
Tiesiog aukausime dideliu b ar genu. 
Tie rakandai praktiškai nauji, ir gva- 
rantuoti. Privalo būti apžiūrėti, kad 
apvertinus juos. Jie bus parduoti pi
giau negu trečdaliu. Mes taipgi au
kaujame didelės vertės fonografų, dy
kai deimanto adata, rekordai ir pri
statymas. Liberty Bonds priimami.

Western Furniture Storage. 
2810 W. Harrison St.

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakare. Ne- 
dėldieniais nuo 10 ryto ikį 4 po piet.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininko.

SKAITYKIT IR PLATINKI!




