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KODEL KAPITALISTAI IR VISOKIE PELNAPLĖSOS YRA VIRŠUJE?

Klaiki Austrijos 
padėtis

BADAUJANTIS VAIKAI SER
GA DŽIOVA.

Daug Turkų žuvo
ANGLAI BOMBARDUOJA 

TURKUS.

Daug turkų žuvo nuo anglų ka
rinių laivų granatų.

Vaikai kenčia nuo kaulų sumink
štėjimo ir mirtingumas nuolatos 

didėja.

VIENNA. (Rašo Chicago Dai
ly News korespondentas Scott 
Mowrer). — šis didelis Viennos 
miestas yra sugniaužtas bado. 
Daug buvo padaryta, kad palen
gvinus skurdų ir padėtis laikinai 
pagerėjo, bet pavojus anaiptol 
neišnyko.

Maisto padėtis galbus yra blo
gesnė, negu kokiame kitame mie
ste centrai i nė j Europoj, o svei
katos padėtis yra dar blogesnė, 
negu kur kitur j vakarus nuo 
Lenkijos. Ne tai kad Čia siaustų 
epidemijos. Ištikrųjų, ačiū tam 
faktui, kad rubežiai yra uždary
ti, statistikos parodo mažiau su
sirgusių limpamomis ligomis, ne
gu jų buvo prieš karų, čia ma
žiau buvo influenzos, negu Jung. 
tinėse Valstijose.

Ligos, kurios pamaži iščiulpia 
Austrijos gyvybę yra kalančios 
delei nedamaitinimo — džiova, 
rachitas ir kaulų minkštėjimas. 
Tik kada kūnas būna nusilpęs ir 
gaivumas prapuolęs, kaip kad y- 
ra šiame mieste, iki tokio laips
nio džiova gali plėtoties. Galbūt 
kiekvienas Austrijos miestų gy
ventojas yra paliestas džiovos, 
nors išlaukiniai ženklai yra tik 
pas kokius 15 nuoš. gyventojų. 
Vaikų mokyklų ekzaminavimas

LONDONAS, birž 26. — Ang
lų kariniai laivai Ismide, Mažo
joj Azijoj, smarkiai bombarda
vo besitęsiančių apie tų vietų 
turkų linijų ir pridarė didelių 
nuostolių, sako Athenų žinia. 
Apskaitoma, kad 1,000 turkų li
ko užmušta.

žinios iš Tsmid parodo, kad 
smarkus mušis tebesitęsia.
Graikai veržiasi iš keturių pu
sių ir paėmė daug miestelių.
SMYRNA, Mažojoj Azijoj, 

birž. 26.— Vedančios ofensivų 
prieš turkų nacionalistų spėkas 
Mažojoj Azijoj, graikų spėkos 
veržiasi priekyn keturias puses 
ir paėmė daug miestelių, sako 
oficialia graikų pranešimas.

Patvirtinimas apie išnaikini
mą 13-to turkų armijos korpuso 1 
tapo gautas.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., June 28, 1920 
us iequired by inc act of Oct. G. 1917
TyrnėJ šiaurinės Rusijos turtus.

[Federuotoji Presą].
PETROGRADAS. — Petrog

rado Mokslo Akademija sušau
kė specialę konferencijų, kad 
apsvarsčius klausimų ištirinėji- 
nio gamtinių turtų Rusijos šiau
rinės valdžios.

Prof. Hogoliepov atkreipė de
legatų domę į didelius tų apy-

The Gentlemau ©n Top (co» Iptrilo} • , Wte hete bevuUBę, 
’ Wc’re fiere becausej

We’re bere because*’’*

S, L. A. SEIMAS
KETVIRTA DIENA SEIMO.

Nutarta “Tėvynę” sumažinti ir 
kad ji nesikištų į partijų reika
lus.

Tbfl Gentlemen Ohdemeath (i?«& 
rpro VVe’rehere!

parodė, kad 90 nuoš. vaikų ser
ga ir daugiau kaip 20 nuoš. turi 
išlaukinių simptomų. Įsigalėju
sioms ligoms skubiai privatinė
mis ir bendruomenės pastango
mis budavojami ligonbučiai. Ki
ti gi galbūt galės būti išgydyti, 
kada žmonės turės užtektinai vai 
gyti, bet ne prieš tai.

Rachitas yra labai išsiplėto
jęs tarp mažesnių vaikų. Vald
žios ekspertai studijuoja padėtį, 
bet dar nėra paskelbta skaitli
nių, Panašiu į rachitą yra su
minkštėjimas kaulų, kuris sie
kia netik vaikus, bet ir suaugu
sius žmones.

Mirtingumas Viennoje yra dvi 
gubai didesnis, negu gimimų 
skaičius. Tečiaus nėra žinoma, 
kad kas butų miręs nuo tikrojo 
bado. Kiekvienas gauna kiek- 
nors valgyti, bet labai mažai gau 
na valgyti pakankamai. Suvar
žymai laike pastarųjų šešių me
tų buvo taip laipsniški, kad yra 
abejotina, ar didžiuma žmonių 
supranta, jog jie yra nedamaiti- 
nami. Jų aptetitas nupuolė ir 
taip persimainė, kad vargiai jie 
ir nori tokių dalykų, kaip mėsa, 
kurios sunku gauti.

Valstiečiai galbūt geriausiai 
gyvena. Turtingi žmonės ir sve
timšaliai viešbučiuose gali gauti 
gero maisto pakankamai, mokė
dami kainą, kuri didžiumai aust
rų yra neprieinama. Darbininkai 
gavo didelį pakėlimą algos ir įs
tengia prasimaitinti.

Vidurinioji klesa galbūt ken
čia labiau už visus kitus. Tie, 
kurie turi tarnų, beveik kasdie 
juos siunčia į kaimą j ieškoti 
maisto. Valdžia už žemą kainą 
pampina kiekvienam žmogui a- 
pie pusę to, kas reikėtų maistui 
normaiio žmogaus ir kad gavus 
kitą pusę žmonės turi rupinties 
jiems prieinamais budais.

Aš manau, kad viešpataujan
tis tarp austrų nusiminimas ir 
beviltė paeina daugiausia nuo 
nedamaitinimo.

Vienna pirmiau didžiumą savo 
maisto gaudavo iŠ Vengrijos. Ki
tos gi provincijos, kurios dabar

gardų gamtinius turtus, kurie 
iki šiol buvo nepaliesti.

True trandatioa filed witU Uu» poat- 
master at Chicago, III., Juno 28, 1920 
as reųuicad by SUe act of OcL 0. 1917
VOKIETIJOS SKOLOS SIEKIA 

117,148,755,623 MARKIŲ.

BERLINAS, birž. 26. — Pir
mame oficialiame nuo pradžios 
karo pranešime skelbiama, kad 
bal. 20 d., 1920 m. Vokietijos 
skolos siekė 117,148,755,623 
markes.

Įplaukos nuo bal. 1, 1919 iki 
pabaigai sausio, 1920 siekė 6,- 
025,226,962 markes.

Užvažiavo ant traukinio.
CHICAGO. —Vienas žmogus 

liko užmuštas ir 12 tapo sunkiai 
sužeista, kada elektrikinis Auro 
ra, Elgin and Chicago traukinis 
ties Bellwood užbėgo ant tavori- 
nio traukinio.

sudaro visą šalį, importuodavo 
maistą iš Šveicarijos, Bavarijos 
ir Kroatijos. Venglija ir Kroati
ja tapo atkirstos ir dabartinė 
Austrijos teritorija pasigamina 
tik 40 nuoš. to, ko jai reikia ir 
kadangi valdžia turi tik nupuolu
sius vertėje pinigus ir neturi 
kreditų pirkimui užrubežyj, yra 
aišku, kad dabartinė klaiki mai
sto padėtis tęsis dar per ilgą lai
ką.

Labiausiai reikalingais daik
tais yra grudai, riebumai, pienas 
ir cukrus. Cukraus biskis gauta 
iš čecho-Slovakijos.

Iš miesto Klagenfurth, pieti
niame Austrijos parubežyje, ga
lima matyti skersai rubežių der
lingiausią apygardą Europoje, 
kur noksta javai ir galvijai ra
miai ganosi ganyklose, bet tarp 
šio pertekliaus ir Austrijos skur 
do yra plebiscito apskritis. Bud
rus jugo slavų žvalgai šaudo 
kiekvieną, kuris bando pereiti 
rubežių. Ta manija laikyti už
darytus rubežius galbūt yra did
žiausia priežastim dabartinio 
centralinės Europos skurdo.

Dėlto, kad darbihinkai yra apačioje.

T. Dundulis neužtvir- 
tintas S. L. A. 

sekretorių
Seimas paskyrė SLA. Centro 

sekretore P. Jurgcliutę.

True translation filed with the post 
master at Chicago, III., June 28, 1920 
as rcquii‘ed by the act of Oct. 6,1917

RUSIJA UŽMOKĖSIANTI 
SKOLAS.

Jei talkininkai pripažins sovietų 
valdžią, sako Krapinas.

Geležinkeliečių 
streikas

65 STREIKININKAI AREŠ
TUOTI.

Kaltina juos peržengime Eeverio 
akto.

Telegrama “Naujienoms”.

S. BOSTON,Mass., birž. 25.— 
SLA. seimas šiandien užtvir
tindamas naujai išrinktąją Pil
domąją Tarybą, neužtvirtino Ta
do Dundulio iš Chicagos, išrink
to į SLA. centro sekretorių.

Vieton neužtvirtinto T. Dun
dulio, seimas paskirė SLA. cent
ro sekretore P. Jurgeliutę iš 
New Yorko. —S. Bakanas.

Kelia laikraščių kainas.
CHICAGO, ILL. — Nuo šian

die du Chicagos dienraščiai He- 
rald-Examiner ir American bus 
pardavinėjami po 3c. Kaina pa
keliama delei didelio pabrangi
mo popieros. Pirmiau tonas po- 
pieros kainavo $45, o dabar mo
kama po $300 ir tai dar sunku 
gauti. Manoma, kad ir visi ki
ti dienraščiai irgi pakels kainą. 
Kitų miestų dienraščiai pakėlė 
kainą net iki 5c.

JERSEY CITY, N. J., birž. 27 
— Jersey Journal, kuris per 50 
metų parsidavinėjo po 2c. nume
ris, nuo liepos 1 d. pakelia kai
ną iki 3c. Delei brangumo kitaip 
jis negalįs išsilaikyti.

SINN FEINERIAI PAĖMĖ 
CORK.

LONDONAS, birž. 26. — Pall 
Mali Gazette gavo žinią, kad 
sinn feineriai paėmė Cork mies
tą. Jų paliepimu miesto policija 
yra uždaryta barakuose. Anglų 
kareiviai irgi apleido gatves. 
Sinn feineriai dabar rengiasi 
uždėti mokesčius.

OTTWA, III., birž. 25. — Far- 
meris Fouth nušovė savo pačią 
ir 19 metų dukterį, paskui nuėjo 
į Princeton ir pasidavė šešrifui.

LONDONAS, birž. 25. — Eve- 
ning Standard rašo, kad bolševi
kų pasiuntinis Krasinas pasakė 
pas jį apsilankiusiai pirkly bos 
delegacijai, kad jei Europos val
džios pripažins Rusijos sovie
tų valdžią, nėra abejonės, jog 
Rusija pripažins caro valdžios 
užtrauktas užrubežyje skolas.

True translation filed wtth the post- 
master at Chicago, III., June 28, 1920 
m reųuircd by the act of Oct. 0, 1917

DENIKINIEČIAI SUĖMĘ 
10,000 BOLŠEVIKŲ.

KONSTANTINOPOLIS, birt. 
25. — Gen. Vrangelio pradėtasis 
prieš bolševikus Kryme ofensi- 
vas eina sėkmingai. Jis suėmė 
10,000 belaisvių, 48 kanuoles, 
250 kulkasvaidžių, 3 ginkluotus 
traukinius, 9 ginkluotus auto
mobilius, kelius milionus svarų 
kviečių ir daug vagonų.

Tnie tfansiaiton nie<i wuh the post- 
master at Chicago, III., June 28, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917 
1,362,872 FRANCUZŲ UŽMUŠ

TA KARE.

PARYŽIUS, birž. 27. — Galu
tinas oficialia karo ministerijos 
pranešimas nustato, kad viso di
džiajame kare užmušta 1,362,- 
872 Franci jos kareiviai. Smul
kmenų apie likimą 361,854 karei
vių nežinoma.

Mirė nuo vandens.

DETROIT, Mich. birž. 26. — 
Vienas žmogus mirė ir 30 susir
go po gėrimui ne tyro vaiYdens 
vasariniame rezorte, kur apie 
300 žmonių laikė pikniką.

SAN FRANCISCO, birž. 26.— 
Jungt. Valstijų maršalas geležiu 
keliečių susirinkime šiandie are
štavo 65 narius yardmenų asoci
acijos už jų dalyvavimą pereitą 
balandžio mėn. svičmenų streike. 
Jie yra kaltinami peržengime 
Leverio maisto akto.
Streikieriai grįžta Į darbą priža

dėjus pakelti algą.
CHICAGO. — Geležinkelių 

darbininkų brolijų viršininkai su 
batoje tarėsi su geležinkelių dar
bo taryba ir pranešė, kad strei
kieriai pamaži grįžta į darbą. 
Jau 15,000 streikierių sugrįžę į 
darbą ir tapę priimti atgal uni- 
jon, bet jie tikisi, kad ir likusie
ji 15,000 sugrįž į darbą prieš lie
pos 20 d., kada bus paskelbtas 
pakėlimas algos. Taryba pasakiu 
si, kad alga geležinkeliečiams 
busianti pakelta 22 nuoš. ir tas 
pakėlimas veiks nuo gegužės 1 
dienos.

[Nuo musų korespondento]
SO. BOSTON, Mass., birž. 24 

— Sesiją septintą atidarė pirm. 
St. Gegužis 9 vai. ryte. Po per- 
šaukimo delegatų vardošaukio 
seka pereitų sesijų protokolų 
skaitymas. Protokolai priimti su 
mažais pataisymais.

Tam tikra išrinkta komisija 
apdirbimui pieno padengimui Lė 
šų Fondo deficito raportuoja per 
Račkauską ir duoda rekomenda
cijų apie sumažinimą fondo išlai
dų ir padidinimą įplaukų.

Komisijos rekomendacijos to
kios : Sumažinti “Tėvynę” nuo 8 
puslapių iki 4, o jei reikės pakel
ti mokesčius, tai tą dalyką pave
sti visuotinam narių nubalsavi- 
ųiui. Komisijos rekomendacija 
priimta didžiuma balsi].

Paimama svarstyti apie talpi
nimą “Tėvynėje” raštų, kuriuos 
kuopos prisiunčia “Tėvynėn” ir 
kad panašius raštus redaktorius 
talpintų ištisai.

Vieni delegatai stoja už talpi
nimą, kiti prieš ir nurodo, kad 
tai negalima delei prisiunčiamų
jų raštų neapdirbtmo ir diskredi 
tavimo Centro valdybos ir reda
ktoriaus. Sekretorius A. B. Stri 
maitis parodė porą rankraščių 
nuo 95 kp. iš Coal Centre, Pa. 
Vienas rankraštis turėjo apie 12 
pėdų, o antras apie 6 pėdas ir 
visas rankraštis paliečia vien tik 
ypatiškus reikalus. Betgi minėta 
kuopa reikalavo kad jų raštas til 
ptų. Tas parodymas minėtų 
rankraščių sukėlė daug juokų ir 
kuopos reikalavimas liko atmes
tas.
“Tėvynės” pakraipos klausimas.

Kalba Dedynas, kad Tėvynė 
neturėtų kišties į jokią politiką 
o vien rupinties SLA. reikalais.

Neveckas gi sako, kad negali
ma, nes mes negausim redakto
riaus, kuris neturėtų politinių 
instikinimų, o jei ir rastųsi toks, 
tai laikraštis butų negyvas. Ge
riau tarkime kad Tėvynė nesiki
štų į partijų reikalus.

V. K. Račkauskas duoda sub
stitutą, kad Tėvynė nesikištų į 
partijų reikalus, bet vien vaduo
tus! bendrais valstybiniais pama
tais.

Kalba Bakanas:
Jeigu kalbam apie bendruosius 

valstybinius pamatus, tai mes tu 
rim suprasti ką reiškia, nes da
bartiniu Lietuvos valstybės ša
lininkų supratimu, jei kas protes 
tuoj a ar protestavo prieš Lietu

vos valdžios Lietuvos darbininkų 
persekiojimą, tai tas būva Lietu
vos valstybės griovėjas ir prie
šas; o mano supratimu, jei kas 
protestuoja prieš tokius valdžios 
pasielgimus, tai tas atlieka pilie
tines pareigas.

Jatulevičia sako: Tėvynė turi 
nežiūrėti į jokių valstybinių rei
kalų, nė partijų, o turi rupinties 
vien SLA. reikalais.

Priimtas didžiuma balsų Rač
kausko substitutas Tėvynes 
klausime.

Klausime steigimo SLA. Sky
riaus Lietuvoje.

V. K. Račkauskas daro prane
šimą žodžiu. Jis sako, kad dar 
kol-kas nėra nieko veikta tame 
dalyke, ir kad jei parvažiuos • į 
Lietuvą SLA. narių, tai galės tu
rėt savo skyrių ir jų mokesčiai 
turės būti siunčiami į Ameriką.

L. L. Paskolos klausimu. Ne
veckas kalba: Aš nesu priešin
gas pirkimui paskolos bonų, bet 
turiu atsižvelgti į legalę pusę, 
ar Amerikos valdžia leis mums 
tai daryti, nes Amerikos valdžia 
dar nėra pripažinus Lietuvos ne
priklausomybės. Ar negeriau bu
tų, kad mes surastum kitokių 
būdų sukėlimui paskdtos.

Mockus-gi sako: Mes neturim 
žiūrėti į nieką, bet turim pirkti 
L. L. paskolos bonų.

Po ilgesnio svarstymo nutarta 
pirkti L. L. Bonus ir kad Pildo
moji Taryba pasiteirautų tame 
dalyke apdraudos Departamente.

Uždaryta sesiją 12 vai. dieną.
Sesija Aštunta.

Aštuntą sesiją atidarė pirm. 
St. Gegužis, 1:15 vai. ]k> pietų

Skaitoma apšvietos komisijos 
nario J. Strimaičio raportas. J. 
Strimaitis rekomenduoja į redak 
torius p. St. Vitaitį.

35 kp. įnešimas kad seimas 
skirtų dalį SLA. literatūros 
Lietuvos kareiviams. Duodama 
pataisymas, kad Lietuvos karei
viams butų skiriama ketvirta 
dalis SLA. literatūros. Prie patai 
symo duodamas pataisymas, kad 
minėtos knygos butų pasiųstos 
Lietuvos Apsaugos ir Apšvietos 
Ministerijoms.

Atskyrimas sekretoriaus nuo 
administracijos. — Už atskili
mą kalba J. Neveckas, Mockus, 
Dedynas ir kiti; prieš atskyrimą 
kalba S. Vitaitis, živatkauskas 
ir kiti. Po diskusijų palikta po 
senovėj, 25 balsais prieš 20.

Svarstoma dar keletas mažes
nių įnešimų kaip bilų išmokėji
mo formališkumas ir k.

Uždaryta sesiją 3 vai. po piet, 
kad suteikus delegatams pailsio.

—S. Bakanas.

DEMOKRATŲ KON V ENCIJ A 
PRASIDEDA ŠIANDIE.

SAN FRANCISCO, birt. — 
Demokratų konvencija prasidės 
ryto. Kaip išrodo, ir demokratai 
nominuos kapitalistų nužymėtą
jį “juodąjį arklį”, nes nė vienas 
žymesnių kandidatų toli neturi 
reikalaujamų dviejų trečdalių 
balsų. Delegatai bosų taip sus
kaldyti, kad nė vienas kandidatų 
negali praeiti, kol patįs bosai 
nenužymės savo kandidato.

Miega tris mėnesius.
FORT SMITH. — Wright 

susirgo miego liga ir jau trįs mė
nesiai kaip miega. Jis nieko ne
jaučia, bet gydytojai mano, kad 
jis pasveiks.

Kol Markės Dar
Pigios
Siųskit Pinigus Lietuvon

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

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



LINKUVA, Šiaulių apekr.

Balandžio 11 d. buvo mitin
gas. Mitingo vedėjas—VI. Po
žėla. Jis kalbėjo Lietuvos So
cialdemokratų Partijos vardu. 
Kalba buvo aiški, rami ir pairau 
kė visus darbininkus. Kalbėjo: 
“Rinkimai į Steig. Seimų ir mu
sų uždaviniai”.

Antras kalbėtojas buvo darbo 
federacijos ir krikščionių denio 
kratų, Butėnas. Kalbėjo triukš 
mingai, neaiškiai, pyko, karščia
vosi, mykčiojo ir, puldamas pir
mąjį kalbėtojų, aiškiu išrodymų 
nedavė.

Spudas, trečias kalbėtojas, ir 
gi nieko įdomaus nepasakė ir 
taip pat, kaip ir Butėnas, sten
gėsi apšmeižti patį Požėlų. Pa
klausus darbininkui, kodėl Spu 
das, būdamas darbininkų užta
rėjas ir kovotojas dėl jų būvio 
pagerinimo kelia savo darbinin
kus 1 valandų nakties linų bruk 
tų ir diioda jiems netikusį valgį, 
Spudas nieko neatsakė. Pasku
tinis kalbėjo Žvirblis — irgi 
krikšč. dem .vardu.

Požėlai kalbėti kliudė krikš
čionių demokratų partijos da
vatkos, keldamos dideliausių 
trukšmų, kad tik Požėla visiems 
į akis tiesos nesakytų.

Į mitingų atėjo klebonas Šiau
čiūnas su kamendoriu Grigalių

Saugumas

-trencthV 
AFETY4 I 

Service /A 
y&J

i r 
Patarnavimas

4162 So. HaLsted St., 
C h i c a g o

Kada jus deposituo- 
Jate savo pinigus šia- 

•S me tvirtame banke, 
j. jus žinote, jog tai yra 

visiškai saugus, nes y- 
ra dabojamas gerai 
patyrusių, atsakančių 
direktorių ir taip-gi 
per valstijos saugos 
ofiso viršininkus.

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

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

The 
STOCK YARDS 

SAVINGS BANK 

Sveikam Kūne Stipri Dvasia
Kam be reikalo kentčti? Mano spe- 

ciulis gydymo būdas išgydė Jau daug 
Įmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

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

Kirmėlės ženklai
žmonės sergantis tnja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

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

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

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

DR. DICK
1645 West 47th Street.

Tarų MartUield ir Paulina aat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakar*.
NadUiomia nuo 10 iki 12 dūa*.

nu ir kurstė žmones mušti Po
žėlų. Kilo didžiausius trūki
mas. Ypač j>asižymėjo Čepai
tis iš Guostgaliy ir juu minėti 
Butėnas, Spudas ir žvirblis.

Titonių Hašinskaitė, mokinė 
ir kiti krikšč. d. agentai vaikš
čioja po sodžius ir rašinėjo į 
krikščionių partijų, sakydami 
žmonėms: jei nesirašysią, tai bu 
šių blogai: turėsią sau išsikasti 
duobę, arba užmokėti 5000 au
ksinų pabaudos.

Linkuvos kunigai per išpažin
ti įkalbinėjo balsuoti už krikšč. 
deni, partijų.
Rinktų ėjo beveik visi. Spau

dės, grūdos, kits kitų mindė. 
Vienai moteriškei rankų perlau
žė, drabužius sudraskė.

Milicija tvarkos nežiūrėjo.
žioplys [“S.-d.”]

KAUNAS.

Visų darbininkų šventės pa
minėjimui socialdemokratų par 
tija surengė Kauno rotužės salė
je mitingų. Dar gerokai prieš 
paskirtų laikų vyrai ir moters 
pradėjo rinktis į rotušę ir grei
tai ji buvo pilnutėlė. Prieš ro
tušę ir Viešoj aikštėj stvėjo mi
nios, norinčios dalyvauti mitin
ge. Buvo net kilęs klausimas ar 
nevertėtų padaryti mitingas ai-» 
kštėj, bet nesutikus milicijos at
stovui perkelti mitingų į kitų vic 
tų, mitingas prasidėjo salėje.

Kalbėjo socialdemokratai 
(Digrys, Čcpinskas, Bielskis), 
kalbėjo socialistas liaudininkas 
demokratas (įsakas), interna
cionalistas (dr. Serge) ir bun- 
dielis. Kalbama buvo įvairio
mis kalbomis — lietuvių, lenkų, 
rusų ir žydų. Buvo nurodyta 
visų darbininkų Šventės reikš
mė, reikalingumas kiekvieno 
krašto darbininkams organizuo
tis į profesines sujungus, ir visų 
kraštų darbininkų sąjungoms į 
tarptautinę sąjungų — interna
cionalų, kurs -d<4 karo Taikinai 
griuvo. Buvo nurodyta, kad tik 
tai tokiu bildu galima sėkmin
gai kovoti su prispaudėjais ka
pitalistais, kurie, gerai suprasda 
m i, visais buda is stengiasi tų 
vienybę ardyti/

Mitingas artinasi prie galo, 
kada tie, kam jis, matyt, rūpėjo 
suardyti, pakėlė trukšmų: kas 
lai minioje pradėjo mėtyti pro
klamacijas, kaip pasirodė, ko
munistų partijos, prasidėjo ne
ramumas ir mitingas, pareika
lavus milicijos atstovui buvo už 
darytas.

Apie 12 vai. būrys darbinin
kų, su raudona vėliava, dainuo
dami internacionalų, mėgino pa 
daryti demonstraciją, bet raite
liai ir miliciaj nepraleido jo į 
miesto centro, žiauriai blašky
dami demonstrantus.

Susirinkusiai miniai besto
vint Viešoj aikštėj, atjojo kele
tas raitelių jos vaikytų, bet, ka
da paaiškėjo, kad žiųončs susi
rinko mitingų, raiteliai nujojo 
šalin.

Ta diena pasibaigė profesinių 
sąjungų surengtu vakaru ir šo
kiais! kur darbininkai pasilinks
mino, baigdami savo šventę.

—Belaukiant gegužės 1 die

nos šventės, Kauno žvalgibinin- 
kai padarė keletu kratų, jieško- 
dami atsišaukimų. Be kitų iš
krėtė gegužės 1 d. 2 vai. nakties 
Kauno valstybinių ir visuome
ninių įstaigų tarnautojų J. Lo
zoraitį.

Nieko baisaus nerado.
[“S.-d.”]

SALOČIAI, Pasvalio-Biržų apsk.

Nesenai sugrįžo šilingio dva
ro p. Baronas Bistromas. Pas 
mus jis <k»rbavosi su vokiečiais 
suteikdamia^ jiems visokių ži
nių ir šelpė juos grūdais. Žmo
nės pasakoja, kad Kurše jis bu
vęs Bermondto karininku. Jo 
sugrįžimas vielos žmonėse su
kėlė nepasitikėjimo,. Saločių 
valsčiaus seimelis nusiuntė val
džiai j Kaunu prašymų, kad Bis- 
tromų iš čia pašalintų. Pakalnis.

[“Liet. Ukin.”]

Laiškai iš Lietuvos
Vlad. Grabauskui į St. Char

les, III., rašo:
Dabar jau musų kariuomenė 

maždaug aprengta. Ligoninėse 
taipjau nėra tokio trukumo, 
kaip pirtimi. Butų ncpitošalį 
kiek daugiau baltinių, bet dau
giausia stoka tinkamo maisto 
silpnesniems/ ligoniams, pavyz
džiui, baltos duoiros. Paskuti
niuoju laiku musų ligoninėj tu
rim apie tūkstantį ligonių — su
žeistų kareivių. Šiuo tarpu nau
jų neatveža, nes mūšių nėra, bet 
nežinia, kas toliau bus. Atrodo, 
kad su lenkais toks pakovoti dar 
dėl Vilniaus, o tada, žinoma, ne
apsieis be aukų ir ligoninės pri
sipildys. Dabar daugiausia ser
ga šiltine (tifu), gripą ir 1.1. Tie
sų pasakius, ligoninių tik sie
nos musų, o šiaip beveik visa 
kas kįta—lovos, kaldros, balti-, 
niai, vaistai ir galų gale bliude- 
liai — tai jūsų, amerikiečių, taip 
jau kitų svetimų tautų žmonių. 
Pridedu čia keletu fotografijų 
musų ligoninės Kaune ir viso 
personalo.— ?

Graudena amerikiečius šelpi 
žLetuvų.

Iš Tytuvėnų rašo Ad. Petraus
kui į Detroit:

Vargas, kad pas mus labai į- 
sigalėjo ponai lenkai ir šmuklc- 
riai. Bet gal neužilgo susitvar
kysime Steigiamajam Seimui 
susirinkus. Mums Lietuvoje la
bai malonu girdėt, kad jus, ame
rikiečiai, labai domitis musų 
gvenimu. Jus nepamirštate, 
jums brangus gimtasis kraštas, 
tatai šelpkite jį ir tolinus, kad 
jis kuodaugiausiai galėtų susi
tvarkyti.—

Žydai ir jų politinės 
teisės Lietuvoje

Londono žydų laikraštis “D i 
Ccit” skelbia šitokį pasikalbėji
mą su Lietuvos Ministerių Pir
mininkų E. Galvanausku:

“Ponas E. Galvanauskas, Lie
tuvos Ministeris Pirmininkas, 
pasikalbėjime su Londono Žydų 
korespondencijos biuro atstovu 
išreiškė savo nuomonę dėl da
bartinės Žydų Tautos padėties 
Lietuvoje:

“Lietuvos žydai, sudaro 13% 
visų gyventojų. Tokiu bildu 
žydų klausimas yra tautinės ma 
žumos klausimas. Musų vals
tybė susideda iš kelių tautų, bū
tent, lietuvių, lenkų, baltgudžių 
ir žydų. Žydai sudaro didžiau
sią mažumą. Mes pilnai pasi
ryžę suteikt visoms mažumoms 
galimybės atstatyt jų tautinį gy
venimą. Jie turi visišką kultūri
nę ir tikybinę autonomiją. Mes ! 
oficialiai pripažįstam tas teises . 
įstaymu ,priimtu sausio mėne
sy ir einant šiuo įstatymu Žydu 
Bendruomenes jau pradėjo savo 
organizuotų. Kiekviena bendrui) 
menė turi kolektyvinio narinio i 
juridines teises ir jie susijugia į 
centralinę organizaciją, kurios 
pryšaky yra valdžios atstovas, 
t. y. Žydų Reikalų Ministeris”.

—“Ar Celnlralinė Sąjunga tu- v 
ri kokios nors įtakos Žydų Rei

kalų Ministerio paskyrimui?”
“Taip. Jis nominuojamas 

Ccntralinio Komiteto ir tuomet 
skiramas valdžios. Jei Ministe 
rių Kabinetas atstatydina, tai 
atsistatydina ir Žydų Reikalų 
Ministeris. Naujas Ministeris 
Pirmininkas išnaujo paskiria jį, 
jeigu žydai juo patenkinti ir no 
ri, kad jis ir toliau jiems atsto
vautų, ir jis pats sutinka su 
tuo“.
i —“Kaip toli seka Žydų Bend
ruomenių teises?”

“Jie turi savo žinioje mokyk
las, socialinius ir viešuosius dar
bus, ligonines ir tikybines įstai
gas, žodžiu sakant, visus kultū
rini irs ir tikybnius reikalus”.

—“Ar jie turi teisės vartoti 
žydų kalbų kaipo mokomąją sa 
vo mokyklose?*

“Jie turi visišką teisę vartoti 
tą kalbą, kurią jie nori', ar žydų 
ar hebrajų. Vyriausybe į tai 
jokios įtakos nedaro. Be to vi
sos mokyklos, kuriose mokoma 
isulig valdžios programų ir ku
riasi valdžia kontroliuoja yra 
subsiduojamos. Žydų mokyklos 
tuo atžvilgiu neišskirtos. Dabar 
tiniu laiku kiekviena mokykla, 
kuri vedama sulig oficialiuos 
reguliacijos, yra valdžios subsi-

NAUJIENOS, Chicago, UI.
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Kalbant Apie Pelnus
Naujienų Dividendai

*
Subatoje visiems Naujienų Bendrovės šėrininkams tapo išsiunti
nėti 1919 metų dividendų certifikatai, kurie bus priimti kaipo pi
nigas perkant naujuosius Naujienų Bendrovės Šerus. Dividendų 
išmokama 30 nuošimčių. Kiekviena šimtinė Naujienų šėrininkų 
atnešė 30 dolerių pelno.

»

Naujienų Šerai
Išmokėtieji dividendai gana aiškiai parodo, kame stovi Naujienų 
Bendrovė, kaipo darbininkų kooperacija, su savo dideliu dienraš
čiu, “Naujienomis”, su savo spaustuve, su savo namais ir visu biz
niu. Indėtieji pinigai jau pradėjo nešti pelną ir toliaus jo turės 
nešti daugiau.

ĮPanedėlia, Birželio 28 d., ’20

Dr. Charles Sogal 
Persikėle | mvo Imnją MOsų 
pa. <722 S*. Arianti Avė, fls 
gydo figas vyrų, moterų ir vai
kų. Ofiso valandos hUB 10 Iki 
12 rytmetyj, nuo 8 iki S va
kare; 7 v. v. iki 8:80 v. v. Ne
daliomis 10 v. r. iki 1 v. <L 
Specialistas džiovos ir moterų 
ligų. Tek Drexel 2880.

Šerų Pirkimas
Dabar Naujienų Bendrovė yra pakėlusi savo kapitalizaciją iki 
$50,000.00, ir pasiūlo savo draugams nusipirkti dar porą tūkstan
čių šėrų. Draugai, kurių daugelis nežinojo kur indėti savo pini
gus, turi dabar progos nusipirkti daugiaus Naujienų Bendrovės 
šėi ų. Tiems, kurie jau buvo šėrininkais ir gavo dividendų, Nau
jienų šėrų pirkimas bus ytin smagus dalykas, nes pirkdami naujų 
šėrų jie apčiuopiamai matys, kad j Naujienas indėtieji pinigai ne
ša didesnį pelną, negu daugelis puikiausių “investmentų.”

Geras Investmentas
Indėjimas pinigų į Naujienų Bendrovės Šerus yra labai geras in
vestmentas. Tą pripažins kiekvienas, kas ką-nors žino apie invest- 
mentus. Trisdešimt nuošimčių retai ktyr pinigai , neša. 0 jie tiek 
atnešė-Naujienų Bendrovės šėrininkams pereitais metais.

Pakvietimas
• •• «(< i« ’ i

k
Visi draugai, kurie turi Naujienų Bendrovės šėrų, o taipgi tie, 
kurie iki šiol šėrų neturėjo yra kviečiami nusipirkti po kelis ir po 
kelioliką šėrų. Draugai, sukeikime trumpu laiku didesnį Naujie
nų kapitalą, idant dar didesniu, geresniu ir pelningesnių pada
rius visą Naujienų Bendrovės biznį, kurs yra pirmu puikiu pa
vyzdžiu, ką darbininkai vesdami savo reikalą bendro darbo pa
matais gali atsiekti net į trumpą laiką.

Veikite Tuojaus
Naujienų šėrų tuo tarpu skiriama pardavimui tiktai du tūkstan
čiu. Jų pelningumas ir tas faktas, kad jau dabar ant skiriamų 
pardavimui šėrų yra uždirbta pelno, duoda manyti, kad tie du tūk
stančiai šėrų bus labai greit parduoti, kadangi jie bus pardavinė
jami lygia verte, t. y., po $10.00 už šėrą. Todėl, draugai, yra 
kviečiami pasiskubinti. Naujienų šėr a i galima pirkti Naujienų 
ofise.

duojama. Jeigu centralinis žy
dų Bendruomenių komitetas 
ateityj reikalaus subsidijos vi
soms žydų mokykloms, tai ta
isai reikalavimas be abejo bus 
patenkintas”.

—“Iš ko susideda Žydų Rei
kalų Ministerijos darbuotės?”

—“Žydų Reikalų Ministerija 
reprezentuoja žydų reikalus vy 
riausybėje ir yra tiltu, kuris 
riša žydus ir vyriausybę. Žydų 
Reikalų Ministerija stengiasi ko 
ordinuoli žydų reikalus kaipo 
tautos ir kaipo šalies piliečių. 
Žydų Reikalų Ministeris turi to
kios pat teisės, kaip ir kiekvie
nas kitas Ministeris. Jis daly
vauja dienotvarkės klausimuose 
įr balsuoja už ar prieš. Be Žy
dų Reikalų Ministerio yra fi
nansinis ministerio padėjėjas N. 
Racbmilevičius. Žydų Reikalų 
Ministerijos biudžetas yra vy
riausybės padengiamas.

“Žydai taipogi liuosi organi
zuoti į kelias partijas arba vie
nytis su kuria nors žydų parli- 
tija. Jie gali pirkliautu kaip 
jiems tinka. Valstybės Tarybo
je iki šiol nebuvo žydų ir balt
gudžių atstovų, nes negalima bu 
vo susitarti dėl Lietuvos ribų. 
Dabar gi esame trįs žydų Tary

boje iš bendro skaičiaus 40 na
rių. Tai yra provizorinė taryba 
ir balandžio 15 d. įvyko naujo- 
jos Tarybos rinkiniai.”

Žydų klausimas ne* vaidina 
svarbaus vaidmeniu Lietuvos 
partijų gyvenime. Kiekvienoj 
partijoj esama ir priešininkų ir 
šalininkų žydų reikalavimams.

“Tikimės, kad eksperimentas, 
kurį mes dabar darome Lietu
voj, savo įvykiais parodys, jog 
įvairių tautų visiško pripažini
mo metode yra vienintele gali
ma metodu. Musų valstybe bus 
pavyzdžiu visoms valstybėms, 
kurios susideda iš įvairių tautų. 
Aš taip pat neabejoju, kad la
sai bandymas pavyks ir kad ir 
kitos vlstybes seks musų pėdo
mis. Musų piliečiai žydai su
pranti tą didžią atsakomybę, 

kurią jie ima dalyvaujant musų 
/eksperimente ir jie prisideda 
prie musų darbo su dideliu rim 
tumu ir darbštumu”.

Telephons Tari* MU

Dr. M. Stupnicki
1107 S. Morgan si, Chlcags

VALANDOS: Niro B iki 11 ryta 
|r auo B iki * vakari.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas i 2201 W. 22nd St, kampas 
Leavittt St. Phone (Janai 6222. Va
landos j 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 3114 
W. 42nd St Phone MoKinley 4988. 
Valandom nūn 10 iki 12 diena

DR. M. T* STR1KOUS 
L i a t « v ! i 

Gydytojas Ir Chirurgas 
OfiMU*: 1787 W. 47 St

Tai. Boulevard 160.
Otiio valandos: 10 ryto iki B 

po pietų; 6:30 Iki B:S0 vak. 
Nedaliomis B iki U Btang.

Namai: 2814 W. 43 St
Tel. McKinley 268

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Roselande: 10900 S. Michlga* Are, 
telefonai, Pūliniai) 342 ir 1180 
Chicagos ofisas: 4618 S. Wood St 
Tik Katvargu vakarais nuo i:M 
-7. TeL Tards 721.

-**

Telephona Boulevard B1IB 

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS: 8—12 ryto 
1—8 vakare

Biri A Margas Rt Ckieag*. JU.
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Telefonas Pult man 856
DR. P. P. ZALLYS 

Liet u ris Dentistas 
10801 S. Michizan Av^ Roseland 

Valandos: 9 iki 9 vakare.

Res. 1139 Independence Blrd. Chicago 
Telephone Van Buren 294

DR. A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų. Vyriškų, 
Vaikų ir visą chronišką ligų

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

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

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

WAUKEGAN
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
yVaukegan, HL

f

Tale Yarda 6492

AKUšERKA 
A. SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kudi- 
kį laike Ilgos.
8255 So. Halsted 
SU Chicago, UI

Truc trnnslation filed with the post- Į ga įkurti vpriausią ir bendrą ar- 
nujos komandą, kaip dabar”. 
“Nieks negali pasakyti, kada 
apsiniauks dangus”. Taip kal
bėjo lordas Haldane, kurs su 
pasigėrėjimu citavo Foch’o dok
triną, kad-, “karas yra ne tik 
mokslas, bet ir dailė”. Ištiktų
jų, šauniausi dailė! “Ramiu lai
ku vyriausi komanda turi atlik
ti du trečdaliu reikiamo darbo”, 
sako jis toliau. Tuo bildu tas 
ponas mano, kad karas yra ne
išvengiamas, būtinas dalykas 
valstybei. Karo kabinetas, sa
ko lordas Treowen, privalo su
daryti ‘pastovią dalį musų orga
nizacijoj”. “Prisirengimas prie 
karo turi eiti savo keliu, nepai
sant! TautųLygos, sutarčių ir 
kitokių dalykų.” Tikrai taip. 
Tautų Lyga yra tik vienu laips
niu mažiau pavojinga, negu Ru
sijos socialistinė valstybė. Tik
ros Tautų Lygos principai prie
šinasi pavergimui mažųjų tau
tų. štai kodėl Anglijos imperi
ja priešinasi ir visuomet prieši- 
jriosi įkūrimui galingos Tautų 
Lygos. Kaip indoinu girdėti 
lordo Curzono pasigirimą: “Mes 
buvome geriau pasirengę sutikti 
įvairias karo galimybes! negu 
musų moksliškasis priešas”. 
(Palyginkite tą sakinį su p. 
Lloyd Georgc’o pareškimu ig- 

'norantinės publikos labui, kad 
įneš visai nebuvome prisiren
gę!). Bandykite suprasti išdi-| 
džių oratoriją. Visos tos kal
bos sukasi apie imperijos atsa
komybę, sekamą karą ir įmones 
jo vedimui — “reikia kreipti do 
mūs į toli šaunamąsias kamio- 
les”. Ar mos turime, klausė 
lordas Stanhope, “tokią institu
ciją, kuri sėkmingai galėtų ko
ordinuoti musų politiką su ap
sigynimo reikalais”. Kas reikia 
pasakyti apie naują laivyną? 
Senasis nebeatsakys “sekamam 
karui”, nes įvairių tautų galy
bė persimainė “dėka taikai”. 
Jieškokime aplinkui naujo prie
šo ir tuo pačiu metu “dailinki
me savo armiją ir laivyną”. 
Kas gali būti tuo priešu—Ame
rika? Japonija? Socialistine 
Rusija? Visvien. Musų impe^ 
rialistams reikalinga turėti prie 
šas. Musų valdymas jūrių, že
mės ir oro negali apsieiti be prie 
šo.

master at Chicago, III., June 26, 1920 
as reųilired by tne act of Oct. 6,1917

Kodėl kariaujama 
su Rusija?

E. D. Morel
[ Ferferuotosios Presos koresp.]

(Pabaiga)

Lordų debatai.
Perskaitykite domingai lordų 

debatus, kurie įvyko gegužės 5 
d., delei santykių tarp Imperi
jos apsigynimo komiteto ir ata
tinkamų imperijos laivyno, saus 
žemio ir oro pajėgų. Įsidomė
kite nuomones, kuriomis apsi
mainė šaunieji lordai—Halda- 
ne, C*re\ve, Stanhope, Curzon: tų 
nuomonių skirtumą smulkme
niškuose dalykuose, o bendrumą 
aplamoj politikoj. Tos nuomo
nės atatinka Sir Henry VVilso- 
no, kareivio, pažvalgoms. Jos 
nėra tik taip stačiokiškai išreikš 
tos. Debatai daro įspūdžio, jog 
visi debatoriai yni surišti bend
romis impcivbos tradicijomis, 
bendrais siekiais — didinti ir 
stiprinti armiją ir laivyną, kad 
galėjus nuolat beaugančią im
periją apsiausti plienine siena. 
Nei per pusę lupų neužsiminta 
apie kokias nors reformas. “Mu 
sų” imperija, “musų” kolonijos 
turi pasilikti tokioj pat padėtyj, 
kaip buvo iki šiol. Absoliučiai 
nieko nesakoma apie paliuosa- 
vimą pavergtųjų tūtų. “Dar 
niekuomet nebuvo taip reikalin

Važiuokite į Lietuvą
PER

Depositors State Bank
4633-4637 South Ashland Avenue 
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GALIME pripildyti jum aplikacijas dėl pasportų, 
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parduoti laivakortes, per 
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ATEIKIT, arba RAŠYKIT į mus, 
o mes jum patarnausime geriausiai.
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Ši knyga parašyta labai populiarėje kalbo
je. Kiekvienas skaitytojas gali kuoaiškiau- 
siai suprasti kas toje knygoje rašoma.

Parašė John Spargo.
Verte A. Lalis

Rašyta laiškų formoje darbininkui Jona- 
tanui Edvardui, Pittsburghe. Kiekvienas 
darbininkas privalėtų turėti šią knygą savo 
knygyne. IŠ šios knygos daug dalykų pasi
mokins kiekvienas kuris atydžiai perskaitys 
ją. Keletą sykių verta tą knygą perskaityti.

230 puslapių.

Kaina neapdarytos 75c 
Puikiais audekliniais apd. $1.00

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

Kodėl Socialistinė Rusija yra 
prakenkimas?

Imperialistinių įsitikinimų 
Žmonėms — o tie žmonės šian
dien lošia vadovaujamą rolę 
tarp musų — Socialistinė Rusi
ja, kuri driekiasi iš Europos į 
šiaurinę Aziją, nešdama savęs 
apsisprendimo doktriną, revolii/ 
cinę apšvietą, smerkimą karo ir 
imperializmo institucijų, —yra 
prakeikimas. Pasiryžimas vi
sais galimais budais, nedaleisti 
Rusijai išsivystyti į tokią vals
tybę yra taip jau didelis, kaip 
ir pasiryžimas (kurį pareiškė 

lordas Birkenhead) greičiau iš
eikvoti visos imperijos išteklius, 
negu norą per nago juodimą nu
sileisti Airijai. Mes da galime 
susilaukti Gurkų Dubline ir Cor- 
ke. Godel ne? Musų talkinin
kė turi negrų Mayence ir Wies- 
badene. Ta dvasia skatina Len
kiją pulti Rusiją, idant ją par- 
bloškus. Bet tas Lenkijos puo-1 
limas yra tik jos saužudyste. I 
Saužudyste, prie kurios veda di I 
tižiosios veisėjos. i

Apsvarstykite taipgi tą baisų I 
smūgį, kurį uždavė Socialistinei 
Rusija Aglijos valdančiosios I 
klesos numylėtiniui, užsienio ofi I 
sui. Didžiausį smūgį uždavė | 
slaptai slaptai diplomatijai *1— I 
be kurios militaristinis imepria | 
lizinas negali egzistuoti—Lėni-1 
nas ir Trockis, kuomet juodu I 
paskelbė slaptas sutartis. Tokio Į 
įžeidimo imperialistai negali I 
dovanoti. Tie atidengimai pri-| 
darė daug žalos imperialistams, 
o ateityj jie pridarys dar dau-1 
giau. Socialistinė valstybė, ku-| 
ri neslepia savo santykių su ki-| 
tomis valstybėmis, yra didžiau-! 
sias pavojus imperialistams. Eu-1 
ropos diplomatija, dėka Lenino | 
ir Trockio atidengimams, liko | 
diskredituota žmonių akyse; Į 
esančiai tvarkai gręsia pavojus. 
Tos priežasties delei ir dedama <

"t*.

Originalis Turkiškas Mišinys
AUG yra “Turkiškų Mišinių” eiga-
retų, bet tik yra vieni FATIMA.

Originalis Turkiškas Mišinys —
FATIMA — suteikia jums turtinga ir tikrų
turkiška tabakų, sumaišytų su naminiu
tabaku, kad neperviršinus skoių.

FATIMA’S užganėdinantis skonis pada
rė ji labiausiai parduodamais didelės ver
tes cigaretais Amerikoj.

Ljggett & Myers Tobacco Co.

Turi savyje daugiau
Turkiško tabako negu
kiti Turkiški maišyti
cigaretai.

visos pastangos, kad sutriuški
nus Rusiją.

Tokios tai maž-daug priežas
tys skatina pulti Socialistinę. 
Rusiją. Nors paviršutiniai žiū
rint atrodo, kad kova eina tarp 
Kapitalizmo ir Socializmo, bet 
tikrenybėj ta( kova turi svarbes
nių priežasčių. Francuzijos ka 
pitalizmas gali jausti pavojų. 
Bet Aglijos imperializmas ro- 
mensiško typo jaučia, kad tai 
yra žutics( ar būties kova.

Tel. Canal 6222.
DR. C. K. CHERRYS

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sto.

CHICAGO.
Valandos) 9:20 ryto iki 12 dienų, 

nno 1 po pietų iki I vakare.

PALESTINA ŽYDAMS.

š. m. balandžio 24 d. Augš- 
iiausioji Santarvės Taryba San 
Reino Konferencijoj nutarė, jog 

Į Palestina skiriama žydų tauti
niu židiniu. Palestinos manda
tas pavestas Anglam tikslu iš
dirbti šaliai tokį statutą, kuris 
įvykdintų tąjį židinį.

ši žinia, kad žydų tautai pri
pažinta istorinė teisė Palestinai, 
visai pasaulio žydų sutikta di
džiausiu džiaugsmu ir entuziaz 
m u. Visame žydų gyvenamose 
vietose įvyko pagerbt tam di
džiausiam, istoriniam įvykiui 

dideli liaudies susirinkimai, pra

nešimai ir demonstracijos. Ir 
Lietuvos didesniuose miestuose 
ir miesteliuose gyventojai žy
dai su didžiausiu entuziazmu 
sutiko tąją1 dižiaugsmingą žinią. 
Daugely miestų ir miestelių įvy 
ko mitingai, kuriuose San Rė
mo nutarimas atatinkamai bu
vo švenčiamas ir gerbiamas. 
Ypač iškilmingas buvo mitingas 
Kaune, kuriame tarp kitų svei
kinu Žydų Reikalų Ministeris 
D-ras M. Soloveičikas, Anglų 

Misijos Baltijos pajūrio valsty
bėms Viršininkas Vard’as Balt- 
gudžių Reikalų Ministeris J. Vo- 
ronko. Mitinge dalyvavd ir Už 
sienio Reikalų Ministerijos at
stovas.SKAITYKIT IR PLATINKIT

Al ADOMAS A. KARALIAU8KA8, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dlspep 

sijajievirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų* Nervu .ir 
abeluas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amo. 
rikoj ir už rūbelių* bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt* 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
Išnyko po užmušimui visą ligą. Bėglu s mėnesių Išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po I mėn. tavo paveiksle pa
mačiau tokj skirtumą Ir HMM sykių dėkuoju Salutaras mylLstų gfr- 
radgjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su to* 
Mals aUltlkimaU patariu suoširdiiai kreiptis* prie Salutaras*.

SALUTARAS
CHBMTCAL INSTITUTION J. Baltrėntt, Prof.

1767 »e. Kalstei BU Telephone Canal 6417. Chicage, I1L

35 So. Dearborn St., kampas Monroe St. 
Crilly Building—ruimas 506. Imkite elivatorių 
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monių laisvę. Iš antros pu
sės, jos mano, kad Susivieni-I trečios (buržuazinės) parti-|R<*d«« busiųs deportuotas, nes 

1 j imas nėra politinė, o tuo la-
biaus partijinė, organizacij- 
ja, ir todėl politinės pažvai- 
gos neprivalo jame būti kliū
tis užėmimui viršininkų vie
tų.

Jeigu SLA. seimai ims var 
elovauties politiniais žvilgs
niais, skirdatni viršininkuš, 
tai kuo tuomet pavirs Susi
vienijimas? Kaip jausis Su
sivienijime tie nariai, kurių 

I politinės pažvalgos bus pa
niekintos? |

P-lė Jurgeliutė, be abejo
nės, daug geriaus tinka į Su
sivienijimo sekretorius, ne
gu Dundulis; bet čia klausi
mas eina ne vien apie asme
nis, o apie principą. Visuo
menei bus įdomu patirti, ar 
tikrai seimas nepatvirtino 
Dundulio tiktai dėl jo “bol-| 
ševikiškumo.”

jos suorganizavimo, konven
cija atmetė.

Be to, konvencija priėmė 
rezoliucijas, kad Debsas turi 
būt paleistas iš kalėjimo, ir 
kad turi būt atšaukti visi 
suvaržantis piliečių teises i 
įstatymai.

Toks farmerių konvenci
jos nusistatymas reiškia di
delę moralę paramą Sociali
stų Partijai. Non-Partisan 
League yra stipri organizaci 

'ja. Ji jau kontroliuoja šiau
rinę ir pietinę Dacotas ir jos 
įtaka labai auga Montanoje 
ir kitose artimose valstijose.

Farmerių Lyga nepreten-| 
duoja, kad ji esanti socialis- 
tiška. Nutardama remti 
Dėbso kandidatūrą, ji nori 
tuo išreikšti savo protestą 
prieš siaučiančią šalyje re
akciją ir prieš kapitalistines Į 
partijas. |

jis neturįs pasporto. Suomių 
socialistų spauda reikalauja, kad 
jeigu Reedas turįs būt depor
tuotas, tai jam turį būt duota 
laisvai pasirinkti, kur jis norįs 
keliauti, bet neturįs būt paduo
tas j Amerikos valdžios rankas.

Paskutinėmis žiniomis, Suo
mių valstybės taryba^ atsisuk hi-

tinti Reedą valstybės išdavimu, 
nutarus leisti jam laisvai išva
žiuoti į jam patinkamų šalį iš 
kurios tik jis glėsiųs gauti sau 
pasportų. Jeigu gi jis veikiai ne 
apleis Suomijos, tai busiąs inter
nuotas Ilannalos kalėjime 
kui„ iki bus nuspręsta, kų 
ha u su juo daryt.

lai-
to-

Kq

ŠVEICARIJA.
[Fedeniotoji Presą].

Bernas, birž. 2. (Paštu), 
tik sugrįžęs Šveicarijon Fritz
Plattcn, kurs per pastaruosius 
dvejus metus buvo Rusijoj ir 
draugavo su Leninu, tapo kari
nio teismo įsakymu areštuo
tas.

Anglijos 
darbininkai 
atmetę Maskvą

Pasaulio Darbininką 
Judėjimas

i

Naujas 
dalykas

Subatoje, kada “Naujie
nos” jau buvo išėjusios, ga
vome nuo savo koresponden
to iš Bostono telegramą, kad 
SLA. seimas nepatvirtino T. 
Dundulio sekretorium, o pa
skyrė į sekretoriaus vietą 
panelę Jurgeliutę.

Iš pirmesnių koresponden
cijų apie seimą musų skaity
tojai jau žino, kad tam tikra 
dalis delegatų iš anksto ren
gėsi prie tokio žingsnio; bet 
vis dėlto jisai turi nustebiu-1 
ti kiekvieną.

P-as Dundulis SLA. virši
ninkų rinkimuose gavo 2113 
balsų, kuomet kiti du kandi
datai — 1674 ir 579 kalsus. 
Kaipo gavęs daugiausia bal
sų, Dundulis turėjo užimti 
sekretoriaus vietą. Taip bent 
iki šiol visuomet būdavo Su
sivienijime. O seimas dabar 
pasielgė priešingai.

Tiesa, seimas turi galios 
patvirtinti arba nepatvirtin
ti visuotinu balsavimu išrin
ktuosius kandidatus, nes ji
sai skaitosi augščiausia įstai 
ga Susivienijime. Tokia yra 
SLA. konstitucija, ir ji su
tinka su šios šalies įstaity- 
mais apie apdraudos organi
zacijas. Bet seimas kartu tu
ri skaityties ir su SLA. na
rių valia.

Susivienijimo istorijoje 
jau buvo kartą toks atsitiki
mas, kad seimas prašalino 
išrinktąjį viršininką (bū
tent, F. Bagočių); bet buvo 
tuomet kaltinimas prieš tą 
viršininką, kad jisai patekęs 
j savo vietą neteisingu budu. 
Šį kartą tečiaus mes apie ši
tokios rųšies kaltinimus ne
same nieko girdėję; buvo tik 
tai tokia žinia, kad Dundulį 
norima neįleisti į sekreto
riaus vietą dėlto, kad jisai e- 
sąs “Lietuvos valstybės prie
šas.n . |

Jeigu seimas ištiesų vado
vavosi šitokiu motyvu, tai, 
reiškia, jisai atmetė Dundulį 
delei jo politinių pažvalgų. 
“Naujienoms” nėra reikalo 
aiškinti, kad jos neturi ir ne
nori turėt nieko bendra su 
politinėmis Dundulio pažval- 
gomis, bet jos stoja už nuo-

Didžiosios Britanijos Dar
bo Partijos suvažiavimas, 
laikomas Scarborough, nu
tarė 2,940,000 balsų prieš 
225,000 balsų nesidėti prie 
vadinamojo trečiojo Inter
nacionalo. Ir 1,000,000 balsų 
prieš 516,000 balsų nutarė pa 
silikti antrajame Internacio
nale, kurio kongresas įvyks 
Genevoje liepos 31 d.

Pirmajam balsavime daly
vavo, kaip matome, daug di
desnis skaičius delegatų, ne
gu antrajam. Iš to numanu, | 
kad suvažiavimui tas klausi-i 
mas buvo aiškesnis. Daugiau 
kaip 13 balsų prieš 1 jisai iš
sireiškė prieš Maskvos Inter 
nacionalą. •<

Antras klausimas — ar 
pasilikti Genevos Internacio
nale, ar ne — suvažiavimui 
buvo ne taip aičkus. Jo bal
savime dalyvavo beveik tris 
kartus mažiaus delegatų, 
negu pirmojo klausimo bal
savime ; ir radikalė srovė čia 
surinko dvigubai daugiaus 
balsų.

Tatai rodo, kad tarpe An
glijos darbininkų randasi ga 
na žymus skaičius tokių, ku 
rie norėtų eiti kartu su Vo
kietijos nepriklausomaisiais 
sociademokratais ir su Fran 
cijos socialistais, pasiryžu
siais tverti visai naują In
ternacionalą. Bet Darbo Par 
tija, kaipo tokia vis dat pasi
lieka senajam Internaciona
le. Komunistiško gi (trečio
jo) Internacionalo šalininkai 
joje beveik neturi reikšmės.

Kas nori, gali keik antrąjį 
Internacionalą “geltonuoju” 
ar kokiu kitokiu; bet faktas 
pasilieka faktu, kad jisai tu
ri savo tarpe milionus darbi
ninkų. Be jų tarptautinis 
proletariato judėjimas nega
li apseiti. Todėl ir naujojo 
Internacionalo steigėjai tu
rės žiūrėti, ką padarius, kad 
tuos darbininkus pritraukus 
prie savęs.

žydų tautinių teisių pripa
žinimas čekų-Slovakų

Cekų-Slovakų Žydų Tautos 
Taryba oficialiai pranešė Žydų 
Delegacijų prie Taikos Konfe
rencijos Komitetui Paryžiuje, 

rjog žydų tauta pripažinta Čekų- 
Slovakų konstitucijoj kaipo tau
tinė mažuma. Todėl žydai prie 
tautos apskaitymo, rinkimų ir 
kitų politinių veiksnių, visais 
reikalais liečiančiais, einant tau
tinių mažumų sutartimis, kultū
rinius ir socialius reikalus, o 
taip pat tikybinius ir socialčs 
apsaugos reikalus, gali pareikšti 
dėl savo prigulmybės prie žydų 
tautos, neatsižvelgiant į jų kal
bamųjų kalbų. •

Tasai pripažinimas teisėto esi- 
mo žydų tautinės mažumos če- 
kų-Slovakuose su pasitenkinimu 
sutiktas .viso pasaulio žydų.

LENKIJA.
[Fedeniotoji Presai.

Berlinas, geg. 21. (Paštu). Gan 
tomis iš Varšuvos žinomis, Len 
kų valdžia stengiasi žiauriausio
mis priemonėmis nugniaužti 
darbininkų Į judėjimų einantį 
prieš savųjų imperialistų užina-

nių sąjungų konvencijos ir su
ėmė kelioliką delegatų, nežiū
rint aštrių susirinkusiųjų pro
testų. Kelios dienos prieš tai 
Varšuvoj policija išvaikė darbi
ninkų kooperatyvų sąjungos 
konvenciją, dėlto, kad kaikurie 
radikalesni delegatai aštriai kri
tikavo sąjungos pildomojo ko
miteto pataikavimą valdžios re
akciniams žygiams.

SUOMIJA.

John Reedo likimas.

[ Federuotoji Preea],

Superior, Wis. — Gautieji iš 
Suomijos laikraščiai paduoda ži 
nių apie žinomą Amerikos ra-

Non-Partisan 
League už 
Debsą.

valdžios areštuotas ant suomių 
garlaivio Oihenna, kur jis kelia 
vo pasislėpęs anglių narve. Aįh 
kaltinta jį dėl šmugelio. Balan
džio 26 dieną Alio teismas nu
sprendė, kad John Reed bandęs 
slapia išgabenti iš šalies 102 dei 
mantų ir pinigų, todėl pasmerkė 
jį užsimokėti 5000 markių pa
baudos, pasodino kalėjimai!, o 
delninius konfiskvo. Reedas pa 
davė apeliaciją. Ir kuomet jis 
sėdėjęs kalėjime, suomių vy-

Non-Partisan League, ra
dikalų farmerių organizaci
ja čiaur-vakarinėse valstijo
se, kelios dienos atgal atlai
kė savo konvencijų ir nutarė 
remti Debsą, socialistų kan
didatų į prezidentus. Įneši-

Ii Reedą dėl išdavystės. Reedas 
nesulaukdamas ilgai teismo tar 
dynio, paskelbė bado s-treiką. 
Tas dalykas buvo nurodyta Ame 
likos atstovybei Helsingforse, 
kuri kreipėsi į suomių valdžią
prašymu, kad Reedas^butų pa- _____ _________.j....... _____ __
duotas į jos rankas. Slidinių yaujainasai darbininkų kūnas,

INDIJA.
[Federuotoji Presą].

Lahore. — Del neteisingo pa
šalinimo iš darbo septynių geli 
kelio darbininkų, gelžkeliečiai 
užstodami už pašalintuosius, me 
tė darbą. Streikuoja 15 tūkstan
čių žmonių. Anglijos vyriausy 
be kol-kas atsisako derėtis su

susisiekimas gelžkeliais visai pa 
krikęs. Prekių traukiniai taip
jau nevaikščioja.

ANGLIJA.

Bevielinio telegrafo operuoto jų 
streikas.

[Federuotoji Presą].
Londonas. — Pasak bevieli

nio telgrafo išradėjo Guglielmo 
Marconi, birželio 15 d. paskelb
tas Londone jūrių bevielinio te
legrafo operuotųjų streikas pa
liečia 4,500 žmonių, kurių 95 
nuošimčiai priklauso operuoto- 
jų unijai. Bevielinio telefono 
operuotojaj reikalauja $39 są- 
vaitėj po aštuonių metų tarnavi
mo; dabar jie gauna, po šešių 
metų tarnavhųo, $22. Tarp be
vielio operuoto jų, kurie šiuos 
reikalavimus stato, 1,090 yra

INDIJA.

Gelžkeliečių streikas.

[Federuotoji Presą].

Lahore, geg. 12. (Paštu). — 
šiaurvakario geležinkelio strei
ke, kurs tęsiasi nuo vasario mė
nesio, Indijos darbininkai paro
de nepaprasto solidarumo. Vie
name tik Labore streikuoja apie 
15 tūkstančių darbininkų, ki 
tuose centruose streikininkai 
taipjau laikosi tvirtai. Prekių 
gabenimas geležinkeliais visai 
sustojo. Retkarčiais tik prabėga

cistų dabojamas. Streikas eina 
ramiai. Streiko vadai žiuri labai 
kad streikininkai užsilaikytų ra
miai ir nekeltų nereikalingo 
triukšmo. Kasdien daromi susi
rinkimai, kuriuose nemažai 
šiaip'žymių piliečių dalyvauja ir 
prakalbas sako. Prie geležinke
lio darbininkų prisidėjo taipjau 
raštinių tarnautojai. Nemaža 
piktumo buvo samdytojams, 
kai kaimuose ir iš kilų provinci
jų sumedžioti darbininkai ėmė 
ir prisidėjo prie streikuojančių. 
Streikieriai prižada grįžti dar
ban tik tada, kada bus išpildyti 
šitie jų reikalavimai:

mykščias savo' vielas tie 186 dar 
bininkų, kurie buvo perkeltu į 
kitas vietai, o paskui visai nuo 
darbo atkisti; 2. Kad visi strei
kieriai butų atgal priimti į dar
bų be jokios pabaudos; taipjau, 
kad jiems butų užmokėta už vi
są streiko laiką; 3. Kad butų 
pipažinta šiaurvakario Gelcžin-

per kur| butų derinami visokį 
geležinkelio darbininkus palie- 
čiantįs dulykai.

| Ta asociacija derėsis dėl pa
didinimo algos nuo 75 iki 10C 
nuošimčių. Padienis darbas tu
ri būti panaikintas ir darbinin
kai samdomi mėnesiais. Kad tei
kiamos tam tikroms darbininkų 
grupėms privilegijos butų ly
giai visiems atviros. Turi būt 
įvesta taikymo tarybų sistema.

Beito, streikininkai reikalau
ju dar, kad butų atgal į savo 
vietas įstatyti keli streiko vado
vai, kurie praeitą sausio mėne- 
sė buvo pašalinti už darbavimą- 
sį organizacijoj.

Dar

Skaitytoju Balsai
[Ift tiretkktas itama skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

NAUJI SORKININKAI.

Laukas
Galesburg, III. — Dėlto, kad 

telefonų kompanija atsisakė 
pripažinti telefonų operų o tojų 
ir vielų vedėjų uniją, unistai su
streikavo. Kadangi samdytojai 
veda aplamai aštrių kovų prieš 
unijas, tai laukiama, kad telefo
no darbininkams ateis pagelbon 
kitos unijos, paskelbdamas sim
patijos streikų.

Detroit, Mich. — 3500 triobų 
statymo darbininkų mete darbų, 
reikalaudami didesnės mokes- 
ties — nuo 85č. iki $1.05 valan
dai, vietoj dabar gaunamų 65— 
85 centų valandai. Darbininkai 
yra stipriai susiorganizavę, nors 
jų prganizacija visai dar jau
na.

Nesenai pasklido gandas, jo- 
gei So. Bostone susitvėrė būrys 
juokdarių, kurie ketina leisti 
juokų laikraštį. Tatai išsipildė 
sonp ’opojrsed nnjup^onf op ji 
išperėjo Neviackas su savo “Dif 
gėlėmis”.

Pirm to tie sorkininkai jau
tėsi esą begalo smarkus ir manė, 
išleisti kokį ten “mokslišką žur
nalą”, bet N. jiems įpiršo savą
sias “D-les”. Pasipirkę tas “Dil
gėles” — jautėsi begalo linksmi, 
laimingi ir turtingi, bet praslin
kus kokiam mėnesiui laiko, tie 
ponaičiai pasjuto lyg žemes par 
davę; jie pamatė, kad pasiėmė 
ne už savo darbo. Kaipgi ne. Tik 
painislykite, nė vienas tų juok
darių nemoka sumaniai rašyti, 
o kągi jau bekalbėti apie žur
nalo suredagavimą!

Pasirodžius vienam iš jų ran
kų žurnaliukui, visi ėmė kvatot 
iš tokios makalienės ir sarmati
jos! į rankas paimti — atrodo 
lig ne šio svieto žmonių dar
bas: klaida ant klaidos, supai
niota ir tt.

pridurti, kad daugelis griebiasi 
leisti laikraščius bei žurnalus 
visai neapsvarstę, ar jie bus 
visuomenei naudingi ir ar galės 
gyvuoti. Panašiai, rodosi, pa
sielgė ir dal>artiniai “Dilgėlių” 
leidėjai, — griebėsi jas leisti, 
neturėdami nei žmogaus, kuris 
nors kiek žmoniškiau galėtų su
redaguoti.”

Blogai tokiems, kurie visus 
šmeižia palįs žiopli būdami.

Dechsterls.

Iš {vairių Sričių.
KATALIKAI VOKIETIJOJ.

Waterburio Streikas

[Fedeniotoji Presą].
Waterbury, Conn. — Po to, 

kai streikuojantįs žalvario dar
bininkai laikytame savo susirin
kime nutarė tęsti streikų toliau, 
policistų būrys užpuolė ant gru
pės ramiai demonstruojančių 
streikininkų ties Scovill Manu- 
facturing kompanijos dirbtuve 
ir pradėjo juos daužyti. Strei
kininkai gynėsi ir tame susirė
mime vienas policistas, John 
Bergin, tapo nušautas. Del poli- 
cisto nušovjmo kaltinamas dar
bininkas Liverto Rišo, portuga
las. Kaip iš vienos, taip iš an
tros pusės buvo nemaža sužei
stų ir juos nugabenta į ligoni
nes.

Tas susirėmimas davė priežas
ties samdytojams reikalauti iš 
valdžios kariuomenės “tvarkai 
daboti”, ir valstijos gubernato
rius tuojau atsiuntė tris karei
vių kompanijas su kulkosvaid
žiais.

Waterbury yra vienas didžiau 
šių žalvario pramonės centrų pa
sauly. Dirba daugiausia atei
viai — lietuviai, rusai, lenkai, 
italai. Visi jie yra pusėtinai su
siorganizavę ir priklauso taip 
vadinamai Naujosios Anglijos 
Darbininkų Asociacijai. Strei
kuoja jie dėl aštuonių valandų 
darbo, didesnės mokesties ir dėl 
pripažinimo dirbtuvių darbinin
kų komitetų.

Vienas streikininkų vadų, L. 
Scalmana laišku į Civil Liber- 
ties Union, kuris tapo ir vietos 
laikraščiuose paskelbtas, sako: 
“Įstatymai, ir tvarkos dabojimas 
čia yra išimtinai rankose sauja- 
lės fabrikininkų, kurie kontro
liuoja visų Amerikos žalvario 
industrijų. Jie vieni diktuoja, kas 
turi būt čia policijos viršininkas 
ir ką jis turi daryt. Fabrikinin- 
kai kontroliuoja Apsaugos Ko
mitetų ir vietos policijos komi
sijų. Vienas policijos teismo tei
sėjas, William J. Larkin, yra fir
mos Waterbury Clock Co. vice
prezidento sūnūs, o ta kompani
ja tiesioginiu budu streiko pa
liesta.”

Nors iki šiol streikas ėjo su
lyginamai ramiai, be jokių eks
cesų, tečiaus vietos vyriausybė 
daro streikininkams visokių ne
malonumų, uždrausdama jiems 
visokius paradus daryti, kuomet 
policija vėl sekioja kiekvienų jų 
judėjimų.

Streikas tęsiasi jau daugfau 
ne du mėnesiai. Streikuoja 20 
tūkstančių darbininkų.

Socialistai arba šiaip pažan
gesni draugai, kurie leidžiant 
Neviackui “Dilgeles” ngentavo 
ir platindavo jas, dabar pradėjo 
grąžinti jiems atgal. Taip va iš 
Chičagos vienas draugas, kuris 
<as menuo parduodavo po 200 
egz., visas sugrąžino atgal į sor- 
vininkų archyvą. Iš Brightono 
agentas taipgi parvarė jas atgal 

: So. Bostoną. Girdėjau, kad ir 
iš Norvvoodo Liutkus atsisakė 
dalinti. Taipgi pardavėjai sako, 
<ad tik pusę teišparduoda to, 
cą pirma parduodavo ir tt. Mat 
žmonės pamatė, kad su anar- 
chisteliais neapsimoka! reikalas 
turėti.

Pamatę, kad su “Dilgėlėmis” 
jlogi.
,ą triksą, būtent: pasišienauti 
ir pradėjo pardavinėti kokius 
ten šėrus. Tų šėrų pardavinėti 
juvo atvykę pora sorkininkų į 
Norwoodą. Pirmas pradėjo gir
ti savo tavorą koks ten šveplys 
—aš jo vardą nežinau. Kadangi 
j is labai Šveplas, tai sunku bu- 
Vo suprasti, ką jis sakė. Mat jo 
tikslas buvo rasti už save žiop
lumų, kad gauti pinigų, jis ėmė 

girtis, kad “Dilgelės” — tai gc- 
riausis “laikraštis” visoje Ame
rikoje. “Dilgėlės” esą kapitalis- 
ams “kaulas gerklėj;” jas skai

tydami esą sukclsime revoliuci
ją ir suprasime kaip nuversti 
valdžią.

Karė atgabeno daug permai
nų. Be kita ko, ji žymiai su
mažino katalikų skaičių Vokie
tijoj. Žinoma, ji katalikų skai
čių ne taip žymiai sumažino, 
brt katalikų apgyvcntudl kraštus 
kitiems atidavė. Sugrąžinus 
b'rancijai Elza^-Lotaringiją (dvi 
katalikų diecezijas) Vokietija, 
arba, geriau sakant, Prusai ne
teko 1,330,000 kalaflikų ir tik 
370,(MM) nekatalikų. Saaro aps
kritis su 5(M),O(M) katalikų ir 
200,000 nekatalikų tenka Fran- 
cijai. Rytuose Prusai neteko 
beveik tiekjau katalikų. Danci
go apskrity) ir Varmijoje ir Va
kariniuose Prūsuose Prusai ne
teko 800,000 katalikų, kurie ten 
k a Lenkijai. Atiduotoj Lenki
jai viršutinėj Silezijoj yra 1,- 
700,000 katalikų, p 170,000 ne
katalikų. Vakaruose ir Rytuo
se Vokietija neteko 5,800,000 
katalikų ir lik 2,250,(MM) nekata
likų. Prieš karę Vokietija tu
rėjo 24,500,000 katalikų ir 41,- 
000,(MM) nekatalikų; po karei 
kaikurių dalių gyventojai patys 
turės nubalsuoti, kam nori pri
klausyti, be|( nėra abejones, kad 
lygiai katalikai franeuzai, kaip 
ir katalikai lenkai nepanorės 
Prūsams priklausyti, o Vakari
nių Prusij provincijoj gyvento
jams nepalikta teisės nubalsuo
ti: tasai kraštas atiduota Len
kijai, kadangi čia yra mažiau ka 
‘alikų lenkų negu vokiečių pro- 
tesflonų. Tokiu budu, po ka
rei Prūsams liks tik 19,(MM),000 
katalikų ir 39,000,000 nckatali- 
<ų. Prieš karę Vokietijoj kata- 
ikų buvo 37%, d jk) karei jų 
jus tik 32.5%. Iš katalikiškų 
eraštų prie Vokietijos pasiliks 
vien Bavarija, kuomet kiti jai 
irieš karę priklausantieji kraš
tai teks kitiems, nuo Vokietijos 
atimti. L. šernas.

Kazimieras Gugis
• ADVOKATAS

Vedh vtMktus retkafa* kntp krbntnatiikuose 
taip ir ctvttiikuose ieiimaote, Darė 

vfsoktas dokumentai trpopitraii

SKAITYKIT IR PLATINKIT

Antras atsistojo kalbėli A. 
Cupstys. Jis nieko nepasakė, tik 
rėkė gerklę išvertęs, melavo ir 
)Iu<lo socialistus ir socialisliš- 
cus laikraščius “Keleivį,” “Nau- 
ienas” ir tt. Sako, mes išauklė

jo mc laikraščšius, bendroves ir 
jų neturime; kiti laikraščiai esą 
šlamštai, o tik “Dilgėlės” geros 
ir pigios, ir sakė kad turinčios 
net 4,000 skaitytojų ir 11. Bet 
ištikrųjų “Dilgėlių” skaitytojų 
skaičius siekia vos 2,300. Vadi
nasi, jis melavo per akis . Tuo
met užklausta, kodėl “Laisvė” 
taip brangi, kuomet “Naujie
nų” dienraštis du syk didesnis 
ir populeriškesnis, o daug pi
gesnis? Sorkininkėlis atsake^ 
kad “bendrovių darbininkiški 
laikraščiai visuomet bran
gesni, negu pavienių.” Tuo
met iNistebėta, kad “Naujie
nos” dar senesnis bendrovės 
leidžiamas laikraštis, o vienok 
pigesnis. Tas sorkininkėlis, ne
bežinodamas ką atsakyti, pasis
lėpė už dekoracijų, o tuo tarpu 
pašoko musų didžiulis komunis
tas ir sako: Neviackas ir Liut
kus yra šnipai -dar oll is: 
ėmė juoktis ir tie ponaičiai nie
ko nepešę' išsidangino.

Tie juokdariai griebiasi viso
kių priemonių, kad palaikius 
savąjį biznelį, bet jiems nesise
ka ir gana.

Net iri “Laisvė,“ num. 124-me 
slebiasi ir jų. Ji sako: “Turime

Namą Oftao* 
>32$ S. Ralttd Si

Ant tre&t) lubų
Tek Drover 1310

Miesto Oflstfl 
f!7 N. loirbom St. 

111140 OitflylUt.
Fel. Central ^4411

__..

DR. C. K. KLIAUGA
Dantistas

1821 So. Halsted StM Chicago, I1L 
kampas 18th St

Valandos) 9—12 ryto ir 1—9 vak.
Phone Canal 257
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Buvo Laikai.^

Gramofonai
Geriausių išdirbysčių gvarantuoti ant 10 metų. Parsiduoda už numa- 
mažintą kainą, prie kožno gramafono pridedame 5 rekordus dykai.

Grafonola C.kaip ant 
paveikslo su gerais 
dubeltavais spring- 

sais, motoru; išduo
da skambų ir gražų 
balsą. Kaina $50.00. 
Labai paranki i Lie
tuvą parsivežti.

tas
ne-

’ NAUJIENOS, Chicago, 111._____________________
vą, kurią pagamino jo žmona. 
Jo suims, Antonio, irgi norėjęs 
gerti kavų, bet pamotė išmušusi 
iš jo rankų puodukų. Tuoj po 
to Skrynek susirgo.

Susekta, kad Bose ir pirma 
bandžiusi išgauti $15,000.

Skrynek pašaukė per langą 
kaimynus ir pasakė, jog jo žmo 
na atsisakanti kviesti daktarą. 
Kaimynai pakvietė daktarų, o

5

iti modeliai gramafonų kaina nuo $15.00 iki $400. Parduodame 
ant lengvų išmokėjimų, siunčiame tavorus kitur, už pasiuntimą nie
ko nerokuojame.
Krautuvė atdara nedėliomis visą dieną.

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

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

JUOZAPAS F. BUDRIK
3343 So. Halsted St., Chicago, I1L

YA535 
E4586 
E4536 
E4237 
E4475 
E4272 
E4474 
E4416 
E4363 
E3417
E2356 
E2857 
E23Č8 
E3191 
E4181

(Feljetonėlis)
Buvo laikai.
Didelių kovų ir laimėjimų 

laikai.
Bet tokių jau nebebus 1
Tikrai nebebus.
Kaip sakomg: kas buvo, 

jau pražuvo ir niekuomet jo 
bėsugrąžinsi^

šventa tiesa. To jau nebe- 
sugražinsi.

Mes, pavyzdžiui, turėjome to
kį gabų redaktorių, kaip Kazys 
Vidikas.

Dabar jo nebeturime.
Jo nėra.
Geri žmonės sako, kad jis kur 

lai nėręs ir nunėręs —
Pro surpaipę!
Galų gale, kas jį žino, kur jis 

nunėrė. Mes, griešni, žinome 
lik tiek, kad jo nėra.

Nėra^ir gana.
Bet viena bėda nebėda.
Mes turime ir daugiau bėdų.

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

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

Labai didelių.
Mes nebeturime ir tokio uo

laus kovotojo kaip Juozas Stil- 
sonas.

Taigi, nebe turime.
Jis, kaip sakoma, atvyko į Cbi 

'cagą sumušti “tuos sočia 1-patrio 
tus” ir “Holstedstryčio štabų”.

Ir jam labai sekėsi.
Sako, kad jis visus jau buvo 

pergalėjęs. Dar tik reikėjo, kųd 
tie socialpatriotai atsiklauptų 
ant kelių ir, mušdamiesi į kru
tinės, tartų:

—Mea culpa, mea maxima

“tiems sučiulpa trio tams”.
O pats įnėrė “kur reikia”.
Dabar Juozo, uolaus kovotojo 

Juozo, jau nėra.
Tikrai nėra.
Bet nerdamas “kur reikia“ jis 

pasiėmė ir visus savo “laimė
jimus“.

Jo apaštalai pasiliko be nieko.
Ir dabar jie dejuoja:

' —Buvo laikai, didelių laimė
jimų laikai. Bet tokių jau ne
bebus.

Juos išsivežęs Juozas, uolus 
kovotojas Juozas.

Jo apaštalams todėl paliko tik 
vienas.

Apvainikuoti savo priešinin
kus “pol'tinėjnis glindomis”, 
“svoločjais”, bjaurybėmis.

Ir kitais parinktais “komunis 
tų” žodyne “perlais”.

Bet delei to tie “bjaurybės 
nei kiek nepasltaiso.

1 Mea culpa, mea numina cul
pa jie ne nesako.

Jie daro savo ir tiek.
Jie dabar taip biauriai apme

lavo “draugą Frainą“.
. Sako, kad jis esąs š n i p n s.

O Juozas, uolus kovotojas 
Juozas, nei gu-gu.

“Draugų Frainą“ jis nė neban 
do [ar nenori] apginti.

O gal šitas pasiaiškinimas 
jam nei nereikalingas?

Gal tai prieš principus—so- 
cialpatriotiška?

Juozai, kur tu?
—Glinda.,

Skrynek pasimirė ligoninėj. 
Jo viduriuose surasta nuodų. Bet 
Bose ginasi, kad ji nedavusi 
nuodų. Ji sako, kad greičiausia 
jos vyras pats papildęs saužu- 
dystę.

Redakcijos Atsakymai
- > 1 F?y!--------------- .

E. ST. LOUIS, ILL

NUXATED 
IRON

Įgijimui 
Raudono Krau
jo stiprumo ir 

kantrybės
>

Kiekvienas tikras Nuxated 
Iron plyskelis yra su antspau

du kaip augščiaus.
Neprisiimkit jų vieton kitų.

Kazimieras Rupšys persiskyrė su 
šiuo pasauliu! Mirė birželio 27 dienų 
pusė po šešių ryte 1920 metuose, se
numo 48 metų. Gimė Lietuvoje, paėjo 
iš Kauno red., Raseinių apskr. Šilalės 
parapijos, šeručių kaimo. Amerikoje 
išgyveno 25 metus. Palikdamas, pačią 
Vincentą ir dukterį Kazimierą 3-jų 
pusės metų. Lietuvoje paliko motiną 
dukterį Juzefą ir dvi seseri: Kotriną ir 
Magdaleną. Laidotuvės atsibus sero
doj, birželio 80 dieną, 9 vai. ryto iš 
namų: 1800 So. Peoria st. ir kampas 
W. 18-th st. į bažnyčią ApVeizdos Dio- 
vo ant 18 st. ir Union avė., iš ten ant 
šv. Kazimiero kapinių. Kviečiamo į 
laidotuves visus gimines ir pažįsta
mus.

Nubudus moteris ir dukrelė.
l' .A. I ;

PRANEŠIMAS.

Mokinausi akušerijos pas Dr. 
Ch, Boddiger, 1801 S. Ashland 
Avė. Dabar jam susirgus, aš mo- 
kinuosi pas Dr. D. G. Berena, 
1801 S. Ashland Av. Tel. Canal 
880. Todėl mano pažįstami ma
lonės atsilankyti pas mane da
bar toj pačioj vietoj: nuo 9 iki 
12 dieną, nuo 1 iki 4 po pietų ir 
nuo 7 iki 9 vakare.

Malvina Dolobovvskaltė.

Vasarnamiai
ant Bandos

f

Parttan Salyklas Santa su 
Parftan šviežiai martals ap7. 
niala padaro geresni gėrimą, 
negu kiton kurion fftdirbystės. 
Reikalauk Paritam Visos ge
resnes aptiekos Jo tari arba 
gali įsigyti dėl jūsų.

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

Vasarnamiai Ir pavieniai 
su

i įl
oki \ al-

■ mėsa ir groceriai jra 
ną 
on

kambariai'^ 
lovoms, 
rėš gasigj

iz
OTHER
SI

STPAICMT
IO MELBA 10* 

STRAIGHT

Tik tiek.
Bet turėjo įvykti didelė uclai-s 

ine.
“Draugo Fra i uos” talkininkai 

musų uoliam kovotojui karių 
tarė:

—Reikia truputį pasiaiškinti.
Ir musų Juozas, uolus kovo

tojas Juozas, truputį susidomė
jo.

Jisai mat visuomet tvirtinda
vo, kad pasiaiškinti tai socialpa- 
triotų biznis. <»<-.

Juozui tai daryti neišpuola.

Piknikai.

Čeresni ir labiau malonesni, negu 
bikurie lengvųjų Havanos cigarų.

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

gĮĮD I. LEWIS CIGAR MFG.CO.Newark.NJ.
Lar^est Independent Cįgar Factory inthe World

Tai butų prieš principus —so- 
cialpatriotiška.

Ir šitų darbų jisai pavedė

Prakalbos! Prakalbos!

Pranešimas
Tik ką atidariau Auto Express ofisą. Važiuojantiems 

į Lietuvą arba į kitus miestus, perkeliu baksus (trunks) 
j visas stotis; taippat perkeliu lengvus daiktus. Kam to- 
kis patarnavimas yra reikalingas meldžiu kreipties prie 
manęs.

STASYS DRANGELIS, 
3226 So. Halsted Str,. Chicago, III. 

Tel. Drover 9751

Nors da ir nesenai teatšilo, bet 
E. St. Louis lietuviai spėjo su
rengti tris piknikus. Iš to ga
lima suprasti, kad musų žmo
nės nesnaudžia.

Paskutinis piknikas buvo Luis 
vės Mylėtojų Draugijos. Jis ga
lima skaityti labiausiai pavyku
siu, nes draugijai liko daugiau
sia pelno. Laisvės Mylėtojų 
Draugijai Juozas Šimkus paau
kavo $10. Užtat draugija Joe 
Šimkaus vardu leido visai publi
kai šokti du šokiu dykai ir iš
tarė jam širdingų ačiū už aukų.

E. St. Louise yra nemaža lo
kių, kurie nesigaili duoti $5 ar 
net ir $10. Bet jie duoda tik 
Romos agitatoriui, .kuris pa
smerkė juos pačius piknike, lai
kytame gegužės 30 d.

Gaila jų, kad jie, būdami dar
bininkai, šalinasi nuo darbinin
kų organizacijų. — Žinantis.

CHICAGOS
ŽINIOS::

(FARMOS)
Dabar geriausias laikas pasi

žiūrėti kada javai matosi. Pas 
mus galima pamatyti puikių 
kviečių, rugių, komų, dobilų, Al 
falfos. Gražių ūkių su puikiais 
budinkais, pievom, gerom gany
klom. Gerai atvažiuoti ant 4 lie
pos kada bus Lietuvių Ūkininkų 
Piknikas. Musų Draugijos Ko
mitetas Lauks svečių , ant Depo 
subatoj, nedėlioj ir panedėlyje, o 
pas ūkininkus bus vietos pabūt 
kad ir ilgai. Musų piknike daly
vaus keletas chicagiečių, kaip 
Aldona Grušiutė, M. Dundulienė 
su kompanija, A. Dvylis.

Aš busiu Chicagoj subatoj ir 
nedėlioj 26 ir 27 birželio (June) 
pas J. Grušą, 3147 So. Halsted 
st. Norėdami pasikalbėti atsi
lankykite. Taipgi atvešiu daug 
tikro Medaus nuo musų farmų.

M. Valenčius, Box 96, 
IIART, MICII.

JOHN KUCHINSKAS

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

DENTISTAS
Męs savo darbą gvarantuojame 

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

Arti 38-th Street
Įsw<!-

Tel. Y arda 3654! ’ į i Mrs. A. Michnlcwich '
AKUSERKA

Baigusi Akuše
rijos kolegiją;
Ilgai praktika- '

I /usi Pennsilva- 
njjos hospitalt. 
ae, Pasekmin
gai patarnauja 
prie gimdymo. 
Duoda rodą vi
sokiose ligose 

moterimi Ir 
merginoma.

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

Saugok akiy regėjimą

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

Akių , Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma specialisto,

W. F. MONCRUFF, M. D.
JOHN J. SMETANA

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

Kambaris 14-15-16-17 
Viršui PLATUS aptiekos
Tčmykite mano parašų.

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

pristaįomį ant vietos 
dieną; *pėf’bučeri 
#aįrbor.

n

ly, 
JQ-mėldžiu rašyti pas A. J. 

mont, Lemont’s Resort 
Farm, Sodus, Michigan.

iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiHM

Bridgeport Auto 
Express

Tik ką atidariau Auto Express ofi
są. Važiuojantiems į Lietuvą arba 
į kitus miestus, perkeliu baksus 
(trunks) į visas stotis, taippat perke
liu mažus daiktus. Kam tokia patar
navimas yra reikalingas meldžiu 
kreipties prie manęs.

OFISAS
3226 So. Halsted str., Chicago, III ' 

Tel. Drover 975,

UŽKVIETIMAS —
šiuo užkviečiu savo draugus ir 

pažįstamus atsilankyti pas mane su- 
batoje, 3 d. liepos (July), 1920. Bus 
surengtas atidarymas naujos baroės, 
$10,000 vertės su šokiais. Yra pasam
dyta geriausia muzika; todėl bus sma 
gu pasišokti ir smagiai praleisti lai
kas tyrame ore — farmose.

M. KARPIS 
Crystal Lake, III.
---------""L1 A' a- L, ,,„r„ „į, 'T! ■■ _ Į'l jf"

Pranešimai

JUST K1DS—Captain Kiddl By A4 Carter

Kalbės Kun. M. X. Mockus
Garfield Park — 

Utarninke, birželio-June 29, 
Liberty svet. 3420 Roosevelt 
rd. (12-th str.)

Pradžia 8 vai. vak.
18 Street —
Seredoje, birželio-June 30, 
Malinauskio svet. 1842 S. 

Halsted str.
Pradžia 7:30 vai. vak.

Pribukite visi j virš pami
nėtas prakalbas.

Kviečia 1 kp. LLF. Komit.

Yra kaltė, nėra kaltininko.

Danio! Skrynek, 60 metų am
žiaus, visą savo gyvenimą“ sva
jojo likti turtingu. Jis svajojo 
įsigyti $15,(KM). Pagalios, jam 
tatai pasisekė padaryti. Ir jis 
nusistatė likusias savo dienas 
nieko nebedirbti. Bet jo žmo
na, Bose, priešinosi tam. Jai no
rėjosi turėti daugiau, negu $15,- 
000. Ji mat da jauna, tik trijų 
dešimčių metų. Ir delei to juo
du susiginčijo seredoj savo na
muose, 4831 S. Loomis St.

Tą vakarą Skrynek gere ka-

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 80. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILB, 
Telephone Centrą) 8684 

Valandos: 9 ryto iki 6 vakare, 
Subatomisi 9 iki 1 po pietą 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoju Abstraktu 

perkant. .
arba parduodant namą, lotą ar
ba farmą ir padirbu visokius* 
Legaliikus Dokumentus. Sutei

kiu patarimus ir skolinu pinigui* 
ant Pirmų Mortgeėią ant lengvą} 
sąlygą.
Wsst Side ofisas atdaras vaka

rais nuo 7 iki 8-valandos.
Viršum Metropolitan Stata Ban- 
kos, 2201 W. 22nd Street.
Cer. Leavitt. Tel. Canal 2651.

TEISINGA DRABUŽIU KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kiše

nių!. Gvarantuojame, kad sutaupysi
me Jums nuo 10% iki 50% kiekvie
name pirkimą. Kai kurie dalykai pi- 
Jjssni negu olsello kaina. Vyrą ir 
aunų-vyru gatavai pasiūti ir ant or

derio užsakyti siutai ir overkotal: stf 
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 $80.00. Juodi siu
tai po $45 ir $65. MŠlino serga siu
tai nuo $85 iki $60. Vaikiną ir vai
kų siutai ir overkotal $6.50 Ir dau- 
Sau. Vyrą kelinės $4 ir daugiau.

Šlino serge kelinės $5.50 iki $17.50.
Specialia nupiginimas 5% kiekvie

nam pirkiniui, kuris turi būti siun
čiamas Europon.

Atidaryta kiekvieną dieną Iki f 
vai. vakare. Subatomis iki II vai. 
vakare. Nedėliomis iki 6 v, vakare

S. GORDON, 
1411 8a. Halsted SU Chlcagą* IIL mininkas.

Bndgeportas. Susivienijimas drau
gijų administracijų ir delegatų Brid- 
geporto kolonijoj laikys savo priešpus 
metinį susirinkimą birželio 28 d., kaip 
7:30 vai. vak. Wodmano svetainėje, 
3251 Lime gvė. Visos administracijos 
ir delegatai malonėkite susirinkti lai
ku. Yra svarbių reikalų.

Ben. M. Butkus, pirm.
Frank Bakutis, sekr. ’

Garfield Park... — Kun. Mockaus 
prakalbos Utarninke, birželio-June 29 
Liberty svet., 3420 Roosevelt rd. 
(12-th str.) Pradžia 8 vai. vak.

Kviečia 1 kp. LLF. Komitetas.

SKAITYKIT IR PLATINK1T

LITTLE JULIUS SNEEZER »
•W BY BAKER r

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

LGI). Apskrities skyrių valdybų 
ir atstovų susirinkimas įvyks serodoj, 
birželio 30, kaip 7:80 v. vak., Wood- 
mano svetainėj, 3253 So. Limo gvė, 
kertė 33-čios gvės. Visus atstovus 
ir Skyrių valdybas kviečiame atvykti, 
nes turime svarbių dalykų svarsty
mui. St. Grisius, LGD. Apskrities pir-



NAUJIENOS, Chicago, III.

Paj ieškojimai
PASKELBIMŲ KAINA.

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

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

REIK IA DARBININKŲ Į RE IKIA DARBININKŲ
VYRŲ

***•***!*•<*<*
MOTERŲ

REIKIA —

Merginų ir moterų 16 metų ir senes
nių lengvam čystam darbui musų dir
btuvėje. Mums reikia:

SORTERIŲ

REIKIA VYRI.
Pastovus dari 

atsišaukit

Ų Plieno warehousėj. 
rbas — geros algos — 

pasirengę prie darbo.

V"

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKUI

Panedėlis, Birželio 28 d., ’20

VYRŲ VYRŲ

THE STREETS CO

Prastų Darbininkų
REIKIA OPERATORIŲ

AUTOMOBILIAI NAMAI-žEMfi
LABAI DIDELIS BARGENAS.
Parsiduoda 2 automobiliai. Vienas 

Overland, kitas White. Labai pigiai 
farduosiu iš priežasties išvažiavimo

Lietuvą. Atsišaukite.
3159 Emeruld Avenue •

Tel. Yards 975
CORRIDON, MO

Pajieškau brolio Jono Olbiko. Kau
no gub., Šiaulių miesto. Važiuodamas 
i Ameriką jis važiavo j Philadelphia, 
Pa. Taipgi ir pusbrolio Stanislavo Ol
biko. Kauno gub. Raseinių miesto. Jie 
patįs ar juos žinantįs malonėkite pra
nešti man.

Aleksandra Olbikiutė,
1660 Burling str., Chicago, III.

PACKERIŲ

FEEDERIŲ

INSPEKTORIŲ ir tt.

Patyrimo nereikia.

JOS T. 
16-th

RYERSON and SON. 
ir Rockwell strs.

ofisas atdaras Nedeliomis 
ryto iki 1 po piet. Panedė- 

vakarais 
PO

Samdymo 
nuo 10:30 
ly, Utaminke ir ketverge vakai 
iki 8 vai. Kitom dienom iki 5 vai. 
piet išskiriant subatą.

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

Geros algos ir darbo sanly- 
gos ir pastovus darbas

Kreipkitės prie

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

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

W. 48-th St. ir S. Morgan Str,

Pajieškau savo dėdės Kazimiero 
Dzinkevičiaus, apie 35 metai Ame
rikoje, 56 metų senumo. Paeina Kau
no gub., Panevėžio apskričio, 
kaimo. Meldžiu jo paties arba 
nančių pranešti man.

Bronislava Dzinkevičaitč, 
1448 W. 71-st str. Chicago,

Balsių
Ji *i-

Pradinė mokestis gera su tankiu pa
kėlimu pagal jūsų pripratimą prie dar 
bo. Kreipkitės į samdymo ofisą.

CONTINENTAL CAN CO., INC.
2221 So. Halsted str.,

III.

Pajieškau Pranusės Daugvilaitės, 
po vyru Stelniunienė, paeina iš Joniš- 
kės miestelio, Luteranskos gatvės, 
No. 12, Šiaulių apsk. Nuo užėjimo vo
kiečių ant Šiaulių ji prapuolė ir nuo 
to laiko nuo jos nieko negirdėt. Malo
nėkite ar ji pati, ar kas žino praneš
ti. laibai svarbus reikalai.'

Kazimiera Daugvilaitė,
1718 So. Union avė. Chicago, III.

REIKIA —

Vyru Stock ir Shipping kambariuo
se. Klerkų krautuvėj.

Pastovus darbas.

NOVAK
1654 Blue Island Avenue

Belden Manufacturing Co.
2300 So. Western avė.,

Reikalingas barzdaskutys. Darbas 
ant visados. Mokestis $30 į savaitę ir 
pusė po $35.00.

J. D., 
4939 Berring avė., East Chicago, Ind.

PARSIDUODA Automobilius 1918 
metų, 7 pasažierių, gerame stovyje, 
nauji taleriai. Priežastis pardavimo 
išvažiuoju į Lietuvą, todėl noriu par
duoti į trumpą laiką kad 
žą kainą. Kreipkitės per 
Pullman 2825, arba ypatiškai po 5:30 
vai. vakaro.

10524 So. Wabash Avė., 
Roseland, III.

ir už ma- 
telefoną:

RAKANDAI

REIKIA —
REIKTA —

PALIKTA STORAGE’Y 
DYKAI

Pajieškau kambario Cicero, kurie 
turite tok], atsišaukite j Naujienas po 
21 nes man kambarys yra reikalingas 
tuojaus.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 20 iki 26 metų, amžiaus. Aš esiu 
26 metų, turiu gerą darbą ir gerai už 
dirbu. Myliu gerą gyvenimą, tad ma
lonėliau susipažinti su mergina. Lin
kusios prie apsivedimo malonėkite at 
sišaukti, prisiunčiant savo paveikslą, o 
aš duosiu atsakymą.

Antanas Vaičukutis
1444 Maple avė., Canton, Ohio.

REIKIA —
Merginų 16 metų ir senesnių .pri

pildymui ir užlipinimui leibelių ant 
dėžių. $16 į sąvaite pradžiai. $18 iki 
25 i savaitę pramokus. Geros darbo 
sanlygos ir valandos. Pusė dienos su- 
batoje.

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

REIKIA
Prastų darbininkų dirbtuvės darbui.
Pastovus darbas.

LINK BELT CO.
89th & Stewart

10 vyrų darbui ant farmos ir green- 
musese, 20 mylių į žiemius nuo Chi
cagos. Kambarys ir valgis. Gera mo- 
cestis. Pasiteiraukit po No.

2029 Greenshaw str., 
Eusė bloko j žiemius nuo W. 12-os 

.obey gatvių.

Sheet metai vyrų ant patyrusių au
tomobilių viršų (bodies). Pastovus 
darbas. Tiesioginė mokestis nuo 
$2500 iki $3,000 į metus įr šėrą į biz- 
_f Atsišaukite tuojaus.np

ir No. 107 “Naujienos”

Deimanto adata ir 
24 parinktiniai rekor
dai. Gražus didelis 
phonographas, kaip 
naujas, vertas $155 
už $42. “ 
ant 10 metų. Taipg 
daugel kitų daiktų

Gvarantuotas

REIKIA —

THE STREETS CO
REIKIA —

PROGA DIRBTUVĖS

IIU Rulyg šios dienos ra-
nW| p®kandų seklyčioms 
* f.---- II (parlor). Reikia ma

li V apkainavus.
Priimami Liberty 

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

WESTERN FURNITURE

Pajieškau Antano Vilčiausko, Tau
ragės apskričio, Papušinio sodos mel
džiu atsišaukti.

Jonas Kosauckis
15601 So. Halsted str., 

Harvey, Illinois

Patyrusių operatorių ir finishorių 
ant moteriškų rūbų. Taipgi Draperių. 
Gera mokestis. Patstovus darbas.

HARRISON AND EINTARCHT
20 W. Quincy st. 4-th floor

CO.

Pajieškau savo brolių Juozapo ir 
Mateušo Cheplauskų, Kauno gub., Ra- 
seinų apskr., Viduklės vals., Rimkiš
kių kaimo, pirm karės gyveno E. St. 
Louis, III., o dabar nežinau kur. Mel
džiu atsišaukti, arba kas juos žinote 
meldžiu pranešti. Turiu labai svarbų 
reikalą.

Antanas Cheplauskis,
14 Stone str., Detroit, Mich.

REIKIA —

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

Karų taisytojams ir karų tai 
sytojų pagelbininkams ir truckų 
taisytojams ir malevotojams 
dirbti nuo štukių (piece work) 
ir uždirbti didelius pinigus tai
sant freight-karius. Geros dar
bo sanlygos ir pastovus dar
bas.

Kreipkitės:

DARBININKŲ
STORAGE,

2810 W. Harrison St., Chicago

REIKIA —

Senyvo vyro viž (watx;hman)
5306 So. Federal Str.,

W. 48-th St. ir S. Morgan St.

Dirbti ant mašinų su truckais ir tt. 
Gera mokestis. Pastovus darbas. Sam
dymo ofisas atdaras iki 8 vai. vakare. 
Panedėliais, Utarninkais ir Pėtny- 
čiomis

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

ACME STEEL GOODS CO.
2836 Archer Avė. PARSIDUODA labai pigiai beveik 

nauji rakandai. Seklyčios setas, val
gomojo kambario setas, komodos, gra
mofonas ir karpetas. Kam reikalingi 
rakandai nepraleiskite progos, matyti 
galima kiekvieną dieną 9 vai. vak.

2912 W. 40 pi. las floras.

Pajieškau savo pussserės Agotos 
Kybarčiutės. Šiaulių apskričio, Kurta 
venų parapijos, Meškių kaimo. Ame
rikoje gyvena nuo 1911 girdėjau gy
veno New York. Ji pati ar kas kitas, 
malonės man pranešti, busiu dėkin
ga-

Liudvika Vinciutė-Karpienė 
iš Rezgių

Crytal Lake, III.

BELDEN MANUFACTURING CO.
2300 So. Westcrn avė., REIKIA DARBININKŲ

VYRŲ ir MOTORŲ REIKIA —
Pečkurių, Bu merių ir Bu merių par 

dėjėjų Enamelio dirbtuvėj naktiniam 
darbui. Gera mokestis. Geros darbo 
sąnlygos. Atsišaukite tuojaus.
Chicago Vitreous Enamel Products Co.

1421 South 55-th Ct.

REIKIA — 
Patyrusio vyro junk Sapojo. Nuola- 

,inis darbas. Gera mokestis.
P. GOLDMAN 

1017 So. Fairfield Avc.
... ........... I J.____ LJ 2_____ ■.■-'■ĮJJ.ĮS

PARDAVIMUI

UŽLAIKYMO KAINA

Aš Juozas Stunguris pajieškau sa
vo brolio Povylo Stungurio. Jis pats 
ar kas j j žino bukite malonus atsilie
pti, turiu labai svarbų reikalą, po 
šiuomi adresu:

Juozas Sunguris,
Jukniškių kaimo,
Kelmės valsčiaus, 
Raseinių apskričio. 
Kauno redybos.

PARSIDUODA puikus ir gražus 
groseris ir saldainė. Puikioje vietoje, 
Lietuvių ir Lenkų apgyventoje. Biz
nis išdirbtas per 8 metus. Atsišaukite

KAZ. VENCKUS, 
4332 So. Hermitage Avė, Chicago, 111. 
-/-------------------------------------------------

REIKIA —
REIKIA —

Moterų prisiuvimui tabelių ant vyri
škų rūbų. Gera mokestis. Jeigu sma
gios su adata kreipkitės tuojaus.

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

Pajieškau pusbrolio Jono Žukausko 
Suvalkų gub., Seinų apskr., Liškuvos 
parapijos Gailiunų kaimo. Turiu svar
bų reikalą iš Lietuvos. Prašau atsišau
kti ant adreso:

Antanas Vaičiukaitis,
1444 Maple avė. Canton, Ohio.

REIKIA—

Moterų

Merginų

Vyrų

Patyrusių smelterių misingio foun- 
drėj ir padėjėjų. Mokėsim didžiau
sią mokesti. Gvarantuojam nuolatinį 
darbą. Kreipkitės pas:

PARSIDUODA bučornė ir grosernė. 
Parduosiu greitu laiku.

3321 So. Morgan Str.,

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

SOUTH-WEST 
SAMPLE FURNITURE STORAGE 

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

947 W. 20-th str. PARSIDUODA bučernė ir groser
nė pigiai, geroj vietoj, lietuvių ir 
Lenkų apgyventoj. Priežastis parda
vimo patirsit ant vietos.

1836 So. Halsted str

Pajieškau Juozapo I^augaudo, trįs 
metai atgal gyveno ant Canalport avė. 
ir Halsted str., persikėlė į West Sįde 
ir mes to nuo jo negirdėjome. Svar
bus reikalas. Malonėkite jis pats ar 
Ras kitas pranešti.

Stanislova Andrekus, 
4500 So. Talman Avė., Chicago, III.
- i, - __ m'j

JIEŠKO DARBO

Merginų — patyrusių punch preso 
operatorkų. 42 ir pusė centų į valandą, 

valandos dienai.8 Vaikų REIKIA —
Paprastų Darbininkų

Fitzpatrick Bros.,
1319 W. — 32 Place,

2 blokai į vakarus nuo Racine avė.

darbams musų dirbtuvėj.

Apsii- 
moku 
kalbu 
metų 
kam

Pajieškau darbo j bučemę. 
mu atvažiuoti bile kur. Darbą 
gerai. Kalbu visokias kalbas, 
angliškai gerai. Turiu keletas 
patyrimo. Esiu nevedęs. Jeigu 
reikalinga, arba kas žinote į kompani-
čną bučemę malonėkite parašyti ant
rašu:

C. B. T.
1726 So. 10-th E. Cedar Rapids, Iowa

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

FRANCES HUGHES CO. 
21-st and Loomis sts.

Dirbtuvės darbui. Operuot ma 
žinąs, Drill punch pressing, ir tt. 
Taipgi coilwinding (vyniojimas 
dratų motoruose), suliejimui 
dratų; darbininkų ofise, klerkų 
ir typewriterių. Turi kalbėti kiek 
angliškai. Gera pradinė moke
stis.

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

ALBAUGH DOVER CO.

PARSIDUODA grosernė ir 
bučernė. Gali pirkti ir su namu. 
Priežastį pardavimo patirsit ant 
vietos.

2722 West 47th St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ IR MOTERŲ

TfiVAI TfiMYKITE KRIAUČIŲ ŠAPŲ DARBININKŲ
Pavartokit savo gabumą geriausiai 

naudai

Kreipkitčs pas

Nauji nevartoti laikrodėliui lenciū
gėliai, žiedai, vienu žodžiu sakant, “ 
šokių dalykų vyrams ir moterims, 
niems ir jauniems. Kainos tokios 
buvo 8 metai atgal wholesale. Del 
tyrimo atrašykite o bus išaiškinta 
ba į namus pristatyta.

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

Tel. Yards 3036

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

WESTERN FURNITURE 
STORAGE

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

vi-

ką 
pa 
ar-

Jūsų vaikai ir mergaitės 14 
metų amžiaus ir senesni turėtų 
užsiregistruoti DABAR vakaci- 

jos darbui, taip kad kaip tik 
mokslainė užsidarys butų pasi
rengę prie darbo. Yra visokios 
rųšies darbų, 
mokintis amato, 
dykai.

KELLOG SWITCHBOARD 
and SUPPLY CO.

1066 West Adams St., 
arba, po 6 vai. po piet pas:

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

SCHETTLER and MASULIS 
6706 So. Ashland Avė.

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

ti 5 kambarių rakandus krūvoje ar
ba paskyriuje. Puikus seklyčios, 
valgomojo ir miegamųjų rakandai, 
kaurai, lempos, davenport ir kitkas; 
visa kaip nauji, 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.

Ofisuose, arba
Registravimas

SOUTH 
EMPLOYMENT AGENCY 

4193 So. Halsted St., 2-nd floor.

PARK

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA —
Moterų patyrusių i. _ r„.___

sortavimui popieros. Užganėdinanti 
mokestis. Ateikite pas

1451 So. Peoria Str.,

ir nepatyrusių

KOUTŲ ŠAPOSE
Finišerių, Canvas Basterių, Arm- 

hole Presserių, Buttonhole makerių, 
Lining Makerių, Back Makerių Edge 
Parerių Armhoie Basterių

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

Cicero, 111.

Paprastų darbininkų darbui scrap 
yardėje. Darbas 9 valandų, o užmo
kestis už 10 valandų. Darbo sanly
gos puikios. Nuolatinis darbas.

KELINIŲ ŠAPOSE 
Siulinių. PRICE IRON and STEEL CO.

67-th St. and 48 Avė.

The House of 
Ku ĮpĮpenhefl mer 
Polk st. ir Karlo Avė.

(arti Crawford Avė.)

AGENTŲ REIKIA

Ręikalaujame vyrų ir moterų par
davinėjimui naujo produkto, kuris sal 
dina kaip cukrus. Palyginus su cuk
rum, kainuoja 61/? c. svaras. Cukrui 
pabrangus — kiekvienas jį perka. Ga
ras uždarbis; patyrimas nereikalin
gas. Kiekvienas gali uždirbti po 
$10 į dieną ir daugiau. Del platesnių 
informacijų rašykite pas:

CHAS P. URBANAS
942 W. 34-th St., Chicago, III.

REIKIA —
VYRŲ IR MOTERŲ —
Padidinimas musų šapos išdirbi- 

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

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

2100 Marshall Boulevard, 
ALBAUGH DOVER CO.

Imkit Douglas Park L. arba 22 karus

REIKIA —

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

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

PARSIDUODA —
Saldainių krautuvė — puiki vieta — 

arti didelio parko — didelio naujo te
atro — geras leasas — 4 kambarių 
flatas. Reikalaujam tik $2000.00 gar 
tavais. Atsišaukite po No.

3349 Madison Str.

RAKANDAI —
Nauji penkių kambarių rakandai 

parsiduoda pigiai iš priežasties išva
žiavimo j Lietuvą. Antrašas 10713

Michigan avė., Roseland III.

PARSIDUODA —
4 krėslų barberšapS pigiai iš prieža

sties išvažiavimo iš miesto.
1805 So. Wabash avė.

PARSIDUODA fomičiai visai ge
ram stovy j. už prieinamą, kainą. Prie
žastis pardavimo: išvažiuoju j kitą 
miestą. Ateikit greitai.
4329 So. Francisco Avė., Chicago III.

AUTOMOBILIAI
AUTOMOBILAH

Cash arba ant išmokėjimo Nauji 
ir vartoti.

1918 Elkhart 5 pasažierių.
1918 Studebacker 7 pasažierių
1918 Overland 5 pasažierių
1915 Haynes 5 pasažierių
Stems — Knights 8 pasažierių 

lemozinas.
1917 Chandler 2 pasažierių
1918 Nash 7 pasažierių
Automobiliai yra perdirbti ir nu- 

malevoti visai kaip nauji. Turim au
tomobilių nuo $300 ir augščiau.

Janušauskas ir Vizgirdas 
6445 So. Western avė.

NAMAI-žEMfi
PARDAVIMUI —

7 kambarių namas (big cottage). 
Bargenas. Namas yra po Ne. 2331 
21-st Place. Pasiteiraukit iš užpaka
lio.

PARSIDUODA namas trijų pagyve 
nimų, labai pigiai, ant 32-ros ir Au- 
bum avė., arti lietuviškos bažnyčios, 
duodu ant labai lengvų išmokėjimų 
arba mainysiu ant didesnio namo, loto 
ar bile kokios biznios. Norintis įsigyti 
gerą namą ir geroje apielinkėje, atsi
šaukite pas Frank G. Lucas,

3114 S. Halsted st., Chicago, III.

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

Visokiais klausymais kreipkitės pas 
mane šiuo adresu:

L. KIBARTAS 
1031 N. 9th St. — E. St. IjOuIs, III.

PARSIDUODA 2 lotai, namas, 1 
karvė, keletas kiaulių, paukščių ir t. 
t. Kampas. Arti Marųuette Parko. 
Tik $2500.00.

Atsišaukite tuojaus.
J. P. Evaldas

2434 W. 69 St.
Prospect 107

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

J. ZAKSAS
634 W. 35-th St.

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

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

4632 So. Marshfield Avė.

BARGENAS 150 akrų farma arti 
Chicagos. Parsiduoda pigiai arba mai
nau ant lotii ar mažo namo.

SCHETTLER and MASULIS 
6706 So. Ashland Avė.

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

SCHETTLER and MASULIS 
6706 So. Ashland avė.

BARGENAS
Parsiduoda Kampinis Namas ir Lotas 

100x27 pėdų.
Storas ir Penkios Rendos

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

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

John Muchą,
2931 Quinn st., tarpe So Halsted 

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

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

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

MA5TER 
5Y5TEM

Vyry ir Moterų minų 
mo ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros Jicfa.

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

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

MASTER DESIGNING 8CHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas

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

■----- —.------------------------------------- s
1 VALENTINE DRESMAKING

COLLEGES
6206 S. Halsted, 2407 W. Madlson, 

1850 N. Wella SL
137 Mokyklos JungL Valstijose.

Moko Siuvimo, Palternų Kirpi
mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
altnokejiinais. Garantija už flO 
išmokinti siūti moteriškus rubus. 
Telef. Seeley 1643.

SARA PATEK, Pirmininkė.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pllietystės, dai- 
liarašystes ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryt« 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST, CHICAGO.




