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True translation filed with the post- master at Chicago, III., July 9, 1920 
as required by the act of Oct. 6.1917

Leidžia pirklyba su Rusija
Vokietija turi sumažint armiją

Paveikslai iš Lietuvos

Wilsonas sušauks tautų lygos susirinkimą
True translatlon filed vvt’b the post- 
master at Chicago, 111., July 9, 1920 
as reauired by the act of Oct. 6. 1917

JUNGTINES VALSTIJOS 
PRADĖS PIRKLY BĄ SU 

RUSIJA.

Bet pačių pirklių atsakomybe; 
sovietų valdžia nepripažįstama.

WASHjNGTON, 1. 8. — Val
stybės departamentas paskelbė 
apie nuėmimą suvaržymų kai 
dėl pirklybos su Rusija.

Darydamos šitą žingsnį Jung
tinės Valstijos aiškiai pažymi, 
kad jisai nereiškia pripažinimą 
sovietų valdžios. Pavieni as
mens ir korporacijos, darančios 
biznį su Rusija, tatai turi da
ryt sava atsakomybe. Valdžia 
čia nesutiks duoti jokios pagal
bos bei apsaugos. Karo medžią 
gas pardavinėti neleistina.

Pašto siuntiniai neleistini.
Kiek naudos duos šios, šalies 

pirkliams tasai nuėmimas suvar 
žymų, dar nežinia. Pranešimas 
sako, kad pašto departamentas 
negalėsiąs priimti laiškų iš ar į 
sovietų Rusiją, ir kad siųsti te
nai pakietus taipjau nebusią ga
lima. Beto, valstybės departa
mentas ir ateity atsisakys išduo ti pasportus žmonėms, nori ri
ti ems važiuoti Rusijon.

Tatai reiškia, kad asmens ir 
korporacijos, nori varyti pifkly- 
bą su Rusija, galės tai padary-
ti tik tarpininkaujant sovietų 
valdžios agentams, esantiems 
Jungtinėse Valstijose ar by ku
rioj kitoj šalyj.

Tas nutarimas netikėtas.
Paskelbimas apie nuėmimą su 

varžymų pasirodė visai netikė
tai. Valstybės sekretorius Col- 
by tuoj prieš apleisiant San 
Francisco (demokratų konven
ciją) pareiškė, kad nesą jokios 
vilties bent netolimoj ateityj 
pradėti kokį nors tuo reikalu 
veikimą. Tatai šiandie išleista- 
sai paskelbimas skaitomas tie
sioginiu Baltojo Namo padari
niu.

True translatlon filed wttb the post* 
master at Chicago, III., July 9, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917
VOKIETIJA TURI SUMAŽINT

SAVO ARMIJĄ.

Duota jai šeši mėnesiai laiko.

SPA, Belgija, 1. 8. — Angli
jos premieras Lloyd George, vi
sų talkininkų vardu, Šiandie po 
pietų vokiečių delegacijai įtei
kė sekamų reikalavimų dėl Vo
kietijos nusiginklavimo:

1. Iki spalių mėnesio Vokie
tija turi sumažinti savo armiją 
iki 150,000 vyrų, o iki sausio 
mėn. — 100,000.

2. Vokietija turi sunaikinti 
savo karines medžiagas, kaip 
kad reikalaujama Versailles'o 
sutarty. Sunaikinti bėgiu seka 
mų Šešių mėnesių.

Vokiečių delegacijai duota 
laiko atsakyti į šiuos reikalavi
mus iki ryto po pietų, būtent, 
ar jie sutinka priimti juos ar 
ne. *

CHICAGO. — Vakar paskelb
ta, kad rengiamoji “trečiosios 
partijos” konvencija įvyks ne 
Morrison viešbuty, bet Audito 
rium teatre. Konvencija pra
sidės ryto.

True translation filed with the post 
master at Chicago, III., July 9, 1920 
as reuulred ny Ine oct of Oct. 6,1917

WILSONAS SUŠAUKS TAUTŲ 
LYGOS SUSIRINKIMĄ.

LONDONAS, 1. 8. — Prezi
dentas Wilsonas priėmė tautų 
lygos pakvietimą — sušaukti jo 
sios susirinkimą pradžioj lap* 
kričio mėnesio. Apie tai šian
die atstovų butui pranešė An
glijos užsienio reikalų sekreto
riaus padėjėjas, Cecil B. Her- 
mans\vorth.

Trn»» translatlon tued with the post* 
master at Chicago, III., July 9, 1920 
,* įtupiui-d by Uit* act of Oct. 6,1917
TURKIJOS TAIKOS SĄLYGOS 

NEATMAINOMOS.

Busią atmainyta tik keli
. nežymus skyriai.

SPA, Belgija. 1. 7. — Vyriau- ' 
šioji talkininkų taryba nutarė, 
kad visos svarbesniosios kliau- 
zos taikos sutarlyj su Turkija 
turinčios pasilikti neatmaino- 
momis. šio ryto sesijoj, kurioj 
dalyvavo ir Graikijos premie- 
ras Venizelos, prieita prie išve
dimo, kad Turkijos re kalavi- 
in-aq padaryti reviziją yra nc- 
galinms. Vis dėlto, L>ns paskir
ia spcp.Ūdė komisija, kuri |ųrės 
pastudijuoti mažesniąsias kliau 
zas tikslu pravesti jose tūlų at
mainų.

IMIGRACIJA IR EMIGRACIJA.

Imigracijos biuro paskelbia
momis žiniomis, per praeitus 
metus (nuo liepos 1 d., 1919 iki 
birželio 30 d., 1920) per New 
Yorko portą iškeliavo iš Ameri
kos viso 334,254 ateivių, o per 
tą laiką Amerikon atvyko 314,- 
468 ateiviai. Taigi skaičius iš
keliavusių buvo 19,786 daugiau, 
negu atkeliavusių į šį kraštą.

CARRANZOS SEKĖJAI NORĮ 
SUKELT NAUJĄ REVO- 

LIUCIJĄ?

CHICAGO. — Tūli armijos 
viršininkai vakar čia paskelbė, 
jogei jie turi neginčijamų žinių, 
kad nužudytojo Meksikos pre
zidento, Venustiano Carranzos 
sekėjai pienuoją sukelti tenai 
naują revoliuciją.

POLICIJOS VIRŠININKAS 
GAL NETEKS VIETOS.

CHICAGO. — Chicagos poli
cijos viršininkas, Garrity, gal 
neteksiąs savo vietos. Majoras 
Thompson žadąs duoti jam ”at- 
stavką”. O tai dėl to, kad jo 
vadovaujama policija jau ke
lintu kartu parodanti “bereika
lingo narsumo”, kitaip sakant 
brutalumo.

Vakar Chicagoj buvo t. v. 
“Eikš” susivienijimo paroda- 
demonstracija. Jos pasižiūrėtų 
susirinko skaitlingos minioj 
žmonių. Ir čia, paties policijos 
viršininko vadovaujama, polici
ja keliatą žmonių sužeidusi. Su
žeidusi neva norėdama išlaikyti 
tvarką.

Majoras, kuris visa tai matė, 
sako, labai pasipiktinęs.

ORAS

Chieagoj ir apielinkėse —« 
giedri, maža atmaiaa tempera
tūroj.

Photo Copyrighted by Keyston Co., N. Y. \
“Dėde, ar pažįsti mane?” — Lietuvos kaimiečio sūnūs, busimasai artojas.

t’rua trauiuadaa Mflee lk« po* 
master at Chicago, III., July 9, 1920 
U recjiured by tiio act of Oct. U, lj/1 /

Leninas pašautas?
Berlino “Freiheit”, nepriklau 

somų jų socialdemokratų orga
nas. birželio 9 d. išspausdino 
sekamą žinią iš Pragos:

“Bevieliais telegrafas pra
neša iš Maskvos, kad ant Le
nino buvo’ padarytas naujas 
pasikėsinimas. Vienas karei
vis šovė. į jį ir sužeidė ranką. 
Užpuolikas tapo suimtas. Bol
ševikų laikraštis “Pravda“ 
patvirtina tą žinią.“

Amerikos laikraščiuose ši
tos žinios nebuvo.

NAUJAS ŽUDYMUI ĮRANKIS.

Kurį išrado olandas.

HAAGA, 1. 8. — Laikraščių 
žiniomis, Olandijos ir Jungti
nių Valstijų valdžios vedančios 
tarybas su t ui u J. W. Kral’u. 
išradus iii naują apginkluotą 
“tanką”, tik daug mažesnį nei 
anglų. Jame tėra vietos tik 
vienam žmogui ir vienam kul
kosvydžiui. Bet darbo jisai ga 
lįs paveikti lygiai tiek pat, kaip 
kad trįs šimtai šaulių.

Šitą išradimą dabar norima 
nupirkti.

- NELAIME.

Užmušo 210 angliakasių.

BUDAPEŠT, 1. 8. — Čia gau
tomis žiniomis, vienoj Anina 
apskrities (Vengrijoj) kasykloj 
šiandie užmušta du Šimtu ir de
šimt angliakasių.

Nelaimės priežhetis nepaduo
dama.

Jų apetitai
Elevatorių kompanija reika
laus 12 centų nuo pasažierio.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., July 9, 1920 
as reųuired by iac act of Oct. b. 1917

ANARCHISTAI PRITARIA 
SOVIETAMS.

CHICAGO.—Elevatorių kom
panijos bosai per savo advoka
tą vakar Public Utilities komi
sijai pareiškė, kad čia jie krei
piasi ne. paskutinį kartą. Dabar 
jie reikalauja, kad komisija 
leistų jiems imti po dešimt cen 
tų nuo pasažieriaus. Bet to 
esą neganu*. Imdama po de
šimt centų nuo pasažierio kom
panija vis dello negalėsianti dd 
rainai verstis. Ji skursianti. 
Todėl už kokių šešių mėnesių 
komisija ir vėl turėsianti svar
styti jos reikalavimą — šį kar
tą apie dvyliką centų nuo j>a- 
sažlcriaus.

Miesto advokatai tečiaus tvir
tina, kad elevatorių kompani
jos pelnai ir dabar esą gan ge
ri. Ji todėl nereikalinga imti nė 
1)0 dešimtį negi po dvyliką cen
tų nuo pasažieriaus. Jie reika
lauja, kad komisija, vietoj iš
pildžius kompanijos reikalavi
mą, padarytų nuodugnų tyrinė
jimą apie josios pelnus.

PINIGŲ KURSAS.
VAKAR, Ii epo h 8 d., užsienio pinigų 

kaiaa. perkant ją nė mažiau kaip už 
25,000 dolerių, banką buvo skaitoma 
Amerikos pinigais Šiaip:

Anglijos 1 svaras ................. $3.95’/fe
Austrijos 100 kronų ............... $0.75
Belgijos, už $1 ...........frankų 11.40
Danijos 100 kronų ............... $16.60
Finu/100 markių .........   $4.40
Francijos, už $1 ....... frankų 11.97
Italijos, už $1 ..................  lirų 16.25
I/ifttuvos 100 auksinų ..........  $2.75

(Lietuvos aukštajai tai Vokiečių 
ostmarkiai; ių kursas toks-pat 
kaip Vokietijos markią).

Lenkų 100 markių ............... $0.68
Norvegų 100 kromj ............... $16.75
Olandų 100 guldenų ........... $85.25
Švedų 100 kronų ............... $22.20
šveicarų, už $1 ............ frankų 5.52 
Vokiečių 100 mirkių............ $2.7?

Buvo sušaukę slapti} suva
žiavimą Bolognoj.

ROMA, I. 8. Čia užsibaigė 
metinis anarchistų suvažiavimas, 
kuris priėmė rezoliuciją, prita
riančią įkūrimui politinio po
būdžio. sovietų. Suvažiavimas 
laikyta slapta. Vis dėlto, Itali
jos laikraščiai apie jį sužinojo.

Italijos anarchistai sakosi esą 
Bakunino sekėjai, kurio moki
nimas buvo absoliute asmens 
laisvė. To neveizint, apie aš- 
tuoniasdešimts tuksiančių italų 
teorijoj priklauso organizaci
ja', vadinamai Italų Anarchistų 
linija.

.Ių organizacijos vadas yra 
Errico Malatesta, kuris nesenai 
sugrįžo iš ištrėmimo, skelbti 
prievartos revoliuciją ir visų 
esamųjų valdžių nuvertimą. 
Partija leidžia savo laikraštį, 
“Naujoji Gadynė”, turintį pase
kėjų tarp nepastoviųjų klesti ir 
šiaip nesusitvarkančių elemen
tu.

Vyriausias liudymas apie ita
lų liberalumą yra tame, kad 
anarchistams čia leidžiama lais
vai skelbti savo pažiūras 
kur tik jie užsimano ir, kol jie 
nebando stverties nelegaliųjų 
žingsnių, jų darbas netrukdo
ma. Italų demokratai nebe- 
reikalo giriasi, kad dabar Itali
ja yra vienintelė šalis, kuri vis 
dar tebegerbia laisvos minties 
ir laisvo žodžio teises.

SKAITYKIT IR PLATINKI!

“NAUJIENAS”

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 9, 1920 
as reųnired by the act of Oct. 6,1917

Lenkija ginkluojasi
šalies gynimo taryba kviečia 
savanorius; bolševikų verži

mąsi tebesitęsia.

VARSA VA, L 8. — Delei su
sidėjusius kritingos padėties 
Lenkijoje, iš visur gaunama sa 
vanorių pasisiūlymą įstoti 
vj ikianČiojon armijom

Tarp jų randasi mokyklų ir 
universitetų mokytojai, studen
tai, skautai, civilinės valdžios 
žmonės, :r bažnyčių tarnai, ku-
rių užsiėmimas paliuosuoja 
juos nuo militarinių pareigų 
pildymo. Studentai dideliau- 
siais būriais įstoja arinijon, taip 
kad dėlėj to Varšavos moky
klas prisiėjo uždaryti.

Sujudintos šalies gynimo ta
rybos atsišaukimu Į savanorius, 
šimtai mergaičių ir moterų pir
mosios padarė bandymą įstoti 
armijom Apsirengusios unifor
momis moters-kareiviai, taip
jau moterų (jįficierių vadovau
jamos, vakar maršavo gatvė- 
mimis. Pirmu kartu Varšava 
pamate biurius moterų rekru
tų, maršuojančius linkui bara
kų.

šitie moterų batalionai bus 
panaudoti daugiausiai sargybos 
reikalams garnizonuose ir san
dėliuose, o taipjau traukinių ly-

I kuriose vietose jie jau pasiekė 
senąjį rusų-vokiečių frontą. 
Styr ir kitų upių pakraščiai nu
tiesti spygliuotųjų vielų tinklu. 
Visos augštumos gi išvingiuo
tos kasiniaiMranšėjomis ir vo-

• kiečių įrengtomis plieno bei ce 
mento tvirtumomis. Manoma, 
kad šičia lenkai bandys atrem
ti priešą.

Bolševikai persikėlė per 
Bcrezina.*

Stipri bolševikų kariuomėnė, 
j po keliatos nesėkmingų bandy- 
; mų, pagalios persikėle per Be- 
; rezinos upę netoli Navosialki, į 
pietryčius nuo Borisovo ir ap e

; penkiasdešimts mylių į šiaur
ryčius nuo Minsko. Tai šiandie 
paskelbė oficialiais lenkų vald
žios praneš’mas.

Kiek mažesnis bolševikų ka- 
‘ riuoinenės būrys persikėlė per 
upę j pietus nuo Berezina kai
mo.

Prisipažįsta pralaimėję. .
Offbialinis armijos štabo pra

nešimas ap e nuotikius mūšio 
i lauke sako:

“Priešą kavalerijai pavyko 
prasimušti pro musų frontą tar 
pa ežerų Drisviali ir t’blčja. 
Musų pėstininkai, po atkaklaus 
mūšio, pasitraukė pietų linkui.

“Budenny’so kavalerija už- 
. ėmė Rovno ir privertė musų 
pulkus pasitraukti. Priešo ka
valerijos pirmieji bariai veržia-

dėjimui. Tuo budu daug vyrų si linkui Klewan’o. Polesijoj 
bus paliuosuola dėl fronto. Į bolševikų atakos visur atmuš-
Kviečia jaunuomenę—armijom

Pasirodžius šalies gynimo ta
rybos atsišaukimui, kuriuo kvie 
čiama stveri irs už ginklų, stu- 
cientų stropiai i'a-
gina jaunuolius stoti nrmijon, 
o mergeles į slaugotojų bū
rius ar kuriai nors kitai tarny
bai. Tūkstantis studentų, kurie 
buvo nusitarę praleisti vakacijų 
laiką ginčijamose teritorijose 
(kur bus plebescitas) kaipo len 
kų propagandistai, dabar stoja 
armijon, kad atrėmus bolševi
kų pavojų, kuris grumoja 750 
mylių fronte.

Socialistai reikalauja 
daryti taiką.

Centralinis Socialistų parti
jos komitetas šiandie paskelbė 
sekamą prokliain^ciją:

“Kada lenkų kariuomenė ver 
žėsi priekyn, mes reikalavome 
laikos, bet dabar mes privalo
me gintis kuogriežčiausiai. 
Mes atsišaukiame į kareivius 
idant jie išpildytų savo pasiža
dėjimus šaliai — gintų ją nuo 
pasikėsintojų. Musų valdžia te
čiaus turi duoti užtikrinimo, 
kad ji tikrai nori taikos; kad ji 
paskelbtų pasauliui, jogei Len
kija geidžia teisingos taikos ir 
kad įteiktų sovietų valdžiai pa
siūlymą pradėti taikos tarybas”.

Lenkijos likimas ant 
svarstyklių.

Dar viena prokliamacija, ad
resuojama kareiviams, sako, 
jogei prisiartino sprendžiamoji 
valanda, kurioj turės būt nu
spręsta Lenkijos likimas. Belo 
prokliamacija užtikrina, kad 
sužeistiems kareiviams valdžia 
duosianti užlaikymą ir taipjau 
busią pasirūpinta pravesti įsta
tymų, kad aprūpinus užmuštų
jų šeimynas.

Gyventojai, turintįs kardų, 
šautuvų, revolverių bei amuni
cijos, prašomi visa tai atiduoti 
valdžiai naudojimuisi armi
joje.

Lenkai traukiasi.
Bolševikai Volynijoj dar te- 

besiveržia priekyn. Jie jau pa
siekė Klewan geležinkelio kryž
kelę į šiaurvakarius nuo Rov
no. Lenkai traukiasi nuo gene
rolo Budenny kavalerijds; kai

ta“.

’LnJc hunslunon filed with Iht- pnst- 
master at Chicago, III., July 9, 1920 
as reųuired by the art <(f Oct. H, 1917

Prašo talkininkų
pagalbos

Lenkijos premieras Spa 
konferencijoj.

SPA, Belgija, 1. 8. — šiandie 
čia atvyko Lenkijos premieras 
Grabsky. Atvyko tikslu gauti 
talkininkų pagalbos.

“Aš atvykau čionai gauti pa
ramos ir tikiuosi gauti ją” — 
pasakė jisai. “Mes nereikalau
jame daug, nes manome, kad 
nereikalinga daug idant atrė
mus rusų besiveržimą. Mes nu
simanome, kad pasaulis yra nu
vargintas karu, vis dėlto mes 
pasitikime šį-tą gauti”.

Premieras Grabsky pareiškė, 
jogei Rusijos bolševikams ne
pavyko užduoti mirtiną smūgį 
Lenkijai, kaip kad jie pienavo. 
Ryto jisai pasimatysiąs su pre
mjerais Lloyd George ir Miller- 
andu.

UŽPUOLĖ BANKO ŽYGŪNUS.
Atėmė dvidešimt tūkstančių 

dolerių ir pabėgo.
CHICAGO. — Keturi nepažį

stami banditai vakar užpuolė 
du Cominunity State banko žy
gūnu. Atėmę daugiau kaip dvi 
dešimt tūkstančių dolerių ban
ditai pabėgo.

Užpuolimas Nurengta labai 
gudriai ir drąsiai. Banko žy
gūnai pinigus vežėsi automobi- 
lium. Piktadarių automobilius 
(kuris buvo pavogtas) pasivijo 
pirmąjį ir banditai. įšokę į jį, 
atliko kas reikia. Po to jie ir 
vėl įšoko savo automobiliun ir 
dingo.

Bankas nuostolių neturėsiąs: 
pinigai buvo apdrausti.

P1TTSBURGH, 1. 8. — Augš- 
tesnysis teismas šiandie užtvir
tino žemesniojo teismo nuo
sprendį prieš šešis Amerikos 
Darbo Federacijos narius, ku
rie kadaise bandė kalbėti plie
no karalių sostinėj Duųuesne. 
Turės, užsimokėti nužymėtą pa-t 
baudą arba eiti kalėj iman.



..................................................................................................................
Pėtnyčia, Liepos 9 d., 1920

Seimo Atidarymo 
šventė.

[Laiškas iš Lietuvos]

Kaunas, Geg. 25.
Lietuvos Steigiamasis Seimas 

renkasi, susirinko. pasėdžiu ib
iai

Gegužės 14 diena. Kaunas 
puošiamas. Laisvės alėjoje prie 
šais “Soborų” statomi dideli var 
tai. Jau astuoniose atvežama 
keletas lentų, keletas senojėlių, 
keletas eglaičių. Apie dešimtų 
vai. pradedama krapštyti duobe 
lės. Vartų statymų “inžinierau- 
ja” dailininkas Galdikas. (Visa 
miestų puošia dailininkų, meni
ninkų komisija, kurios pryšakyj

"laiškams popieros
Su eilėmis ir pagražinimais 

Pasveikinimas iš tolimos šalies 10c 
Į Tėvynę grįžt norėčiau ......   10c
Skriskite mintys ............  10c
Aš eisiu į kovą .......................... 10c
J pačią ir vaikučius ............... 10c
Mielas mano broli ................... 10c
Miela mano mergele ............... 10c
Mano mieliausia motinėlė .... ’ 10c 
laiškelis tėveliams ................  10c
Pas gimines .................. '.......... 10c
Pas merginas ............................... 10c

12 laiškų sykiu už $1.00
Pinigus siųskite su užsakymu.

V. SHILEIKA, * 
Cicero Print Shop

4932 W. 14 St., Cicero, III.

stovi Baly* Struogua. Juodų dal' 
U) atlieka keletas kareivių, vie
nas kitas civilis. Statymas ei
na palengva. Tik trečių valan
dų dienos sukalamas vartų ske
letas iš lentų. Ima lietus lyti. 
Paskubom pradedama karstyti 
ant lentų žali vainikai; pagalios 
apkarstoma vartai — “triumfo 
arka”. Iš keliolikos baltų gra
žių lentų, su gerų skonių sukry 
žinotų sukaltas bromas. Pasta
rasis apkarstytas vainikais, ža
liais, plonučiais. Visa tai atro
do originališkai, dailiai, bet kari 
katuriškai menkai. Lietuvos pi
liečiui žiūrint į pasivėlavusio, 
skuboto puošimo darbo vaisių, 
ima nejaukus jausmas. Nelai
mingi vartai kenčia pašaipos 
smūgius. Daugelis pasipiktinę: 
Su tokiais vartais esu sveti
miems nepasirodysi. Kai kas 
reiškia vilties: Darbas esųs ne
baigtas, ryt išvysime vartus— 
stebuklų.

O lietus lyja.
Aš visų dienų ir vakarų iki 12 

vai. užimtas rimtu darbu: ren
giu atskaitų St. Seimui. 12 va
landų vakaro grįšiu į namus. 
Lietus lyja, lyja čiurliais.

Gegužės 15 diena. 5-ta vai. ry
to.. milicininkai stipriai Laidžia 
kiekvienam Kauno piliečiui į lan 
gų — “primena”,’ kad jau me
tas papuošti namai ir vartai.

Aš, atsikėlęs septyniose sku
binu j tarnystę — man nėr šven

tės, um turiu baigti atskaitų 
ruošti; tų darbą, dirbu beveik 
visų dienų. Lyja; gatvė* visur 
papuoštos žaliumynais; visur ple 
vėsuoja vėhivėlės; gražu pažiū
rėti; ir Žmonių apštokai slankiu 
ja gatvėmis, nepaisant į lietų. 
Vartai prie “Soboro” įgijo gra- 
žių vehivų. Bet išvaizdos kito
kios neįgijo, — stebuklas neįvy
ko. Kiti vartai padaryti kur kas 
geriau; jų išvaizda pakenčiama, 
dagi graži.

Iškilmeje-šventėje dalyvauju 
tik kaipo pašalinis tėmytojas— 
žiopsau pro Įaugus, iš kurių ma
tyt “Soboros” (dabar (gulo® baž 
nyčia) ir jo didelė aikštė. Į pa
starųjų, priešais “Soborų” ima 
rinktis manifestantai: pavie
niais arba pikiuotomis grupė
mis ( mokyklos, draugijos, or
ganizacijos ir t.t.) Praeina gra
žių pėstininkų eilės; prajoja rai 
tolių pulkas; su triukšmu pra
važiuoja artilerija. Kariuome
nė daro gerų įspūdį.

O lietus nesiliauna lijęs—lyja 
visų dienų iki pat vakaro, o be- 
lydamas gadina visų iškilmę. To 
dėl tai manifestacija išėjo skys
ta, be tinkamo tokiai valandai 
ūpo. Iš miesto manifestantai 
nutraukė į kabių ąžuolų sodin
tų. Eina prakalbos. Smetona 
kalba ne kaip. Tumas prabilsią 
skambiom poetingom frazėm, 
bet kalba be ugnelės ir laukia
mo efekto nedaro. Sujudina, su 
kelia ūpų paprastų, bet karšiai 
pasakyta Vydūno prakalba.

PIRMAS NAUJIENŲ PIKNIKAS
1920 metuose atsibus

Nedėlioj, 8 d. Rugpiučio-August, 1920 m
GARDNER PARK

West Pullman, III.
?

Kaip visada taip ir šį kartą Naujienos rengia šį pikniką su geru programų dainuos pirmeiviški 
chorai, kalbės geri kalbėtojai, ir bus kitos pramogos sudarančios tikrą pikniką. Nėra čia reikalo daug 
sakyti apie gerumą Naujienų surengimų, praeitis yra geriausis liudijimas. Naujienos ir šį kartą užtik
rina publiką, kad turės “good rime” už savo pinigus viename iš puikiausių daržų apielinkėj Chicagos.

P. S. Chicagiečiams važiuojant į piknikų reikia imti State St. karus ir važiuoti iki 119 nuo 119 St. 
Michigan karus arba pėsti iki 123 St.—ten Gardner Parkas.
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TREČIAS METINIS PIKNIKAS
— Surengtas —

Liet. Baltos žvaigždės Pašalp. Kliubo.
Nedėlioję, Liepos (July) 11 dienų, 1920 m.

STICKNEY PARK DARŽE
Lyons, III.

Prasidės 9 valandų ryte
Tikietas vyrams 50c. merg. 35c. su War Tax

Muzykė F. Jereck

Bileto į St. Seimo atidaro
mąjį posėdį negavau. Tad apie 
jo eigų tegaliu paduoti sveti
mus įspūdžius.

6-ta vai. vakaro. Į miesto te
atrų jau susirinko visi St. Sei
mo nariai, svetimų valstybių at 
stovai ir mūsiškė gerbiamoji vi 
suomenė. Apie teatrų ir apie 
Miesto Sodų, kuriame stovi te
atras, garbės sargyba pastatyta. 
Laisvės alėjoje prie sodo minia 
žmonių. x

EUROPON
Jau Yra Parduodamos

NAUJIENŲ OFISE
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUJE

Trečios klesos laivakorčių kainos yra sekamos:

Iš New Yorko i Angliją ar Franęiją $71.50 ir $85.00
Iš New Yorko į Paryžių $75.00 ir $86.50

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

Kol-kas dabar galima važiuoti tik per Franciją. Ki
ti keliai yra blogesni negu kelias per Franciją.

Laivakorčių reikale galite dabar 
kreipties į NAUJIENAS.

Lygiai šešios*. Tvirtovėje 
ima šaudyti armotos. Smeto
na sako prakalbų, atidengdamas 
pirmutinį St. Seimo posėdį ifr 
perduoda pirmininkavimų Gab
rielei Petkevičaitei. Pastaroji 
ir kalba, kalba gražiai, su jaus
im, ir protingai. Eina kitos 
prakalbos. Prakalbos skaito- 
inos,-skai totuos nuolaidžiai.
Publika žiovauja klausydama iš 
anksto žinomų turinį, šnibžda
si, flirtuoju...

O tuo tarpu aš ir keletas drau 
gų sėdžiame namie. Ima temti. 
Išeiname į gatves; vaikščiojam. 
Lietus apstojo lijęs. Žmonių 

pilnos gatvės. Miestas gražiai 
iliuminuotas. Sutemsta; ima 
rakietas leisti. Mes lipam į Vy- 

! (aulo kalnų. Ir čia matyt visas 
^buriuojantis Kaunas, matyt 
kaip leidžiamos rakietos iš įvai 
rių miesto kampų. Iš paties 
Vytauto kalno rakielos ūžia vie
na paskui kitų. Reginys puikus.

Tai toks paviršutinis St. Sei
mo atidengimo iškilmės įspu- 
lis. Aš jį nupidsiau gal ir per- 

♦silpnai, bet užtat objektyviai.
Bet jeigu išorinė iškilmės pu

se nedavė turtingų įspūdžių, tai 
gal, vistik, viduje kiekvienas 
Lietuvos pilietis jautė kų nors 
nepaprasto, iškilmingo? Asme
niškai, aš jokių ypatingų jaus
mų nejaučiu ir niekas manęs 
per tų dieną nesujudino; jaus
mas visų dieną buvo nei šioks, 
nei toks — ir truputis nejauku
mo, ir truputis džiaugsmo. Ki
tus gal ir sugriaudino Vydūno 
prakalba, o taip pat ir Petkavi- 
čaites.

Mes, lietuviai, esame žali tau
ta, kuri neturi dar tinkamų va
dų. Musų vadai neįstengia į- 
lieti į musų šaltų vangų kraujų 
energijos, nepajiegia uždegti tau 
toje entuziazmo ugnies, kuri 
verstų, užmiršusius kasdieninį 
vargą, milžinų darbų dirbti.

Štai kodėl ir manifestacijoje 
ir St. Seimo atidengimo valando 
je visi jautės? ir atrodė lyg sve
tiniam kailyje.

Nejauku visiems buvo; 
dirbtinos kalbos; dirbtinas jaus
mas, dirbtinos fizionomijos.... 
Gyvumo, judėjimo, entuziazmo 
— nėra.

O juk tokioje valandoje tu
rėtų visa tauta pasipurtyti, už
sidegti, virte virti, užsimiršti kil 
naus ūpo pagauta!.. Ir ne tik 
lietus (kaikurie kaltina lietų), 
bet ir audra ir pats perkūnas 
neturėtų sulaikyti tam audrin
gam upui. Visi, stipraus ūpo 
pagauti, turėtų išsipilti į gatvę 
ir, dainas dainuodami, galingo
mis bangomis siūbuoti meislo 
aikštėse. To St. Seimo atida
rymo iškilmėje nebuvo...

Ar šiaip, ar taip balsavime 
dalyvavo 1)0% su viršum visų 
rinkikų. Nuošimtis nepaprastas j 
parlamentų istorijoje.— J.

MIROSLAVAS, Alytaus ap.

Pas mus labai bloga mokyklų 
padėtis. Musų 'valsčių valdo 
vietiniai kunigėliai. Atėjus m o 
kytojus į valsčiaus raštinę mo
kyklos reikalais, tuojau ir atsi
lanko kunigėlis ir raginą moky
tojus mokyti mokykloje tiky
bos, o ne — tai varo savo agita
cija arba kalba apie bažnyčios 
reikalų. Valsčius taip pat yra 
apsileidęs. Mokytojas negavęs 
arba nesulaukęs jokių rezulta
tų, turi traukli atgal nieko nepe
šęs. Valsčiaus valdyba netvar
koje laiko atėjusius paštu laiš
kus, taip kad žmogus kartais jį 
gauna po kokių 5 menesių.

Prieš rinkimus į Steigiamąjį 
Seimą vien tik agitavo kunigė
liai, nes kiliems negalima buvo 
viešai kalbėti apie kokių kitą 
partiją, nes kunigėliai dar prieš 
lai daug priruošė davatkėlių, 
kad jos galėtų juos ginti ko
kiam pavojui atsitikus. Jei kas 
nors pradėdavo kalbeli apie ko
kių kilų partiją, tuojau kildavo 
davatkėlių riksmai iš visų pusių, 
tartum gaisrui ištikus. Vos tik 
vieną kartą padarė Valst. Sųjun 
ga susirinkimų, ir tai kunigas su 
davatkomis visomis pastango
mis trukdė. (“L. Uk.”J N- J-

STAKIAI, Raudonės v., Rasei
nių ap.

Pas mus nuo senai laikosi va
gių centras, nors ir turimo vie
tos milicijų. Balandžio 16 d. 
čia buvo toksai atsitikimas: Juo 
zas Sutkailis, vokiečių okupaci
jos „metu už vagystę sėdėjo ka
lėjimo, paskiau visą kaltę suver 
te ant brolio, kuris ir baigė jau
nas savo gyvenimo dienas tarp 
kalėjimo sienų. Taigi dabar vėl 
sumanė pasipelnyti. Pavogė 
karvę, kurią nuvedęs pas švo- 
gerį apmaino. Po kcletos die
nų karves savininkes atsišaukė, 
o vagis buvo areštuotas, kurį 
surištą varė Stakių milicijos. At 
varius netoli Stakių, vagis pa
reiškė, jog nevogęs, tik gayęs iš 
Kazio Su įkaičio ir prašė *švoge- 
rio, kad palinosuotų iŠ virvių; 
tada jis vesiąs pas Sutkaitį. Na 
ir paliuosavo, atėjus pas Sutkai
tį vagis pabėgo, nors minetasai 
švogeris galėjo lengvai sulaiky
ti ir turėjo iš vagies atimtą brau 
ningą. Kaipo įtariamas vogus 
vakaro buvo areštuotas ir Ka
zys Sutkaitiy kuris rytų taip

AS, ALENA KOSTOVSKA, RODAUSI VISAI PUBLIKAI AKYSE. I 
Kas mane ižgclbėjo nuo varginančių ligų ? Salutaras Bitteris.

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

SALUTARAS CHEMICAL INST.
J. Baltrčnas, prof.

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

Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt kiekviena, iškirpt ir pasilikt.
7.—... . -■ .... ... Į

KAM KENTĖTI?
Raumatizmo, neuralgijos ir rtiumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su

4a PA1N-EXPELLER 4a
Vnizbnženklis užreg. S. V. Pat. Ofls*.

Žiūrėk, kad gautum tikrajį-garsujj per 
daugiau kaip 50 metų.

Reikalauk, kad turėtu ikaro (Anchor)
Vaizbaženklf.’

$ Tel. Yards 8654

Mrs. A. Michniewich
AKUŠERKA

Baigusi Akuše
rijos kolegiją;
■Igai praktika- 
'UM PennHilva- 

aijoa hospitalft. 
40, Pasekmin
gai patarnauja 
prie gimdymo.
Duoda rodą vi
sokios* ligose 

moterimi ir 
merginoms.

L8113 So. Halsted St. Chicago, III.
»i (ant antrų lubų)

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v. (

Kez. 1139 Independence Blvd. Chicago 
Telephone Van Buren 294

DR.A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 19—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedalioms 10—12 diena

pat lengvai pabėgo iš milicijos 
nagų. Adomukas.

PLOKŠČIAI, Silkių ap.

Plokščių raštinės blogai tvar
komas paštas, todėl daugelis 
laiškų patenka ne ton seniūni
jom kurion būna siunčiamas. 
Kaip su laiškais, taip T su laik 
raščiais; laikraščių daugelis 
dingsta pačioj raštinėj. Del pas 
to netvarkos daug kas žada mes 
ti skaitę laikraščius..

Veliuonietis.

KAUNAS. — Lenkai suėmė p. 
Juodgalvį, grįžtant jam iš Kau
no, kur jis buvo atvykęs Vil
niaus lietuvių vardu pasveikinti 
Lietuvos Steigiamąjį Seimą.

-—Atvažiavę iš Vilniaus žmo
nės pasakoja, kad bolševikams 
artinanties Vilniaus gyventojai 
labai nerimaują. Lenkai tatai 
užginčija, bet daro tatai dėlto, 
kad pasaulis nežinotų, ant kokių 
silpnų kojų stovi ten lenkų šei
mininkavimą.

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

WAUKEGAN
PHAĘMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, UI.

DATRIJOTIZMAS I 
• Pavėdumas tnn būt S 

pasargos žodis j
I0WA STATE |

SAVINGS BANK Ž
Kapitalas ir Perviršio— * 

$120,000.00. Y
S. E. Cor. Fourth ana § 

Jackson Sts. Ž
SIOUX CITY, LA. Ž

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

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kita* 

niui. Gvarantuojame, kad sutaupysi
me Jums nuo 10% iki 50% kiekvie
name pirkime. Kai kurie dalykai pi
gesni negu olsello kainą. Vyrą ir 
Jaunų-vyru gatavai pasiūti ir ant or
derio užsakyti siutai ir overkotai: su 
diliais, su liemeniu, formaliai pritin
kami, ir konservatyviu styliaus, <32.Sfl 
iki $60.00.

Pamątykit musų specialius siutus 
Ir overkotus po $15, $17.50, $20.00, 
$22.50, $25.00 ir $80.00. Juodi siu
tai po $45 ir $65. Miline aerge siu
tai nuo $35 iki $60. Vaikinų ir vai
ką siutai ir overkotai $6.50 ir dau
giau. Vyrą kelinis $4 ir daugiau. 
M Simo serge kelinis $6.50 iki $17.50.

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

Atidaryta kiekvieną dieną iki 9 
vai. vakare. Subatomle iw 19 vai, 
vakare, Nediliomia iki 6 v, vakaro, 

S. GORDON,
1415 Be. Kalated I u Ųkicage, UL

IMPERFECT IN ORIGINAL
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BINGHAMPTON, N. Y.

Išleistuvės. Socialistų prakalbos.

Vietinis “Aušros" choras bir 
želio 29 d. surengti išleistuves 
savo seniausiam nariui, B. Ka- 
ni inskiui, kuris šomis dieno
mis važiuoja į Lietuvą. Išleistu 
vių programas susidėjo iš vaka 
pienės ir žaislų. Vakarienės me 
tu susirinkusieji linkėjo B. Ka- 
minskiui laimingos kelionės ir 
gero pasisekimo tėvynėj. “Auš
ros" choras įteikė jam dovanų.

L. S. S. 33-čioji taipgi neteko 
vieno savo draugo, B. Budėtos. 
Drg. Pučėta nuo kuopos pers-

H'vTAN
IlMAiYW

| organizavimo ėjo iždininko 
; pareigas. Jisai drauge su Ka
minsku važiuoja į Lietuva.

* * *
Vietinis Socialistų Partijos lo- 

' kalas (kuriam priklauso ir 33- 
ėioji) buvo surengęs dvejas pra 
kalbas. Prakalbos įvyko bir- 
cžlio 1 ir 2 d.d, Court Stpiarv. 
Kalbėjo A. Clessen iš New Yor- 
ko. Jis buvo pašalintas iš N. 
Y. valstijos logiški turos. Pirmu 
vakaru jisai kalbėjo temoj — 
“Žmonės ir Valdžia”, o antru 
vakaru apibudino Albany's teis
ino įvykius.

Turiu pasakyti, kad d. Clas- 
sen yra gabus kalbėtojas. Pub
lika. kurios buvo nuo 500 iki 000 
žmonių, domi ilga i klausėsi. Pra 
kalbos kas vakarų tęsėsi po tris 
valandas.

Paskutinį vakarų buvo ren
kamoj aukos Socialistų Parti
jos kampanijai. Daugelis au
kavo po doleri. Nepavyko su
žinoti kiek surinkta, bet spėju, 
kad nemažai.— Beržo įlipąs.

tom House kolektorius gali im
ti 50 arba 100% to 2% visų in
eigų, kaipo basinę už neužino- 
kėjima) ir dar gali pridėti $10 
bausmės.

Tokiu budu, jeigu asmuo už
dirbo $1,000 1917 metais ir ne
užmokėjo taksų, turės mokėti 
2% tų uždirbtų pinigų, arba $20, 
potam 50'/< arba 100% nuo tų 
$20. Mes sakome 50% arba 
100%, bet tas priguli nuo ko
lektoriaus, kartais to 50% arba 
100% nereikalauja. Jeigu pri
verstų mokėti tų 100%, išviso 
butų $10, neskaitant $10 baus
mę.

Gaso kompanija neskriaudžia 
savęs.

Paskilbęs Lo valono visuome
nės įstaigų naudojimo komitetas 
leido pakilti kainas gasui. Tas 
kainų pakėlimas turėjo įeiti ga- 
lion birželio 16 d. Iki tos die
nos užigasų turėjo būti imamos 
senosios kainos.

Dabar kompanija išsiuntinė
jo gaso naudotojams bilus. Bi
jos padaryta naujomis kaino
mis, nežiūrint į lai, kad gasas 
buvo naudojamas prieš birželio 
1(5 d.

Elevatoriai ir-gi pabrangs.

Pasidėkite
Pinigus 
Lietuvos

Iš Įvairių Sričių.
KAIP AUGŠTAI YRA ORAS?

Puritan Salyklus Sunka su 
Puritan šviežiai maltais apy
niais padaro geresnį gėrimą, 
negu kitos kurios išdirbystės.

SVARBUS PRANEŠIMAS

Reikalauk Puritan. Visos ge
ros grosernės ir aptiekos jo 
turi, arba gali jums gauti 
30 N. Market St. Chicago, III.

Del taksų nuo pajamų.

Visi, kurie neužmokėjo taksų ■ 
už 1917 metus, arba nuo kur o * 
darbdavys nesulaikė dalį algos, 

i bus reikalai*!’! prieš išvažiavi
mų, (jeigu mano važiuoti iš1 
Amerikos), 2$ visų ineigų, ne-| 
paisant kaip mažai uždirbo ir j 

'be jokių paliuosavimų (ir Cus-|

LIETUVIAMS SVARBUS 
PRANEŠIMAS

Kaip augštai yra oras, apie 
lai nelengva sužinoti, nes žmo
gus negali iškilti jki beorinių 
dangaus erdvių. Nors žmogaus 
mašina ir galėtų taip augštai 
pakilti, bet jis pats negalėtų gy 
vas joje išsilaikyti, nes labai 
praskiestame ore kvėpuoti nega 
lėtų ir dėl sumažėjusio, ar vi
sai išnykusio oro spaudimo, 
kraujas kūne negalėtų laikytis. 
Apie augštį, kokiame yra oras, 
galima įsitikinti matuojant oro 
spaudimų augšfybėse; juo augš- 
čiau, juo oras yra skystesnis ir 
dėlto jo spaudimas mažesnis. 
Žemai, prie jūrių paviršiaus, 
normalinis oro spaudimas yra 
7(50 milimetrų, taigi oras pake
lia 7(50 milimetrų gyvojo sidab
ro stulpų; augštumoj 1(5,000 mot 
rų jis įstengia pakelti tik 270 
milimetrų, taigi jo spaudimas 
netoli per pusę mažesnis; augš-

šia savaitę visuomenės įstai
gų naudojimo komitetas išklau
sys elevatorių kompanijos mal
davimų. Kompanija prašo, kad 
butų jai leista imti nuo pasažie- 
rių i)o 10 centų.

Turint omenėj to komiteto 
senuosius darbus, be jokio dve
jojimo galima pasakyti, kad 
kompanijai bus leista, pasak 
Thomsono, “plėšti" žmones.

Na, o žmonės mokės tas mo
kestis ir lauks, kada “gerieji” 
valdininkai susimylės ant jų.

Bankan
Kas mano važiuoti Lietuvon da

bar ar už mėty ar vėliaus, gerai 
padarys pasidėjęs savo pinigus j Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banką.

Pranešam kad iš musų ofiso ir per musų tiesiausias linijas 
dabar visi gali važiuoti į Lietuvą be jokių kliūčių. Mes esame 
pirmutiniai pradėję siųsti žmonęs į Lietuvą atsargiais keliais ir 
tas yra visiems žinoma. Taipgi yra visiems žinoma kad mes bu
vome pirmutiniai, kurie pradėjome siųsti pinigus į Lietuvą ab
soliutiškai apsaugotus, tą parodo kad visi gavo ir gauna Lietu
voje visus nuo musų siųstus pinigus.

PASPORTAI važiuoti į Lietuvą per musų linijas yra didei pa
gerinti, sutrumpinti ir kiekvienas Lietuvis norintis važiuoti į 
Lietuvą gali gauti musų ofise. Taippat gali atsiimti savo gimi
nes iš Lietuvos. Del tolesnių informacijų kreipkitės į musų ofi
są. FEDERAL L. A. and L. COMPANY

666 W. 18-th St., Chicago, III.

dybėse 20,000 metrų oro spaudi
mas pakdlia gyvojo sidabro 
talpų tik 51 milimetrų; augšty- 

bėj 30,000 m. jau tik 9 milimet
rus, augšlybėj 40,000 m. tik 1 
milimetrų, o augštybej 50,000 
metrų vois 0.1 m limetro. I)i- 
(lėlėse augštybčse barometro pa 

'rodymais jau negalima išsitikė- 
li, jau,\ jis rodo negerai, arba

Į oro spaudimas ten yra nenorint) 
lūs.“ Tš tirinejimų polerinės 

jšviesos įsitikrino, kad net augs 
i lybėse 250,000 metrų oro spau
dimas dar neišnyksta visai, tai- 
.gi ir taip augštai jis dar yra.
Laike vulkano Krakatoa išsiver 
žimo, kurs 800 metrų augštą sa
lų beveik visai išnaikino, išs:- 
veržiino garsas buvo girdėt 450 
geografinių mylių aplinkui, o jo 
pelenai išlakstė 20,000 mylių ir 
laikėsi ore per dvejus metus. 
Tasai Krakatoa vulkano išsiver
žimas buvo tai smarkiausias iš 
visų, koki iki šiol buvo žino
mi; vulkaniški pelenai tvėrė ži
bančius debesis, kurie juk ne
galėtų mestis ten, kur oro nė
ra. Taigi reikia manyti, kad 
oras dangaus ardvese yra ma
giausiai iki 250,000 metrų augš- 
eio. Bet, žinoma, žmogus taip 
augštai niekados neprisigriebė 
r, turbūt, neprisigriebs, — nors 

dabar Amerikoj atsiranda žmo
nių, kurie giriasi, kad savo išras
tose mašinose jie pasirengę lėk
ti ant mėnulio. Išlėkt jie gali, 
bet jeigu išlėktų, sugrįši, turbūt, 
nebesu grįstų. — L. Šernas.

Nušovė savo dukters vyrą.
Marie Pampinto, ant galo, pri 

sipažino, kad ne ji, o jos motina 
nušovusi Angelico Panipinto.

“Kada aš pabėgau su Angeli- 
•o į Michigan ir apsivedžiau su 
juo, tai motina baisiai ant jo 
aipyko ir žadėjo nedovanoti jam 
už tai”, pasakė Marie.

Užvakar Angelico pasimirė li- 
gonbutyj. ,

Marie Panipinto yra vos 14 
metų amžiaus.

Dabar policija j ieško Zitos 
□liva, Marie’s molinos. Penki 
notai atgal Oliva nušovė savo 

vyrų.v C

JOHN KUCIIINSKAS
L a w y c r

METUVIS ADVOKATAS
99 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephdno Central SAKA

Valandoj*: 9 ryto Iki 5 vsknrs 
Subatomini 9 iki 1 po pt«4w 
VEDU VIŠOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE 

Ahntrakta* 
perkant.

arba parduodant namą, lotą ar- į 
ba farmą ir padirbu visokius ; 
Legaliikus Dokumentus. Šutai- į 

kiu patsų imu* ir skolinu pinijtuio 
ant Pirma ant lengvi
sąlygą.
West Sida ofisas atdaras vaka

rais nuo 7 iki 8 valandos.
Vilium Metropolitan Stata Ban- 
kos, 2201 W. 22nd Street.
Cor. Leavitt. Tel. Canal 256S.

Tele Yards 6492

AKUšERKA 
A. SHUSHO

Tūriu patyrimą 
moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligone ir kūdi
kį laike ligos. 
3255 So. Hateted 
St., Chicago, Iii

__

Tel. Canal 6221
j DR. C. K. CHERRYB 

LIETUVIS DENTISTA8
’ 2201 W. 22 n d & So. Leavitt Bte,
I CHICAGO.
I Valandos i 9:30 ryto iki 12 dieną, 

nuo 1 po pietų iki & vakare*

Pasidėti pinigai Lietuvos Bankon apsi
moka iš daugelio atžvilgių. Dėlto, kad mar
kių arba auksinų kursas kol-kas vis dar kį- 
la, o toliaus irgi rodos turės kilti, tai padėti 
Lietuvos bankon pinigai už metų kartais 
gali užaugti j dvigubai didesnius. Dar tik tre 
jetas mėnesių atgal šimtas markių arba 
auksinų kainavo apie $1.25, o dabar šim
tas auksinų yra vertas arti trijų dolerių.

Jiegu Lietuvos ir Vokietijos pinigai toliaus 
taip sparčiai ir nekiltų, tai jie visgi kils 
nors ir palengva. Jų normale vertė prieš 
karę buvo $23.82 už šimtų markių.

3%, jeigu panigus padėsi išėmimui 
pirmu pareikalavimu.

su

5%, jeigu pinigus padėsi išėmimui po. 
vienų metų.

7%, jeigu pinigus padėsi išėmimui po 
dviejų metų ir daugiau.

PASIDĖTI PINIGUS LIETUVOS BAN
KON GALIMA PER NAUJIENŲ PINIGŲ 
SIUNTIMO SKYRIŲ.

Naujienų pinigų Siuntimo Skyrius yra 
pakviesta Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko tarpininkauti pinigų pasidėjimo rei 
kale tarp Lietuvos banko ir amerikiečių.

Norint pasidėti pinigus į Lietuvos Pre
kybas ir Pramonės Banką, reikia išpildyti 
pinigų pasidėjimo aplikaciją, kurią išduoda 
Naujieną Pinigų Siuntimo Skyrius.—Apli
kaciją pasiunčiame kiekvienam kas tik jos 
pareikalauja.

DR. M. HERZMAN
IS RUSIJOS

S«rai lioturlama linomM 0«r M «•> 
ttj kaipo patyria gydytoja*, ahlnusaa 
Ir akuiarla.

Gydo aitria* ir ehroniikaa U*m, Ty
rų, moterų ir vaikų, pagal naojanalaa 
matodaa X-Ray ir kitokiu* alaktroa prfo. 
ta i* u*.

Oflaa* ir Labaratorija i 1MB W. Utk 
•t. aetell Plak 0t.

VAIaANDOS: Nae !•—.plati. t> 
■u« 6 iki 8 vaL vakarai*.

( Dienomis t Canal
Talaph.aafjJ 1110 arba 867 

j Naktimi* Draxal 
k 950- Drovar 41M

HTVRNIlfAlS: 1411 0. Hal.ted 0t>wt
VALANDOS.' S—• ryta, tiktai

b--------------------------------— , „Z

Dr. Charles Segal
Persikėlė j mvo naują nfiaą 
pa. 4729 S«. Auland Avė. Jla 
gydo ligas vyrų, moterų Ir val
kų. Ofiso valandos nuo 10 Iki 
12 Fvtmetyj, nuo 2 Iki 5 va
kare; 7 v. v. iki 8:30 v. v. Ne
rišliomis 10 v. r. iki 1 v. d.
Specialistas džiovos ir moterų 
ligą. Tel. Drexel 2880.
■----- —..... ..

Apart to, kad galima laukti pinigų ver
tės paJųjimo, pasidėjus pinigus Lietuvos 
Prekybos ir Pramonės Bankan galima gau
ti didesnį nuošimtį negu Amerikos ban
kuose. i

LIETUVOS PREKYBOS IR PRAMONĖS 
BANKOS MOKA Už PADĖTUS PINIGUS 
sekančius nuošimčius:

Telephon«i Varrit

Dr. M. Stupnicki
8107 S. Merga* st Chlcag*
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 rrU 

ir nuo B iki S vakar*.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

3 DR. YUšKA ■
„ 1900 S. Halsted St. 3
" Tel. Canal 114 J

Ofiso vai.: nuo 10 ryte iki S g 
vakare.

■ Rezidencija: 2811 W. 63 St.
Tel. Prospect 3466

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■M

Rusiškos ir Tork&kos Vanos
I

L
12th STREET 
Tel. Kedzie 8902.

8514-16 W. 12th ST. 
St. Loui« Ava. 
C AG O, ILL

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

Pirmutinė Lietuvi* Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORTELECTRIC CO., Ine.

togo, m.
A. BARTKUS. Pr 

1619 W. 47th St. Tel. ule vardai892.

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

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

CHICAGOS 
:: ŽINIOS
Gaso darbininkai laimėjo.

Užvakar 3,500 gaso darbinin
kų prigrųsino kompanijai strei
ku. Sainuel Insull, Gaso kom
panijos prezidentas, tęsė iki 
paskutinės valandos, vis many
damas, kad darbininkai nestrei
kuos. Bet kuomet gaso darbi
ninkų prezidentas, Tom Cam
pbell, pareiškė, kad darbininkai 
meta darbų ir atsisako grįžti at
gal tol, kol nebus išpildyti jų 
reikalavimai, tai Insull sutiko 
pasirašyti po kotraktu.

Sulig tuo kontraktu darbinin
kai laimėjo 8val. darbo dieną 
ir 10 nuoš. pakėlimo algos.

DR. C. K. KLIAUGA)
Dentistas

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

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

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS 

' —Dentistas—
8331 S. Halsted St., Chicago, III.
Valandos:—

9—12 A. M. 1—5, 7-3 P. M.

f
Telefonas Pullman 856

DR. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentistas

10801 S. Michigan A v., Roseland
Valandos: 9 iki 9 vakar*

i.................. .............................................. ......................................................

Telephono Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
8325 So. Halsted SL Chicago. >

Jau nemažai amerikiečių lietuvių yra 
pasidėję pinigų Lietuvos Prekybos ir Pra
monės Bankan. Dabar-gi dar daugiaus įmo
nių galės pasidėti visokių sumų pinigų tau
pymui Lietuvos Prekybos ir Pramonės fian- 
kan, kada pinigų pasidėjime tarpininkau
ja Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius.

Siunčiamieji pinigai yra išmainomi į 
auksinus lygiai pagal vidutiniško kurso, ka
da jie pasiekia Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyriaus.

NAUDOKITĖS PROGA, KOL DAR MAR
KĖS PIGIOS. Siųskite Lietuvon pinigus ir 
pasidėkite juos sau Lietuvos bankan per 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrių.

Į

Naujienų Pinigy Siuntimo 
Skyrius.

1739 S. Hakted St. Chicago, UI.

DR. M. T. STRIKOLIS 
L i e t ■ v I i 

Gydytojas ir Chlrnrgas 
Ofisas: 1757 W. 47 St

Tel. Boulevard 160.
Ofiso valandos: 16 ryto Ha I 

>o pietą; 6:36 iki B:M vak. 
Nedaliomis 9 iki 11 disn*.

Namai: 2914 W. 41 St
Tel. McKlaley M8

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Roselaade: 19999 S. Michijaa Avė, 
Telefonai, Pullman 342 ir 9189 
Chicąąos ofisas: 4519 S. Wood St 
Tik Ketvergę vakarais nao 9:19 
—7. Tel, Yards 72K

Telephonc Boulevard 21M 

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

VALANDOS: 9—12 ryto 
S—9 vakaro 

1999 S. nertas Bt Chleare, HL
■4
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Lietuvoje siaučia 
LITHUANIAN SSAH.Y NEW» plėšikai.

Fublished Daily except Sunday by vimi bodu kurioM šian- the Lithuanian Newa Pub. Co., Ine. ne V1S* DeUU, KUP1OS 
die yra apnikusios Lietuvą, 
tenai priviso da ir plėšikų 
gaujų.

Vienas “Njauienų” skai
tytojas prisiuntė mums laiš
ką, gautą nuo savo brolio su 
naus iš Lietuvos, Šiaulių ap
skrities, Joniškio valsčiaus. 
Tame laiške aprašyta, kaip 
plėšikai viduryje dienos už
puolė žmogų, važiavusį iš 
Šiaulių namo, apmušė jį ir 
atėmė pinigus. Tą pačią 
dieną tie plėšikai užpuolė ir 
apiplėšė šešis vežimus, ir 
tiktai kada kilo didelis 
triukšmas, tai jie pasislėpė 
miške, šaudydami iš brau
ningų.

Nukentėjusis žmogus, a- 
pie kurį rašoma laiške, yra 
musų skaitytojo brolis. Plė
šikai atėmė iš jo tuos pini
gus, kurie buvo parsiųsti 
jam iš Amerikos. Ir tasai 
skaitytojas sako:

“Kaip galima sušelpti 
gimines Lietuvoje? Siun
čiau matušei $20 — gavo 
400 markių; vadinasi, ame 
rikiečiai apiplėšė. Siun
čiau broliui — Lietuvos 
plėšikai apiplėšė. Vadi
nasi, nėra kelio pasiekti 
juos.” 
Ištiesų bėda, kad tarp a- 

merikiečių ir jų giminių 
Lietuvoje stovi tiek daug 

p. J. i gaivalų, kurie tykoja sVeti-

Editor P. Grigaiti#

1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506

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

$8.00 per year in ChicBįj, 
3c per copy.

Entered aa Second C&ms Mattor 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, Iii., under the act of 
March Brd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Berv- 
drovl, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kainai
Chicagoje — paštu:

Metams _________________ $8.00
Pusei metų ..........   $4.50

. Trims mėnesiams___________2.25
Dviem mėnesiams _________  1.75
Vienam mėnesiui ___________  1.00

Chicagoje — per taešiotojuai
Viena kopija . ....................... .... 03
Savaitei_____________________ 18
Mėnesiui ___    75

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pašto:

Metams____________ ........__ $7.00
Pusei metų _____  4.00
Trims mėnesiams .......... ..............2.00
Dviem mėnesiams____________1.50
Vienam mėnesiui .......... .75

Lietuvon ir kitur užsieniuosei 
(Atpiginta)

Metams .—______
Pusei metų............
Trims mėnesiams

Pinigus reikia siųst pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

|8.00
. 4.50

2.25

Kur dingo 
pinigai?

Lietuvos atstovas, 
Vileišis, nesenai pranešė lai
kraščiams, kad Raudonasis 
Kryžius Lietuvoje gavęs iki 
balandžio 27 d. šių metų iš 
Amerikos tiktai 1800 auksi
nų,*!. y. apie 20 dolerių.

Tuo tarpu Amerikoje gy
vuoja organizacijos, kurios 
nuolatos renka aukas tai į- 
staigai ir yra jau gana dide
les sumas surinkusios. “Vy
ties” gegužio mėnesio nume
ryje yra paskelbta Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus Rėmė
jų atskaita. Tenai parody
ta, kad nuo įsteigimo šitos 
organizacijos iki balandžio 
1 d. ji turėjo pajamų $34- 
010.23, o išlaidų per tą patį 
laiką turėjo $23,391.76.

Dabar kįla klausimsa, ko
dėl iš tokios didelės sumos 
pinigų, surinktų Lietuvos 
Raudonamjam Kryžiui, šis 
iki balandžio 27 d. negavo 
nieko arba beveik nieko. 
Raudonojo Kryžiaus Rėmė
jai paskelbė, kad jie išleidę 
$23,391.76 iki balandžio 1 d. 
Kokiems-gi tikslams jie iš- 
elido šituos pinigus?

Raudonojo Kryžiaus Rė
mėjų organizaciją yra įstei
gę klerikalai. Jie labai mėg 
sta girties, kad jie tiktai vie 
ni tikrai rūpinasi Lietuvos 
gerove. Šitaip reklamuoda- 
miesi, jie prisirinko daugy
bes pįnigų į visokius savo 
fondus. Bet kur tie pinigai 
eina, visuomenė nieko neži
no. Klerikalų Tautos Fon
das da .iki šiol nėra davęs 
atskaitos; jo viršininkai tyli 
net ir po to, kaip Lietuvos 
atstovas viešai pareikalavo, 
kad jie praneštų, kiek pini
gų yra jų fondas davęs Lie
tuvos reikalams. O šita is
torija su Lietuvos Raudo
nuoju Kryžium tai jau visai 
yra panaši į skandalą.

Tegul klerikalai pasako, 
kur dingo tie pinigai, kurie 
buvo surinkti Raudonam
jam Kryžiui?

mo turto.
Jeigu atžagareivių valdžia 

Lietuvoje butų daugiaus rū
pinusis žmonių apsaugoji
mu, o ne “kramolos malšini
mu”, tai tenai nebūtų buvę 
progos privisti plėšikų gau
joms.

Frn» tranainftajB ?wee wTtb the post- 
master at Chicago, III., July 9, 1920 

reąąired by net of Oct. 6,1917

Brusilovas veda 
bolševikų armijas.

Kada rusai ėmė mušt len
kus ties Kijevu, tai paskli
do žinia, kad rusų armijas 
veda senasis caro generolas 
Brusilovas, kuris didžiosios 
karės laiku pasižymėjo tuo, 
kad sumušė austruš. Bol
ševikų garbintojams šita ži
nia pasirodė nepatogia, ir‘jie 
ėmė aiškint, kad ji esanti ne 
teisinga; o kaikurie jų su
galvojo tokią pasaką, kad 
tas Brusilovas, kuris tąrnau 
ja bolševikams, esąs ne se
nasis generolas, tik jo gimi
naitis.

Bet sovietų atstovo Ame
rikoje organas, “Soviet Rus 
šia”, patvirtina toę žinios 
teisingumą. Jisai rašo (bir 
želio 26 d.), kad Rusijoje ta
po įsteigta specialė karės 
komisija, kurios pirmininku 
yra paskirtas generolas 
Brusilovas, “žinomas aust
rų armijos nugalėtojas”. Ta 
sai generolas pasisiūlė bol
ševikams už generalio šta
bo viršininką, ir oficialis 
bolševikų organas “Izviesti- 
ja” išspausdino laišką, ku
riame Brusilovas išdėstė sa
vo- karės vedimo pieną. Te
nai tarp kitko sakoma:

“Veikimo pienus turi iš
dirbti vyriausias kariuo
menės vadas asmeniškai, 
kartu su 'generalio štabo 
viršininku, o ne komisijos. 
Nekviestų specialistų ki
šimąsi turėtų būt laiko
mas nusidėjimu prieš vy-

bendrų interesų vienur daugiau, 
kitur mažiau. \ Pastebėta, jof 
tos keturios valstybės, kurios su 
sispiete apie Baltijos jurą, tur: 
savitarpyje daugiau bendrų rei 
kalų, negu su Lenkija. Tas ke
turias valstybes jungia geogra
fijos padėtis, vienodas stipru
mas, vienodas pavojus, artumas 
prie Baltijos juros.

Dėlto tai teko kalbėti konfe
rencijoj ir priimti rezoliucija, 
kur kalbama apie panaikinimą 
galinčio atsirasti šiose valstybė 
se militarizmo; tam kelias—tų 
valstybių ir Baltijos juros neut
ralumas. Tai reiškia, kad ga

ilės apseiti be nuolatines kariuo
menės ir be karo laivyno, ir kad 
tai gali būti patikrinta tik tarp 
valstybinės sąjungos. Lenkų 
atstovai tame sprendime nedaly 
yavo ir, kaip matyti, jų valdžia 
tuo tarpu bus priešinga. Len
kų socialistai, kol jie ncatsimai- 
nys, negalės tuo reikalu būti ki
tos negu jų. valdžia nuomones.

Savaime iš to kilo, nors ne
buvo kalbėta, prisidėjimas prie 
Baltijos valstybių sąjungas — 
Švedų, Norvegų, gal dar Danų.

I Bendras visiemsiBaltijos kraš 
Pasaulio Darbininkui tams buvo dar vienas reikalas 

—taikos klausimas. Tiems kraš 
tams laikyti kariuomenė — tai 
persunki našta. O reikia laiky
ti, •nes Rusai, kariaudami su 
Lenkais turi savo kariuomenės 
visame Baltijos valstybių pasie
nyje, ir ji kiekvieną valandą ga-

riausiosios karinės ko
mandos teises ir prieš 
svarbiausiąsias jos parei
gas. Pieną turi vykdinti 
tas, kuris išdirbo jj. Tai 
yra tiesa, kurią Jus žino
te taip-pat, kaip ir aš; bu
tų menkas vyriausias va
das, kuris sutiktų pildyti 
pienus, išdirbtus kitų.”
Iš to, ką rašo “Soviet Rus I 

šia”, ne visai aišku, kokią 
vietą bolševikų kariuome
nės vyriausybėje dabar už
ima gen. Brusilovas: ar ji
sai tebėra specialės karės ko
misijos pirmininkas, ar jau 
;apo paskirtas generalio šta 
bo viršininku. Bet nėra a- 
bejonės, kad jisai vadovau
ja bolševikų kampanijoje 
prieš lenkus.

Gen. Brusilovas Rusijoje 
yra daug-maž tas, kas Vo
kietijoje yra gen. Hinden-
burgąs

Judėjimas

Socialistų Konvencija Ta 
line (Revelyje).

Antrų kartų renkasi Baltijos 
valstybių socialistai. Pirmų kar 
tų buvo susirinkę Latviuose, Ry
goje, dabar Estuose, Taline. Su

tų atvyko ir du Lenkų socialis
tų atstovu.

Konferencija buvo negausin
ga, iš tautos 1—4 žmonės. Kai 
kur dar tebesiaučia karas, su
sisiekimas blogas, o Latviuose

giamųjį Seimų, dėlto ir negalė
jo daug atstovų nuvažiuoti.

Konferencija tęsėsi tris die
nas ,kovo 29—31 d.

Jos nutarimai visų dalyvavu
siųjų priimti. Nebuvo priimta 
tokių, kurie kuom nors buvo ne 
priimtini. Iš to, kas buvo kal
bama ir daroma, ir iš to, kas nu
tarta, palengva aiškėja vidaus ir 
užsienio santikiai. Socialdemo
kratai visame minš naujus ta
kus ir jais turės eiti kitos par
tijos, o tai nustatys ir valstybių 
politikų.
” Karas, kova dėl įkūrimo savo 
valstybės, kova su Rusų impe
rializmu,' pridengtu komunizmo 
laimių skraiste* kova su plėšrių 
jų spekuliantų ir kapitalistų klo 
dais, teroras viduje prieš revo- 
voliucijos šalininkus padarė 
daug atmainų pas mus ir musų 
kaimynus.

Kaimynų santikiuose pastebė
ta artinimasis prie kits kito. Pa 
sirodo, iki šiol mažai pažinome 
kits kitą, mažai domėjomės. Vi
sa energija teko atkreipti prieš 
carizmų ir daugiausia žiūrėjome 
į rusų draugus, kurie turėjo jam 
užduoti galingiausį smūgį. Da
bar tas reikalas praėjo.

Naujose valstybėse prasidėjo 
dabar naujas gyvenimas, teko 
spręsti klausimas, kaip tas gyve
nimas tvarkyti. Kai kur deši
nysis! socialistų sparnas buvo 
valdžioje, kitas gi sparnas buvo 
tam priešingas; prasidėjo; jų 
tarpe kova. Susidūrimas buvo 
aštrus, kova baisi, o nauda iš to 
vien—buržuazijai. Ypač teko 
tai pastebėti Estuose.

Kitur darbininkų ir buržuazi
jos kova tokia aštri, jog bur

bininkus; Suomiuose išžudyta 
apie 30,000 darbininkų. Nenorė
dami Rusų viešpatavimo, kad ir 
komunistų pavidale, bet naiki
nami savosios buržuazijos, Suo
mių darbininkai turėjo artintis 
su jais. Nacionalistine buržu
azija, gindama savo viešpatavi
mą, naudojosi tąja proga ir žu
dė darbininkus, savo klasės prie 
šus. Maskva gi, deja, į tai nc- 
atsižiurėjo: visgi ėjo į Suomius, 
kol nesulaikė baltasis teroras— 
opiausias čia klausimas.

Atsiskirusios nuo Rusų valsty 
bes ne visos vienodos, gyveni
mo sąlygos įvairiai susidėjo, ir

noms reikalinga ir pas save ka 
riuomenės

galimybių

laikyti. Buržuazi- 
aplinkybe gali duoti 
naikint savo vidaus 
socialistus ir stiprin-

tį save.

Va dclko socialistų konferen
cijoj gyvas reikalas buvo taikos 
klausimas su Rusais. Neberei- 
kalo Laivių atstovas pareišškšė, 
jog jam artimesnė yra dabarti
nė Maskva, negu poniškieji 
((feodaliniai) Lenkai.

Lenkų atstovai iškėlė sumany 
mą padaryti sąjunga iš naujų 
valstybių, kurios yra susidariu
sios griuvus Rusų ir Vokiečių 
imperijoms, kad apsigynus nuo

ir Vokiečių. Į šių sąjungų įeitų 
Kaukazas, Ukraina, Lenkai, Lie
tuva, Latviai, Estai, Suomiai, 
šalininkų konferencijoj ta idėja 
nebuvo. Šitoji nauja manomo
ji karinga sąjunga, vedama Len
kų ponų, negalėjo patvirtinti 
demokratinių valstybių, o tuo 
labiau jų darbininkų. Kas kita 
Baltijos valstybių sąjunga, apie 
kurių buvo pirmiau minėta.

Be to, toj konferencijoj buvo 
stengtasi pašalinti kivirčus tarp 
Latvių ir Estų.

Suprantamas dalykas, kad 
pripažinta Gudams ir Ukrainai 
kurti savo valstybės.

Vasarų turės būti platesnė, 
gausingesne konferencija, tik 
dar nepaaiškejus vieta ir be to 
dar skyrium įvyks Baltijos vals 
lybių konferencija.

REZOLIUCIJOS, PRIIMTOS 
SOCIALISTŲ KONFERENCI

JOJ TALINE.

Kt) n fe re n c i j a dž i a u gs mi nga i 
sveikina Estų ir Rusų taiką, kai
po pirmų žigsnį prie visuotinos 
tautų taikos.

Ji yra tos nuomonės, kad vi
suotina tautų taika, tautų ap
sisprendimo pagrindais, su Tary 
bu Rusais yra būtinai reikalinga 
Bylų Europos pakraščių valsty
bėms.

čių valstybių, kurios dar nėra 
taikos padariusios, ir Rusų turi 
būti kuo greičiausiai pradėtos.

Konferencija iškelia reikala
vimą, kad šitos taikos derybos, 
kontroliuojant darbininkų par
tijoms, bus daromos viešai ir be 
slaptosios diplmalijos.

Konferencija laiko būtinai rei 
kalinga, kad ūkio santikiai tarp 
pakraščių valstybių ir Rusų bu 
tų taip nustatyti, kad nebūtų 
varžomi, bot griežtai skatina
mi, kad davus taikai tvirto ūkiš
ko pagrindo.

Konferencijai išreiškia noro 
ir tvirto įsitikinimo, kad šitam

tikslui pasiekti visų šioj konfe
rencijoj dalyvaujančių tautų 
darbininkų partijos visomis tin 
karnomis priemonėmis išstos 
prieš imperialistinius ir anek> 
sionistinius siekimus ir palaikys 
bei pastiprįs savo valdžių tai
kos valią ir taikos norą.

II.
Baltijos valstybių socialistų 

partijų atstovai be to dar sutiko 
išstatyti sekančius reikalavimus 
kaipo taikos garantijai:

Tarptautinė, remiantis tarp
valstybine teise, neutralizacija 
Baltijos juros ir jos valstybių 
visoms valsybėms laiduojant,

Reikalaujama iš anų šalių so
cialistinių partijų, kad visomis 
jiegomis už tai stovėtų, idant ši
tie reikalavimai butų įvykdinti 
valstybių dermėmis ir kitomis 
tinkamomis priemonėmis. Idant 
lengviau priėjus prie šito tikslo, 
konferencija yra tos nuomonės, 
kad reikia patarti tarp parlamen 
tinis Baltijos valstybių bendra
darbiavimas.

III.
Konferencijos nuomone, visi 

ginčai dėl sienų Bylų Europos 
valstybėse, kurie išliko dėl pa
saulio karo, taipgi dėl valsty
binio priderėjimo plotų, kuriuo 
se kalbama maišytomis kalbo
mis, reikia spręsti ramaus už- 
intercsuotųjų tautų susitaiky
mo keliais, laisvo apsisprendi
mo pagrindais.

Konferencija pripažįsta neabe 
. ojamą teisę Gudams ir Ukrai
nai laisvai apsispręsti, išskiriant 
nepriklausomos valstybės įkuri 
mą.

IV.
Konferencija reiškia savo 

tvirtą įsitikinimą, kad visuotina 
ir pilna politikos amnistija ir 
pašalinimas visokio teroro yra 
pirmoji sąlyga tikrai demokra
tinio valstybės gyvenimo naujo
se Europos žiemių ir rytų vals
tybėse, ir reikalauja iš minėtų 
šalių darbininkų partijų vykinti 
šitą reikalavimą visomis prie
monėmis.

Kadangi svarbus politikos, 
ūkio ir socialiniai interesai jun
gia krūvon mažųjų Baltijos vai 
stybių, darbininkus ir šitie inte
resai tiksliausiai bus paskatina
mi veikiant išvien minėtų ša
lių socialistų partijoms, konfe
rencija pasiūlo Suomių, Igau- 
nių, Latvių ir Lietuvos socialis
tų phrti joms išrinkti •narius ben 
drai nuolaitnei delegacijai (vir- 
beši), kuri darys propagandų už 
bendrus darbininkų interesus ir 
gautais įgaliojimais atstovaus 
bendriems interesams.

VI.
Konferencijos nuomone, arti

mas pakraščio valstybių socia
listinių partijų kontaktas yra 
reikalingas bendroms informaci 
joms.

Klausimas apie sušaukimą 
platesnes visuotinos konferenci
jos ir biuro įsteigimą pavesta 
apsvarstyti atskiroms partijoms.

VII.
Estų ir Latvių socialistų partijų 

pareiškimas.
Baltijos valstybių socialistų 

partijos konferencijoj Taline 
(Bevelyj) Estų ir Latvių atsto
vai pasibiauredami atmeta visus 
karo sumanymus tarp Estų ir 
Latvių dėl visų sienų ginčų.

Jų nuomone, visi sienų gin
čai tarp Estų ir Latvių1 gali ir 
turi būti geruoju ir susitarimu, 
prisilaikant to suprantamo pra
do, kad visi plotai su estų dan

lai su latvių dauguma — Lat
viams.

Minėtieji atstovai pareiškia 
dar, kad turi atkristi visi strate 
gijos atsižiūrėjimai, nustatant 
sienas tarp Estų ir Latvių, nes 
abi valstybi gali gyventi tik tu
rėdami tarp savęs gerų santikių.

— “Socialdemokratas”

LATVIAI.
Birželio 5—6 d. rengiama kul

tūros šventė. Dalyvauja visos 
profesinės sąjungos, Rainio klu 
bai, darb. koperatyvai, kultūros, 
švietimo! ir sporto draugijos. Ge

gūžės 15 d. įvyko Latvių Socd. 
partijos trečioji (15) konferen
cija. Buvusi sausio mėn. kon
ferencija atstovavo 24 organiza
cijos su 1000 oragnizuotų drau 
gų. Ši trečioji konferencija at
stovauja 92 organizacija^ su 
5000 darbininkų. Nežiūrint vai 
džios klinčių, partijos narių 
skaičius padidėjo penkeriopai.

Konferencija pasirūpino, kad 
butų sudarytos kietos rajonų or
ganizacijos ir surištos su parti
jos centrais.

“Ši konferencija išrodys bur
žuazinėmis partijomis, kad s.-d. 
partija visai nemano skilti, kaip 
yra leidžiama gandų ir paska
lų”, sako Latvių s.-d. laikr. “So 
cialdemokratas”.

ESTAI.
Gegužės 8 d. įvyko Estų že

mės ūkio darbininkų profesinių 
sąjungų atstovų suvaživimas. 
Estuose yra daugiau kaip 100 
darbininkų sąjungų. Suvažiavi 
man atvyko 136 atstovai nuo 81 
sąjungos.

Suvažiavimą sveikino Tieki
mo ministeris, nurodęs savo kai 
boję, kad reikės suvažiavimui iš 
spręsti darbo apsaugos ir mo
kesnio klausiniai ir atitaisyti že
mės reformos įstatymo klaidos. 
Suvažiavimą sveikino soc.-dem. 
partija ir seimo frakcija.

Suvažiavimo dienotvarkė: 1/ 
žemės ūkio darbininkų darbo 
dienos ilgumas ir jų darbo mo
kesnis, 2) žemės klausimas, 3) 
politinis momentas, 4) sociali
nio draudimo ir medicinos pa
galbos klausimai, 5) organiza
cijos klausimai.

Steigiamasis Seimas
Gegužės 26 d. ryto posėdis.

Dinotvarkėje—1) skubaus že 
mes reformos reikalo projektas, 
2) privatiniams ūkiams nor
muoti įstatymo keitimas, 3) 
Konstitucijos projektas, 4) Sei
mo narių atlyginimas. 6) Pane 
iminės kaltininkų bylos klausi
mas.

Teisingumo min. Noreika ir 
vidaus reik. min. Draugelis at
sakinėja į paduotus jiems pa-

mo nuomininkų iš Daugirdo 
dvaro Paliepiuose, antras — 

dėl neleidimo Kybartų profesi
nei sąjungai susirinkti.

Noreika sako, kad negalįs kiš 
lis į teismo reikalus, kurio nu
sprendimu buvo išmėtyti tie nuo 
mininkai, nes St. Seimas į teis
mų sperendimus negalįs reaguo 
ti. Teismas turi būti laisvas ir 
nepriklausomas. Ir jam prieš
tarauti niekas neturįs galios. Be 
to, prašalintieji nuomininkai no
rėję, kad ta žeme butų pripažin
ta jų nuosavybe, ir ta prasme 
bylų teismas sprendęs. Byla

žio mėnesio pereitų metų, kada 
dar įstatymo ūkių nuomai nor 
muoti nebuvę. Laikantis įsta
tymų teismas esąs teisingai by
lą išsprendęs.

Min. Draugelis dcl Kybartų 
profesinės sąjungos pasakė, jog 
ji buvus uždaryta ir todėl, jei 
norėjo susirinkimą padaryti, tu
rėjo pirma iš naujo įsiregistruo

patijų ir nesimpatijų. Ir jei į- 
statymas sukeltų simpatijų tų, 
kurie atstovus yra rinkę, tai to 
jau bus gana.

Rimka nurodo, jog užsienių 
simpatija negalinti turėti lemian 
čios reikšmės, nes negalima su
tikti, kad visos rusų valdymo 
neteisybės pasiliktų pas mus, lo
dei įstatymas reikia kuo vei
kiausiai priimti.

(Antruoju skaitymu įstatymas 
būvo priimtas.

■■■■■■■■■■«?"— . -X ..1 J

L.S. Sąjungoje
-- ,------------------- ---------------

IŠSIUNTINĖTA DU REFE
RENDUMAI.

Liepos 7, 1920 m., visoms 
L. S. S. kuopoms tapo išsiunti
nėtos balsavimo blankos dcl mo 
kesčių pakėlimo ir L.S.S. Vir
šininkų rinkimo. Kuopos te
gul tuojau tuodu referendumu 
nubalsuoja, ir balsavimo rezul
tatus praneša Sekretorių i-Ver t ė 
j ui.

Jeigu kurios kuopos sekreto
rius urnai negautų tų blankų, 
tai teiksis duoti žinią.

Nupuolęs įnešimas.
L. S. S. 19 kupos įnešimas, kad 
ištekėjusios moterįs, kurių vy
rai priklauso Sąjungai, mokė
tų po 20 c. mėnesiui, negavo 
parėmimo, todėl nupuola.

L. S. S. 158 kp. Atydai. Pra
šau L. S .S. 158 kp. sekretoriaus 
drg. A. Zalubos, 1412 So. Clif- 
:on Park avė., Chicago, III. pri
duoti savo tikrą adresą, nes pa
siųstieji tuo adresu laiškai grįž-

Marė Jurgelionis,
Sekr.-Vertėjas.

Kuopų darbuotė.
Kenosha, Wis. — Nedėlioję, 

liepos 11 dieną įvyks L. S. S. 58 
kuopos mėnesinis susirinkimas 
Socialistų svetainėje. Susirin
kimas atsidarys kaip 2 vai. po 
pietų.

Draugai ir draugės, bukite 
visi, neaplenkite susirinkimo nė 
vienas. Yra svarbių dalykų, 
kurie reik visiems aptarti. Bū
tinai atsiveskite ir naujų drau
gų, kurie pritaria socialistų ju
dėjimui ir norėtų jame dalyvau
ti ir veikti. Musų organizaci
ja šiuo tarpu kiek susilpnėjo, 
tatai reikalauja didesnio iš mu
sų pasidarbavimo, kad ją sustip 
rinus. Lai kiekvienas darbinin
kas, kuris trokšta geresnės atei
ties, stoja po musų Socializmo 
vėliava kovoti už tą geresnę ir 
šviesesnę ateitį. — Su draugiš- 
gumu,

A. Pakšys* Organizatorius.

Kazimieras Gugis

Vtda visokius reikalus, kaip krlmtnaliikuose 
taip ir civiliikuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus įr popieras t
Namų Ofisas:

2321 S. Halsted St
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisai!

127 N. Icirirtm 31. 
1111-13 Dntty Bldf.

TeL Cantral 4411

į į •' I' I.reformos Į 
atstovų 

ne- 
ne-

Svarstomas žemes 
projektas. Kai kurie 
nurodo, jog ž. r. komisija 
atlikusi savo uždavinio, nes 
įnešusi pasiūlytų pataisų.

Kun. Staugaitis sako, jog 
misijai nesą reikalo įnešti į
jektą visa tai, ką kalba atskiri 
atstovai per pirmąjį skaitymų.

Teisiu, min. Noreika dar nu
rodo į tai, kad vykdomoji val
džia negalėtų jo plačiai aiškinti 
ir kad nebūtų duodama galios 
asmens nuožiūrai.

Z. U. min. Tūbelis mano, kad 
geresnes butų teikis įstatymas, 
kuris apimtų visas žemes.

» Užsienio r. m. Voldemaras pa 
stebi, jog šiuo įstatymu domisi 
ir užsieniai. Reikia esą išspręs
ti taip, kad patrauktų užsienio 
simpatijų.
reikia žiūrėti vien ūkio reikalų.

Krupavičius sako, jog kiek
vienas įstatymas sukeliąs sim-

ko-
pro

Mortgage Bank
REĄL ESTATĘ-INSURA

European American Bureau
Siunčia Pinigu* Parduoda Laivokortaa 

ngtapulsas
3249 So. iaąe' $V<cct S Chicago, Illinois 

Tslepmone Boųlevard 611

DR. A. MONTVIB
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir ChfrvfgM 
21 E. Waahlntto* St. 
Marshall Field Aaaez 

18th fl. Ruimas 183T 
Phone Central MII 

Valandos: nao II iki 12 lyto

2121 North Western Avė. 
Valandos: I iki I vakare.

X-Spin<!uliai. Phone Armitage 2113 
Rezidencijos telef. Albany 8710

Telephone Drover B0S2
patrauktų užsienio
Reformų vykdant JUOZaitjS
. . _ /• * :ir DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki I vai vaka 
re. Nedaliomis pagal aptartino, 
SM1 So. Hahtod St. Chlcage, Ilk
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po kiek laiko atsigavo, mūšio 
vietoj stovėjo Mėlynojo Kry
žiaus vežimas su guzikuotais 
“dėdėmis” (vietoj gailestingų
jų seserų), kurie visus komba- 

į tanius nugabeno nuovadon tai-

Andai® Geležėlė ir Šinibelis 
susiginčijo dėl to, katras jų
dviejų geriau moka lietuviškai 
skaityt.

Sako

Sako

riams sutikus tie patys delega
tai parinko knygynui aukų. Su
rinkta $2.22. Toliau delegatas 
pranešė, kad Sąjungos delega
tui nutarę surengti išvažiavimą 
su prakalbomis, ir prašė drau
gijos dalyvauti lame išvažiavi
me.

Paskui buvo skaitomas Wa- 
terburio streikierių atsišauki
mas, kur prašoma remti strei- 

i kierius aukomis. Po trumpo 
[ svarstymo strcikieriains paskir- 
! ta iš iždo $5.(X). Be to, geros va
lios nariai da sudėjo $6.00.

Papasakojo policijai dvylika 
istorijų apie žmog- 
žudybes.

skirtingų

Užvakar 
nantą Casl

policija tardė leite-
VVanderer ištisas 14

Ponas A. W., gyvenąs Tris- 
dešimt-Trečiojoj gatvėj, , jau 
antrus mėnuo kaip diskusuoja 
su savo prisiega divorso klausi
mą. Jis privedžioja jai, kad 
divorsas jaiiKbutų labai geras 
daiktas, nes per penketą metų 
šeimyninis gyvenimas jam jau 
atsibodęs. Dėlto jis ir namie 

[nelabai mėgsta būti, ypač vaka
rais ir naktimis. Kai kas pa- 
taria žmonai pasekti, kur jos vy

‘K relis” lrus važinėja, bet ji sa-
šinibelis Paskaitė n*e^° nedarysianti. Ji su- 
Vėl Staibelis; vėl Ge-|'iy,il,nl!.,1,1,“,i ^vorsf k1 

[lik jis išpildysiąs tokią, sąlygą: 
. vieną dali turto tegul pavėsiusbo buvo sprendimas. ’. . č . • •jai. o antrą dalį — dukteriai. 

Donas A. W. betgi sako, kad 
jam tokios sąlygos nepriimti- 

! nos; pusę turto jis kati kaip, 
dar galėtų join aukoti, bet visą 
-na, kas gi matė!

A. W. jau penketas metų kaip 
vedė ir visą laiką gražiai su sa- 

_ vo žmona gyveno, o ir nemažo
Tuo budu laižybas abudu lai j lurlo isigyveno. Bet mat šian- 

nleJ0••• die divorsai labai madoj. Nuo
§ mados atsilikti, ypač praturtu-

Nedėlioj, apie 10 valandą ry- siems žmonėms, kaip ir neišpul
to, įvykd aštrus susirėmimas tų...
tarp bnrdingbosio, gaspadinės Į 
ir burdingierių. Karės paskel- I---- -
bimo priežąstis—“munšainas”..
Mūšio laukas —Laimstrytis.

Burdingbosis Petras, turėda-' 
mas apsčiai amunicijos galvoj,1 Liepos 4 d. L 
užatakavo gaspadinę.

Vienas burdingierių, maty
damas, kad atakuojamoji pusė 
bus sumušta kai obuolys, iš
kėlė baltą vėliavą mūšio paliau 
bai, bet tuo tarpu antrasis bur- 
dingierius šaltu ginklu skėlė 
burdingbosiui į buožę ir lasis 
krito ant žemės be žado. Kad

Geležėlė šimteliui: 
nemoki skaityt! 
Šiinbelis Geležėlei: 
nemoki skaityt!

—Derėkimės! Dedam po pen
kis dolerius!

—Dedam!
Uktveris ir Songaila apsiėmė 

būt tarpininkais.
Padubta knyga

Paskaitė
Geležėlė, 
ležėlė.

Po visa
Pasirodė, kad ir vienas ir ant
ras su skaitymu labai švacli. 
Geležėlė teisinos, kad jis .“to
kių” knygų niekad neskaitęs; jis 
skaitąs tik “moksliškas“. Šim- 

, belis gi tiesiai prisipažino, kad 
parodžius, jog ir Geležėlė ne-

— Gvazdikas.

MELROSE P ARK
Susiiinkimas. Prakalbos.

,. T. 1). kun. Al- 
• grdo laikė pusmetiniį suvo su
sirinkimą. Apsvarsčius bėgan
čius draugijos reikalus, Draugi
jų Sąjungos knygyno delegatai 
išdavė raportą. Iš raporto pa
sirodė ,kad knygynas yra nepras 
čiausiaine stovyi. Viena tik

Misai mažai bėra. Taigi na-

Tuoj po susirikimo toj pa
čioj svetainėj įvyko prakalbos. 
Kas jas rengė—neteko sužinoti, 
ba ant apgarsin. nebuvo to pažy 
mėta. Kalbėtojas buvo A. A. 
Račkus. Turiu pasakyti, kad 
šios prakalbos buvo rimčiau
sios, kokias kada nors p. Rač-

nantus papasakojo tuziną skir
tingų istorijų apie tragediją; ku 
ri įvyko birželio 21 d., 4723 N. 
CampbttJl avė. Tąsyk buvo nu
kauta leitenanto žmona ir neži
nomas jaunuolis.

Išpradžių Wanderer tvirtino, 
kad nepažįstamas jaunuolis bu
vęs niekas daugiau, kaip lik brtn 
ditas. Esą jis nušovęs jo žmo
ną. Todėl ir jis, leitenantas, nu 
šovęs banditą. Nukautasis jau
nuolis buvo apsirengęs nudris
kusiais drabužiais ir turėjo val
kotos pavidalą. Vienok laike 
tardymo leitenantas apie tuziną 
kartų pakeitė savo istorijos tu-

Šį kartą jis rinį.
Seržantas John W. Norton,

cialislų bei šiaip pirmeiviškos- j kuris plėšikų ir vagių tarpe yra 
nių žmonių. P-nas Račkus tik ; žinomas, kaipo “žmogus netu- 
džiaugesi, kad lietuviai esą nuo- rintis širdies” tardė leitenantą, 
lankus ir paklusnus ponų ver- Kaip tik leitenantas skirtingai 
gai. Girdi, net Amerikos kapi
talistai nenorį išleisti lietuvių. 
Karlą jis girdėjęs amerikiečius 
kalbant, kad lietuviai esą nuo
lankiausi ir paklusniausi darbi
ninkai; girdi, ar juos bark, ar 
juos stumk jie tik tyli galvas

nu pašalnodavo savo istoriją, 
Norton tuoj pasišaukdavo! liu
dininkų, kad parodžius Icitcnan

>Tuo pačiu laiku policija deda 
visas pastangas, kad surinkus ži 
nių apie nukautąjį jaunuolį. Jau

Toliau jo visa kalba buvo pa
naši į agitaciją už Amerikos Lie 
tuvių Pramonės Bendrovę. Jis 
ragino pirkties tos bendroves 
šėrų ir siųsti per ją pinigus į Lie 
Aivą.

šimčių, priskailant moteris ir 
vaikus. — XXIX.
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svaras g
L. Klein 1 floras, g

“Ateikite pramintu taku

Saulėleidis kitos įdomios progos

UBATA YRA TAI PASKUTINĖ DIENA
musų išpardavimo Chesterfield Rūbų už

PUSE KAINOS IR M A ZIA U
VYĘAI atsiliepė su gera širdžia į musų išpardavimą Chesterfield 

rūbų ir tie kurie yra apsipažinę su marketų padėjimu buvo ypatin
gai prabangus išgyrime vertės.

Ir ne dyvai. Sujungimas Chesterfield kokybės, žemų kainų ir 
neaprubežiuotos L. Klein gvarantijos tikro užganėdinimo, arba pi
nigus atgal, prlparodo neišvengiamų pritraukimų.

Vienok, mes dabar esame priversti pranešti valą tam 
išpardavimui Subatoj 6 vai.

F. A D. RICHTER & CO., 
Nevv'York.

Gerbiamieji:
Aplaikiau Bambino. kurį man siuntėte 

ir maldauju prijimkite nuo manęs širdin
giausią padėką už taip didelę pagalbą, su
teiktą mano kūdikiui.

Prijėmęs kelias dozes, jis miegojo per 
visą naktj be prabudimo ir dabar jau 
nereikalauja daugiau užmigdymo liūlia
vimu.

Aš nežinau kaip Tamstoms dėkuoti 
netik už suteikimą pagalbos mano kūdi
kiui, bet taipgi ir man, nes aš ir nesijau
čiau gerai, kuomet mano kūdikis kan
kinosi.

Aš patariu visiems savo draugams 
vartoti šitą stebuklingą gyduolę.

A. K. Philadclphia.

Kūdikių geriausias draugas
Duok jam vieną dozę einant gulti, jeigu jis yra neramus, piktas, nc- 

nutildomas. Greičiausia, jis turi vidurių užkietėjimą ir nebus linksmas kol 
negaus:

BAMBINO -
Vaizbos “MADONA” ženklas 

Užreghtruota S. V. Pat. Ofl»e.

Vaikai myli ji! Jie nori jo daugiaus!
Tikrasai turi Bambino lėlės paveikslą ant pokelio. Neprijimk pamėgdžiojimų.
50c. butelis vaistinyčiose arba 6oe.su prisiunitimu, užsisakant tiesiai nuo:
F. AD. RICHTER & CO., Baslį Terminai Bldj. No. 5, BROOKLYN, N. Y.
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Išvažiavimas į girias.
Sudėta $20.10 Socialistų Parti

jos Kampanijos Fondu).
.. Nedėlioj, liepos 4 dieną\ bū
relis chicagiečių nuvyko pas J. 
Vilimailį ant farmos, netoli Ga- 
ry, Ind. Svečiai linksminasi, 
pasakoja vieni kitiems gjvcni- 
mo nuotikius, gėrisi vasaros 
gamtos gražumu; čia tęsiasi ža
liuojančios neapmatomos girios, 
įvairių spalvų gėlėmis išmargin 
tos pievos. Bet pažvelgus į va
karus, prisimena Chieago. Ten 
—bildesys, troškus dvokiantis 
oras.. .

Tuo tarpu girdėt dg. Vilimai- 
čio jausmingi žodž ai: “Aš sa
vo jaunystės dienas praleidžiau 
katorgos kalėjime. Man prisi
mena ta kova už laisvę. Nieka
dos negaliu užmiršti draugų, ku 
rie šelpė ir rūpinos manim ne
laisvėje. Tat imkime pavyzdį iš 
tų. Mes irgi gyvename kovos 
sukuryj. Draugas E. V. Deb- 
sas yra nelaisvėje, kalėjime, to
dėl, kad kovojo už darbo žino
mą laisvę”.

Pasiraginta aukoti Socialistų 
Partijos rinkimų kompanijos 
fondan ir sumesta $20.10. Au
kojo:

J. Vilimaitis ir B. Vilimaitie- 
nė po $2.50; N. Viliniaitis $2.00; 
V. Šileika $1.50; M. Vilimaitie- 
nū, M. Šileikienė, P. Čereška, P. 
Mikaliunas, O. Mikaliunienė, P. 
'rainas, F. Stanionis, O. Slanio- 
nienė ir J. šaltis po $100; B. Vi- 
limaičiutė, A. VilimaičiutS L. 
š leika ir A. Šileika po 50 c.; J. 
Viliniails 60 centų. P. čereška.

[Pinigai $20.10 priduota Nau 
jienų Redakcijai. Pasiuntėme 
tą sumą Soc. Partijos Kampa
nijos Fondui. — N. Red.]

viečio ligonvietėj. in
Policja yra įsitikinusi, kad ■ 

nukautasis jaunuolis nebuvo w 
banditas. Ji mano, jog trys me;J| 
nėšiai atgal lasai jaunuolis dėvė B 
davęs gražiais drabužiais.

Dclcktivas Dennis Carroll, pa » 
skilbęs ekspertas, tvirtina, kad 
trys mėn. atgal nukautasis labai 
rūpindavęs jsavo išžiūra. Jis $ 
buvęs sveikas ir stiprus. Jo gal J 
vos subudavojimas rodąs, kad 
jis buvęs labai protingas.

Policija dabar nori surasti 
priežastis, kodėl jaunuolis pas
taruoju laiku buvo taip apsilei
dęs. Ji spėja, kad priežastimi 
viso to buvusi nelaiminga mei
lė. »

Bet kal-kas policijos pastan
gos nedavė jokių rezultatų. Vis 
da nesurandama, kas buvo nu
kautasis.

Jaunuolis esąs apie 6 pėdų 
ūgio ir sveriąs 150 svarų.

Policijo viešpataują įsitikini
mas, kad jaunuolis visai nešo
vęs į leitenanto žmoną. Ji ma
no, jog jis buvo nukautas dėl ki 
bokių priežasčių. Tą jų nuo
žiūrą sustiprina da ir tas faktas, i

M

pasekmingam rūbų

kad Chester

Paprastai Parsiduoda

jie eina po

Dėlto kad liko tik 
ir pilną eilę mierų.viena diena, da mes galime parodyti pilną pasirinkimą 

Mes kitokių išpardavimų neturime.

Malonėkit nepamiršti. _____
field rūbai yra pasiūti iš geriausių vil
nonių materijų, turi geriausius tri- 
mingus, yra sumaniai pasiūti, yra au- 
gštos vertės iki paskutiniai skylutei, 
kad jie yra pasiūti goriausiems šalies 
smulkiems pardavėjams šiame sezone 
ir kad jie —-

siaiaBSEfflaiHHa&sisiBBBiasiuiaBBaNHaaaaaHBiiaBiiiiaaHBaaHBiiaaaEBssBaaaaBa

—Norėtumėte matyli, — su
sirinkusieji.

Grcgory nurijo 131 piliules. 
Ant rytojaus otelio tarnas rado 

| jį gulintį be sąmonės.
“Jis gali pasveikti”.

Dr. M. U. Wilkison:
sidabrio' bichlor’das veikia la
bai išlengvo, lodei dabar sunku 
ką nors tikra pasakyti”.

Sakoma, kad Gregary nekaip 
tesugyvenęs su savo žmona ir

Liepos 9 d. Gar Men’s Audi- 
loriume kalbės John Nicholas 
Beffel, Federuotosios Presos ko 

'respondentas. Kalbos tema — 
! “The Labor War in the Wcst”.

CICERO. LSS. 138 kp. mėnesinis 
susirinkimas įvyks Subatoje, Liepos 
10 d. kaip 8 vai. vak. J. Neffo svetai
nėje, 1500 So. 49-th Avė.

Draugai ir draugės maloniai esate 
kviečiami visi atsilankyti laiku. Turi- i iiiu vvur m uic wesi . me daug vigokių laiškų ir §iaip svar_

[nireiškė ryl°jftlls» t. y. liepos 10 d. bių reikalų. —Valdyba.
bet gyv- Beffel kalbės toj pačioj svetai

nėj temoj—“The Poison in the Susiv. Arner. Lietuvių Kareivių 2-os 
\Tp\vs“ kuopos įvyks mėnesinis susirinkimas

(Liepos (July) 9 d. 1920 m. 7:30 vai.
KLJz I.JI/ZH nirtol nnffzrl rn/L, vak. Rušinskio svetainėj, 731 \V. 18-th Kiek Luko atgal Bellel rodą- Gerbiami nariai malonėkite visi 

gavo Standard Oil kompanijos atsilankyti, nes turime daug svarbių 
laikraštį—Toledo News. Vėliau Kviečia Val<lyb11

kad prieš pat tragediją, kaip1 pastaruoju laiku stipriai gėręs, dirbo (Jiicago Examincrio'
* • _ - - _ . t'A z 1 b i i i f i r, n I o i zi , i, I zx i I, t.

kaimynai tvirtina, leitenantas Bet kaimynai tvirtina, kad tai 
dėl nežinomų priežasčių^ labai esanti netiesa. Jo žmona taip- 
susipykęs su savo žmona. 13 dalyvavo pokylyj.

redakcijoj. Gi pastaruoju laiku 
jis dirba prie Ncw York’o Call 
ir Fedcruotosios Presos.

Norėjo pasigirti stiprumu— 
nusinuodijo.

Reuben Grcgory, J. T. Polk’o
kompanijos, 36 S. Stale St.,i stotyse:

irNuo liepos 1 d. Roselando 
Kensingtono Naujienų skaityto
jai pirkite Naujienas sekančiose

---..................................- —, 
pardavėjas, randasi kritinėj pa | 
dėty j Luke’o ligonbutyjl 
dienų atgal jis Statfordo 
pokylyj nurijo nuodų.

otelio

lyj labai įsismagino, tai vfbnas 
vyrų išsitraukė iš nosinės dėžu
tę ir kreipėsi į susirinkusius:

—Nuodai. Jais galėtume vi
si nusinuodyti.

Grcgory ciniškai nusikvatojo.
—Jeigu jie nėra blogesni kai; 

“munšainas”, tai aš vienas ga-l 
liti juos nuryti. Aš turiu jaučio 
stiprumą. Aš galiu nuryti vi
sas tas piliules, ir jos man nc- 
užkenks.

Klauda
158 Kensington avė.

M. G. Valaską
11444 Michigan avė.

P. Umbrožiuną
234 E. 115-th str.

A. žalai i
114 E. 107-th st.

Bučemėj
10701 State str.

Barbernėj
10500 Michigan avė.

Užprenumeruoti Naujienas ar 
paduoti apgarsinimus galite

PR. GRYBAS 
10500 La Fayette avė. 
Phone Pulhnan 3119

per

Pranešimai

Lietuvos Mylėtojų Dr-stės pusmeti
nis susirinkimas įvyks subatoj, liepos 
10 d., 7:30 vai. vak., J. Norvaišo sve
tainėje, 3338 So. Auburn Avė.

Narių prašome atvykti nužymėtu 
laiku, nes yra svarbių reikalų.

—Vaidyba.

Roseland. — Darbininkų svetaines 
statymo bendrovės išvažiavimas bus 
nedelioj liepos 11 dieną, WashingtonSavininkai ir darbininkai grosemių uedenoj liepos 11 dieną, Washington 

ir bučemių atkreipkite didesnę atydą Heights miškan. Kviečiame visus atsi- 
į pranešimus laikraščiuose. Nauji su- lankyti. —Komitetas,
manymai kįla dėl jūsų gerovės. Be 
skirtumo kaip bosams taip ir darbi
ninkams.

—Komitetas.
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LSS. VIII Rajono kuopos dar 
nevisos yra paėmusios Rajono išleis
tų Socialistų Partijos Platformų. 
Kurios kuopos dar neturi platformų, 
malonės urnai paimti. Kaina Plat
formų — 5c. egz. Kuopoms duoda
ma 25%. Dabar prezidentinė kam
panija, reikia kuodaugiausiai jų iš
platinti. Jas galima išauti “Naujie
nų” ofise. — Organizatorius.

Lietuviai Darbininkai duonos kepė
jai malonėkite susirinkti subatoje, lie
pos 10 dieną, 8 vai. vakare sąlėj 3301 
So. Auburn Avė.

Darbininkai, kurie dirbate kituose 
miesteliuose, prisidėkite prie musų 
Lietuvių duonos kepėjų unijos.

—R. A. Preidis.

CICEROS Lietuvių Pašalpinio Kliu 
ho paprastas susirinkimas įvyks pėtny 
čioj, birželio 9 dieną, 7:30 vai. vak., 
Tamoliunienės svetainėje, 1447 So. 49 
Avė. ir 15-th St.

Prašome nariu susirinkti ir paimti • 
serijų pardavinėjimui, 
nutarimas, kad kiek\ ienas 
išparduoti pusę serijos.

—Kliubo Korespondentas.

Draugystės Meilės Lietuvių Ameri
koj pusmetinis susirinkimas įvyks su
batoj, liepos 10 d., 7:30 vai. vak., 
Chemausko svetainėje, 1900 So. Union 
Avenue.

Prašome narių susirinkti laiku, ba 
turime daug svarbių reikalų.

— A. Margevitz,' piim.

LDLD. 19 kp. mėnesinis susirinki-iiku ir paimti ■ . ,
Yra padarytas mas D'yks nedelioj, liepos 11 d., kaip 
...J narys turi 10 vaL rVte- Naujienų name. Yra svar- 

I bių reikalų apkalbėjimui.
I — Pirmininkas.

BY BAKER
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Paj ieškoji mat Į------------------ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ AUTOMOBILIAI NAMAI-ŽEMĖ

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 
sykj patalpintą colj.

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

MOTERŲ
PUIKI PROGA 

PATYRUSIOMS

VYIIŲ IR MOTERŲ

Rankinėms skylučių išsiuvėjoms 
ir finišerkoms

Aš Pranciška Pilkaitė, po vyru Ge
dvilienė pajieškau savo brolio Juoza
po Pilkio, Kauno red., Raseinių aps
kričio, Nemakščių parap., Pabalčių 
kaimo. Malonėkite atsišaukti, nes tu
riu labai svarbų reikalą. Adresuokite

Mr. George Getman, 
ĖST. BLLUBB
Pekin, III. R. R. 3,

AŠ Emilija Vištartaitė Kauno reti. 
Tauragės apskričio, Kvėdarnos parap. 
PipliŠkio kaimo, pajieškau Marijonos 
ir Antano Ligutų, Kauno reti., Taura
gės apskričio, Šilalės parapijos, Zun- 
šino kaimo, seseries Elzbietos laiškas 
atėjo iš Lietuvos. Meldžiu atsišaukti, 
ar kas žinote malonėkite pranešti.

Emilija Vištartaitė,
2102 N. 16-th St., 
Springfield, III.

PAJIEŠKAU savo brolio Juozo 
Ūselio, metai atgal buvo Kenecott, 
Alaska. Jis pats ar kas apie J 
no meldžiu pranešti.

ėTASYS ŪSELIS, 
2410 Correctionvill lload, 
t Sioux City, Iowa.

ži-

Pajieškau Kazimiero Raukos, Telšių 
apskričio, Sedos valsčiaus, Pagardės 
sodos. Pirma gyveno DuhuQue, Iowa. 
Aš turiu svarbiu žinių iš Lietuvos, Jis 
pats lai atsišaukia ar kas žino malo
nėkite pranešti.

Žemaleniškis 
Povilas Rutkauskus

1747 So. Halsted str., Chicago, III.

JIESKO PARTNERIŲ
REIKALINGAS partnerys prie 

automobilių biznio. Biznis — tai
symo automobilių ir pardavinėjimas 
senų automobilių. Jis turėtų mokė
ti savo darbą — būti pirmarankiu.

6308 So. Racine Avė.
Phone Wentworth 1598.

Klauskit Wm. Piliponis

REIKALINGAS partneris prie kru
tamu paveikslų Teatro, gera vieta, i 
Karintieji platesnių žinių kreipkitės Į 
tvoiaus aotraflu:

8543 8. Halsted St., Chicago, 111. 
Phono Yards 2100.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA —MERGINŲ
LABELIAVIMUI

Pastovus darbas — turi būti 16 me
tų amžiaus — $16.00 i sąvaitę prad
žiai su greitu pakėlimu. Pusė dienos 
subatoj — kreipkitės tuojaus prie

Mr. McCURDY

BRADLEY and VROOMAN CO.
2692 So. Dearbom str.

REIKIA —
Merginų lengvam darbui ant 

benčiaus.
Taipgi punch press operatorkų
Labai gera mokestis.

FLOYD MFG. CO.
522 S. Clinton St.

8-th floor

REIKIA—

Moterų plovėjų dirbti 6 ar 7 
valandas į dieną. Gera mokestis
Kreipkitės prie:

LAWRENCE ICE CREAM CO.
987 West 21-st St.

REIKIA —

MOTERŲ

Kalbančių ir suprantančių 
Angliškai operavimui mašinų, 
kurios susuka varinius dratus. 
Darbas yra barškantis. Galima 
gauti darbą nuo štukių į sąvaitę 
laiko.

BELDEN MANUFACTURING 
COMPANY

2800 South Westem Avė.

REIKIA —
MERGINŲ ir MOTERŲ 

GERA MOKESTIS 
FORTER SAFETY SEAL OO.

168 W. Harrison Si., 
Room 1100

Mums reikia TUOJAUS paty
rusių sack koutų ir overkoutų 
skylučių išsiuvėjų ir finišerkų

PASTOVUS DARBAS
GEROS ALGOS

Pageidaujamos darbo sanlygos

Hart Sclhialffinier
& Mairx

Overkoutų ša pa
2303 W. St. Paul

Sack Koutų
avenue
šapos

35 So. Market St.
823 So. Tripp avė., 
4512 W. 22-nd St. 
2625 W. — 19-th St.

PRANEŠIMAS
šiuomi duodama žinoti mote

rims, kurios dirbo Westem Elec
tric Co., kad popieros insulevimo 
(paper insulating) departamen
tas vėl dirba dienomis ir nakti
mis ir kad moterims gvarantuo- 
jama 41c. į valandą arba $20.45 
už kiekvieną pilną sąvaitę. Da
bar jos gali uždirbti $22.00 į są
vaitę ir daugiau j trumpą laiką. 
Jeigu jau negalite sugrįžti pa
čios, pasakykite jūsų kaimynei.

Samdymo Ofisas atdaras per 
visą dieną kasdien priskaitant ir 
Subatoj po piet. Utarninke ir 
ketverge vakarais nuo 6 iki 8:30.

VVestem Electric Co., Ine. 
18-th Avė. ir 24-th St.

Mes galime panaudoti patyru
sias ir nepatyrusias merginas 
lengvam darbui musų dirbtuvėj. 
Patyrusios merginos gali uždirb
ti dideles mokestis nuo štukių. 
Mes mokame gerą mokestį prade 
danČioms su padidinimu taip 
greit kaip tik pramoksta. Pui
kios darbo sanlygos. Gera tran- 
sportacija iš visų dalių miesto. 
Geros valandos ir pusė dienos su 
batoj.

Kreipkitės prie
Piano and Organ Supply Co.

2100 N. Racine Avė.

REIKIA —

MERGINŲ

Turi būt virš 18 metų amžiaus 
ir turi kalbėti ir suprasti angli
škai. Suvyniojimas vario drū
tų, tai yra vyjimas dratų vienų 
apie kitą su mašinoms. Darbas 
yra lermą darantis, bet lengvas 
ir ne sunku išmokti. Yra vietos 
tiktai dieninėj permainoj.

Belden Manufacturing Co.
2300 South Western Avenue,

REIKIA —
MERGINŲ ir MOTERŲ

ir 
virš

Jeigu jus galite kalbėti 
suprasti Angliškai ir esate 
18 metų amžiaus, mes turime 
vietą dėl jus.

Mes turime vietas dieninėj at
mainoj operavimui mašinų, ku
rios apvinioja vario dratus bo- 
velniniais ir šilkiniais siūlais. 
Mes išmokinsime to darbo į trum 
pą laiką, mokėsim jums gerą al
gą mokinanties, ir kada išmoksit 
uždirbsit didelius pinigus.

Belden Manufacturing Co.
2360 South Westem Avė.

REIKIA —
VYRŲ ir MOTERŲ

Gyvenantieji ant West Sidės 
gali įgyti puikią progą dirbant 
musų šapoj ant benčiaus ir ma
šinų. Padėkit numušti augštas 
kainas dirbant reikalingiausių 
tavorų šapoje.

ALBOUGH—DOVER CO. 
2100 Marshall Blvd.

Išdirbėjai Butterfly Skalbimo 
Mašinų ir 

Butterfly Centrifūgų.

KEIKIA DARBININKŲ

REIKIA —

VYRŲ

Paprastų darbininkų 53^ c. į 
valandą, 56 valandos j sąvaitę 
dienos subatoj. Mokama kas 
savaitė.

Nuolatinis darbas.
CHICAGO TUBE and IRON CO.

1469 So. Jefferson str.,

REIKIA —

Plate Shop Padėjėjų, Flangerių, 
Flangerių Padėjėjų, Press Padėjėjų ir 
DrilI Press Darbininkų.

BLAW-KNOX CO., 
HOBOKEN, PA.

REIKIA
Prastų darbininkų dirbtuves darbui.
Pastovus darbas.

LINK BELT CO.
39th & Stevvart

REIKALINGI DU BARBERIAI
Vienas ant'visados antras vakarai^ 

Darbas ant visados gera mokestis. 
Atsišaukite tuojaus.

Stanley Bagdonas
3253 S. Halsted str.,

REIKIA —
VYRŲ

B. COHEN and SONS
1100 W. 22-nd Street

REIKIA —
Mėsos nešėjų darbui 
Naktimis packinhousėj. 
Gera mokestis.
Kreipkitės:

LOUIS PFAELZER and SONS 
3927 So. Halsted str.

REIKIA —
Vyrų mokintis
skrynių (trunk) darymo.
Gera mokestis mokinanties.

755 W. Polk St.

REIKIA —
Patyrusio bučerio, 
Pastovus darbas. 
Gera mokestis.
Atsišaukite pas: 

A. Liekis,
700 W. 31-st St.

REIKIA —
Vyrų indų plauti.
Gera mokestis.

HOTEL RANDOLPH,
175 W. Randolph Str.,

REIKIA —

Vyrų — Augščiausios mo
kestis. Geros darbo sanly-
gos.

Darbas nuolatinis per visą 
metą.

Kreipkitės prie:

N. K. FAIRBANKS CO.
225 W. — 18-th St.

Reikalingas — Siuvėjas kat
ras moka dirbti kelines ir brus- 
luotus.

GEO LUKAS
3133 Logan Blvd.

2-trų lubų.

Siūlo nuolatinį darbą vyrams kaipo 
janitoriams ofisuose ir klesų, kamba
riuose ant Midvvay. Paimkite Cot- 
tage Grove Avė. karus iki 58-th ir 
eikit keturis trumpus blokus į rytus 
iki Kilis Avenue.
THE UNIVERSITY OF CHICAGO 

5750 Ellis Avenue,

jtk. i,.:

VYRŲ
REIKIA —

Vyrų nuo 30 iki 40 metų 
amžiaus.

Mes turime gerai apmokamą 
ir pastovų darbą musų Ename- 
levimo Skyriuje.

Jus turite pajiegti dirbti nuo
latinėj 100 laipsnių šilumoj.

Trįs astuonių valandų per
mainos. Permainos keičiamos 
kas savaitę.

Turite kalbėti ir suprasti An
gliškai. Nė neatsišaukite jeigu 
negalite kvalifikuoti.

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

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

RENGKIS PAVASARIUI

Pirk lotą arba mažą ūkę

Pėtnyčia, Liepos 9 d., 1920 S?!!*1"***—————■■■i
NAMAI-ŽEMĖ

PIGIAI IR GERAI
Parduodam ir mainom namus lo

tus, fi rmas ir visokius biznius. Pas 
mus galima gauti visokių pasirinkimų.

Atsišaukite pas:
A. GRIGAS and CO.

3114 S. Halsted st., Chicago, III.

PARSIDUODA —
Mitchell Touring — 1920 — 

visai naujas parduosiu už dide
lį bargeną, jeigu imsite tuojaus. 
Išlygos pagal norą. Daug kitų 
bargenų ant Reo — Dodge — 
Maxwell — Jeffries — Frisco— 
Overland nuo $450 ir augščiau.

Enamelevimas elektriškų dratų 
yra augantis biznis, yra dirba
mas mašinomis ir lengva išmok, 
ti.
BELDEN MANUFACTURING 

COMPANY,
2300 So. Westem Avenue,

REIKIA —
40 paprastų darbininkų į foundrę. 

Labai geros darbo sanlygos. Moka
ma augščiausios algos. Kreipkitės 
prie:

MAGNUS M ETA L CO.
1441 Emerald avė

REIKIA —
VYRŲ IR VAIKŲ

DARBUI
PACK1NGHOUSĖJ

HETZEL and CQ.
1743 Larrabee Street,

REIKIA —

Paprastų darbininkų dirbtuvės 
darbui — pastovus darbas — 
Kreipkitės:

American Spirai Pipe VVorks
West 14 St. and So. 48 Avenue 

CICERO, ILL.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA —

LABAI PIGIAI
2 geros elektrinės siuvamos 

mašinos. Kam reikalinga galima 
matyti vakarais nuo 7 iki 9 vak.

2-nd flat Room No. 3
3103 So. Halsted str.

Parsiduoda groseme ir saldainių 
krautuvė lietuvių apgyvento] vietoj 
prie š. Jurgio bažnyčios. Priežastis 
pardavimo važiuoju Lietuvon.

928 W. 88-rd str.

PARSIDUODA berbernė pigiai, 
Viskas gerame stovyje. Biznis gerai 
išdirbtas. Savininkas eina į didesnį 
biznį. Atsišaukite greitai.

4934% So. Ashland Avė.

PARDUODU grosemę labai puikioj 
vietoj, ant kampo ir labai didelė; ga
lima uždėti ir bučernę, nes arti tokio 
biznio nėra; priežastį pardavimo pa
tirsite ant vietos.

S. A. Kanapeckas
2958 Lowe avė., Chicago, III.

EXTRA BARGENAS 
Parsiduoda Bučemč ir

Lietuvių apgyvento] vietoj. Biznis iš
dirbtas nuo daugelio metų. Priežas
tis pardavimo išvažiuoju į Lietuvą. 
Galima matyti subatoj nuo piet iki 7 
vai. vakaro. Atiduosiu už pusę ką 
varta.

3321 So. Morgan Str.

PARSIDUODA saliunas 
su pianu, registeriu ir kitais 
forničiais. Labai pigiai. Prie 
žastis pardavimo važiuoju į 
tėvynę.

2621 Ogden avė., 
Chicago, III.

Gro šerne

Parsiduoda Expreso Biznis ledų ir 
anglių mufavimo. Du trokai Garford 
2 pusės tono, Fordas 2 tonų, 1920 
metų ir vienas Overland 5 pasažierių, 
karas visi atrodo kaip nauji ir par
duosiu viską už pusę kainos. Biznis 
išdirbtas per 8 metus ir namas mūri
nis vieno pagyvenime su garadžium. 
Parsiduoda kas norės galės ir namą 
nupirkti arba atskirai pirkti. Priežas
tis pardavimo greitu laiku išvažiuoju 
Lietuvon. Kas norit daug pinigų pada
ryti, tai atsišaukite pas savininką:

LEO NORKUS, 819 W. 38-rd St

PARDAVIMUI gera kepykla 
kery) kartu su namais.

Priežastis — savininke liga.
Kreipkitės šiuo adresu:

4106 Archer Avenue.

(B*

Paramount Auto Exchange
1462 So. Michigan Avė.

PARSIDUODA geras automobilius 
Packard 7 sėdynių galima matyti 6 
vai. vakare.

J. Stopanavič
3500 So. Union Avenue,

PARDAVIMUI Fordas, mainomas, 
transferuojanias. Iš to paties Fordo 
galima padaryti troką ir pasažierinp 
5 žmonėms.

P. ADOMAITIS,
3329 So. Aubuin Avė., Chicago, 

Phone Yards 879.

GRAŽIAUSIAME DESPLAINRS 
arti Dės Plaincs upės ir Didžiojo 
Cook County Auginamojo miškyno. 
Tik 35 minutės nuo pat vidunnics- 
čio, 54 traukiniai kas-dien.

akro 
% akro 
1 akras ........ ............

Atpigintos kainos. Labai lengvos 
išlygos. Arti mokyklos, bažnyčios, 
sąkrovos. Nusipirk! vieną šių ūkių 
tuojau ir kraustykis į ją pavasary]. 
Galėsi pats sau daržovių paslaugiu* 
ti, ančių, žąsų, vištų ir karvę laiky
ti. Sumažįsi pragyvenimo lėšas, o 
savo šeimyną auginsi tyrame ore ir 
maloniose aplinkybėse. Daugybė 
Bohemų jau apsiplrko čia ukes ir 
greitu laiku pradės būdavot! sau na
mus. Ateikite ir pamatysi jų žemes. 
Mes turime taip-gi labai gerų lotų, 
kuri išeina į upę arba i ištaisytas jau 
gatves, kūrins mes parduodame la
bai pigiai. Platesnių žinių delei ra
šykite, telefonuoklte arba ateikite.

A. T. McINTOSH & CO. 
VV. 18th St. Chicago, 

Phone Canal 6296

MOKYKLOS

1404

$275
$425
$550

m.

MA5TER 
5Y5TEM

Vyry ir Motery Ruby Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DF.8IGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

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

PARSIDUODA automobilius 5 pa- 
sažierių visai mažai vartotas, už la
jai mažų kainą arba mainisiu ant lo
bo, kas turi geroj vietoj.

C. P. SŲROMSKI,
3«346 So. Halsted st., Chicago, Iii.

CORRIDON, MO

RAKANDAI
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- 
to priimtiną pasiūlymą. Taip-gi 
$200.00 vertės dvi-sprendžinis Pho- 
uografas su rekordais parsiduos už 
$65.00 su rekordais ir deimanto ada
ta. Laisvės bondni priimama. Ne
praleiskite Šios progos.

1922 So. Kedzie Avė.

Farmos parsiduoda, žemė gera, vi
so 40 akeriu, dirbamos yra 30 akerių, 
o kita ganyklos. Sykiu parsiduoda ir 
gyvuliai su budinkais: 2 geri mulai, 
3 karvės su veršiais, 5 karves dvei- 
gės, 10 kiaulių, 4 kiaulės mažos ir 
?eras būrys vištų. Sodnas didelis, 
susideda iš obelių, vyšnių, griušių, 
slyvų, agrastu ir visako. žodžiu sa
kant visako pilna, tik reikia reikalin
go žmogaus. Viskas parsiduoda labai 
ūgiai. Farma su reikalingais budin
tais galima nupirkti už $1700, o su 
visais gyvuliais už $4,000. Apie 1 my- 
ia nuo miesto Corridon, Mo. Gelžke- 
is eina pro šalį. Apielinkėje gyvena 

apie 7 lietuvių ūkininku familijos.
Visokiais klausymais kreipkitės pas 

mane šiuo adrefiu:
L. KIB ART A S

N. 9th St. — E. St. Louis, III.

valentine DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halated, 2407 VV. Madiaon, 
1850 N. Wetl8 St.

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designlng bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
atmokėjimais. Garantija už $10 
išmokinti siūti moteriškus rubus. 
Telef. Sceley 1613.

SARA PATEK, Pirmininkė. 
-------------------- —_—j-------------

NAUJIENŲ” STOTIS

1031
PARSIDUODA RAKANDAI

Seklyčios setas, gramofonas, lovos,
karpetos, valgomojo kamb. setas pe
čius, gardynai ir daug kitokių stubos
daiktų visus ar po vienų pigiai.

71-1 VV. 30-th st. 2-ros lubos

PARSIDUODA rakandai 
(lUmiture) trijų kambarių, la
bai pigiai. Rakandai gerame sto 
vyje. Galima matyti kasdien.

1851 Canalport Avė., 
ant antro augšto.

PARSIDUODA mūrinis namas, ak
meninis frontas 6 flatų po 7 kamba
rius, ant dviejų lotų, Gerame stovyj. 
Neša rendos $150 į mėnesį. Parduosiu 
už $12000. Atsišaukite pas.

A. čieskauskis,
6314 So. Lowe avė. ant 3-ęių lubų

Agentūros ir gatvių kampai kur vl- 
aadoH galima gauti Naujienas 

nuBinikti.
VIDURMIESTYJ:

Madison ir Franklin, S\V kampas 
M adison ir \Vell, NVV 
Madison ir Siute, NVV 
Aliams ir La Šalie, NVV 
Viin Ihiren ir Frankhn, NVV 
Vai) Ruren ii VVtlIv SVV
Vau Bmvn Ir Clark. SVV
Vari Burei) Ir Siute. SVV
Hiurison ir VVabaslu NVV
ixtii ir Stale. NVV

. NAUJIENŲ NAUJOS STOTYS. 
KAMPAS N. E. HALSTED IR 

IIARRLSON.

EXTRA BARGENAS
PARDAVIMUI Furniturc rakandai, 

dėl 4 kambarių. Taipgi vargonai. Ati
duosiu už pusę kainos, kadangi išva
žiuoju Lietuvon. Taipgi puikus flatas 
dykai.

1820 So. Spalding str.

PARDAVIMUI rakandai, fumiture 
dėl mažos šeimynos. Parduosiu at
skirai arba visus sykiu. Atsišaukit 
tuoj, parduosiu pigiai. Galit mane 
matyt nuo 4 iki 8 vai. vakare.

1616 Rublo St.
nuo užpakalio, 1 fl.

PARSIDUODA mūrinis, 5 flatų 
namas. Du pragyvenimai po 6 
kambarius ir S po keturis ir štoras. 
Rondos neša $130.00 į mėnesį. Na
mas ir visi kambariai yra visai ge
ram stovyj. Kaina $10,000. Statant 
toki namų dabar lėšuos apie $25,000. 
Jiespantįs gerų namų pirkt ateikit 
pamatyti. Savininkas gyvena ant 
3čio aukšto iš fronto.

JOS. MATIJOŠIUS, 
2907 So. Union Avė., Chicago, III.

5 Akrų Farma
su namu

PARSIDOUA visai nauji rakan
dai. Seklyčios setas, carpet’as, pho- 
nographa’as, valgomojo kambario se
tas ir kamodės. Kam reikalinga ne
praleiskite progos. Matyt galima, 
kas diena iki 9 v. v.

2912 W. 40th PI.

PARSIDUODA seklyčios setas ir 
karpyta mažai vartoti, atrodo kaip 
nauji. Kreipkitės pas

S. BUNECKIS
1718 Girard St., 2-ros lubos iš priekio

NĄMAI-ŽE1VI6
PARSIDUODA kampinis biznia

vus namas. Didelis Storas ir 3 pa
gyvenimai pa 4 kambarius. Augštas 
beizmantas, elektriką ir gasas. Visos 
vigados po naujai madai. Parsiduo
da labai pigiai, tiesiog nuo savininko.

J. ZAKSAS
684 W. 35-th St.

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

PARSIDUODA visa nuosavybė su 
bizniu-saliunas, bučemS ir grosernė; 
taippat dar lotas yra. Kreipkitės po 
numeriu:

2501 West 46-th st., 
Chicago, Illinois

Tol. McKinley 4421

EXTRA BARGENAI
6 pagyvenimų naujas mūrinis na

mas tuščias lotas prie šalies gražiau
siai ištaisytas parsiduoda labai pigiai 
arba maino ant mažesnio namo nors 
ir bile kokio biznio. Namas randasi 
ant Bridgeporto geriausioj vietoj 2 fla 
tu mūrinis namas po 6 kambarius 
rendos $70 į mėnesį, parsiduoda už 
$6,800 namas randasi ant Union Avė. 
ir 82 St.

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

PARDAVIMUI medinis namas, 3 
augštų, dėl 3 šeimynų, po 8 kam
barius; yra elektra, gasas, maudy
nės ir kiti visi parankumia . • Rendos 
neša $75 į mėnesį, $900 į metus. 
Parduosim pigiai.

D. M. GRODZINS, 
3965 Archer Avė., Chicago, 1)1.

Phone McKinley 4339

PARDAVIMUI namas, lotas, bu- 
ttomė ir grosemė. Lietuvių apgy
vento] vietoj. Pigiai.

4202 So. Campbell Avc.

■

$500 rankpinigių
Turiu pardavimui 5 akrus ge

ros, juodos žemės ir 4 kambarių 
namą, — galima apsigyventi tuo 
jaus, tiktai 30 minutų važiavimo 
nuo McCormick Harvester Co. 
dirbtuvių ir 25 minutos nuo Wes 
tem Electric Co. dirbtuvių Cice
ro, III. Chicago, Burlington and 
Quincy (C. B. and Q) gelžkeliu 
arti Downers Grove, 10 minutų 
kelio nuo stoties. Reikia $500 
rankpinigių, likusius mokėti mė
nesiais kaip rendą. — Čia yra 
tikras bargenas. Galima rašyti, 
arba telefonuoti:

F. J. SCIBIOR
2016 Armitage Avė

Tel.: Armitage 1570

PARSIDUODA muro kampi
nis keturių pagyvenimų namas. 
Gerame stovyje, Randos neša į 
metus $624. Prekė $5000.

Atsišaukite į savininką 
X. MOCKUS 

534 W. 33 St.
Phone Yards 1437.

PARSIDUODA mediniš namas 2 pa 
gyvenimų cemento beismentas, vanos, 
gazas, elektros šviesa, parsiduoda pi
giai, nes savininkas išvažiuoja į kitą 
miestą. Atsišaukite nedėlioj nuo 10 
ryto iki 7 vakare.

4980 Archer Avė.,
prie Crawford (40) Avė.

PARSIDUODA — namas 8 pagy
venimų — su garu apšildomu — elec- 
tra ir visi kiti geri įtaisymai, ant 
55-Garfield Blvd. — arti Halsted St., 
—Priežastis pardavimo, išvažiuoju j 
Lietuvą. Atsišaukite

JOS MAŽEIKIS
4614 So. Wood str.

SOUTH 81DE 
Agenturob*,

J. B. Aglinskas, 3238 S. Halstęd St
I. Mirau.skas, 843 VV. 33rd St.
M. Malulvwski, 3121 Limo Si. 
\Vladis, *2801 Union Avė. 
SvagŽdis, 2958 Union Avė.
A. J. Kasparas, 3437 Union Avė. 
švelnis, 3416 AVallace St. 
Peldžius, 3051 Wallace St. 
Miščikaitis, 3500 Emerald Avė.

-sJ. Budrikas, 3343 S. Halsted St.
Sol Marcus, 93rd & Cattugę Grove 

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

Avė.
J. Cepllnskas, 930 W. *35th PI.

Gatvių kampai
Halsted ir Madison, NW 
Halsted ir Jackson, NAV 
Halsted ir Van Buren, SW 
Halsted ir 12th, NE 
12lh ir Jrfferson, NE 
Halsted ir MaxweJl, SĘ ir NE
Halsted ir 14th, NE
Halsted ir 18th. SVV

Halsted ir Archer, NW 
Halsted ir 31st. NVV 
Halsted Ir 35th. NVV 
Halsted ir 42nd SW 
Halsted ir 47th, SW ir NE 
Halsted ir 51st, SE 
Wcntwortb ir 35th. SE 
Wentwptrh ir 47th, SVV 
Ashland ir 35th, SE

NORTH SIDE 
Agentūros

E. Jenurich, 2028 Greenwich St.
J. Stropus, 1656 Wabanaia Avė.

Gatvių kaupai:
Milwaukee ir Pauliaa, NW 
Milwaukee ir Lincoln, SE , 
Milwaukee ir Hoby. NE ir NU 
Milwaukea ir Western, SE

WEST SIDE 
Agentūros

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

GATVIŲ KAMPAI
Blue Islaad ir Western, NU 
Leavitt ir 23nd. NW 
12tb St. ir Hotuan Ava.

18tos GATVSLS APlELINKfi 
Agentūros

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

BIUGHTON PA«K 
A*mb taras

A. Diktaviftia, 4447 Uastttsaavr Av
J. Smith, 3813 S. Regele Avė. 
Pasevičia, 4111 S. Richmond Avė. 
Žurauskas, 4053 S. Msplewood Av. 
J. Zalinas, 4063 S. Maplevvood Av. 
A. Belenskas, 2617 W. 40th PI. 
Žukauskas, 4358 S. Callfornia Av.

Gatvių kampai 
Uestern fr 47th fatvėa 

T0WN OF LAKE 
Agentūros

A. J. Bertash, 4661 Hemdtage Avė.
Gatvių IrsmMl

Ashland ir 47th, M*. Grona Ava.
Halsted tr 47th, SW h* Nl 

CICERO, ILL. 
Agentūros

A. Rudlnskas, 1H09 S. 49fh Avė. 
ROSBLAND, ILL.

P. F. Grybai 11429 Calnjrrtft Av^ 
M. G. Valasfcas, 373 KėbMngton Av 
A. Žalais, 114 E. 107th St.




