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True translation Hled wlth the post-master at Chicago, III., June 29, 1920 
us reųuired by the act of Oct. 6,191?

2,000 belaisvių prigėrę
...—___ _

Loyd George bandąs suardyti 
tarybas su Rusija

2,000 KARO BELAISVIŲ PRI- ko areštuoti ir kad tvarka jau 
GĖRĖ ANT RUSŲ LAIVO. įvykinta.

I^aivas paskendo Nevos upėj 
su grįšiančiais namo belaisviais.

LONDONAS, birž. 28. — Iš 
Ilelsingforso pranešama, kad 
2.(MM) anglų, austrų, vokiečių ir 
finų karo belaisvių prigėrė, ka
da/ nesenai Nevos upėje pasken
do bolševikų laivas.

Reuterio žfnia iš Stockholmo 
lig patvirtina šią žinią. Ji sako, 
kad birž. (> d. paskendo laivas 
su 2,000 grjštančių namo be
laisvių. Tečiaus ji nesakė, kad 
kas iš žmonių butų žuvęs.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., June 29, 1920 
as re<|uired by the act of Oct. 6,1917

LLOYD GEORGE BANDO 
SUARDYTI TARYBAS SU 

RUSIJA.

Rando įmaišyti politinius klau
simus į ekonomines tarybas.

[Federuotoji Presą].
LONDONAS, birž. 28. — 

Daily Herald šiandie redakcinia
me straipsnyje kaltina, kad pre
mjeras Lloyd George gudriais 
šposaiis bandė suardyti tarybas 
su Rusijos pirklybos komisaru 
Leonidu Krasinu. Redakcinis 
straipsnis nurodo, kad Krasinas 
atvyko į Londoną su aiškiu su
pratimu, kad tarybos yra apru- 
iM'žiuotos vien pirklybiniu susi
tarimu.

“Lloyd George,” rašo Herald, 
“atsisakė priimti čia atstovus 
politinių departamentų Mask
vos valdžios. Dabar gi jis spi
riasi už tarybas apie politiką. 
Krasmas, nors jis turi pilną so
vietų valdžios pasitikėjimą, su
prantama, negali, kaipo pirkly
je >s komisaras, atlikti diploma
tinio darbo. Rusai siūk) arba tar 
ties apie pirklybą pirklybinej 
konferencijoj, arba tarties apie 
taiką taikos konferencijoje. 
Lloyd George spiriasi už tary
bas politiniuose reikaluose, bet 
nenori priimti įgaliotų politinių 
Rusijos atstovų. Toks maniev- 
ras yra taikomas, kad suard
žius Krasino misiją.”

Herald kviečia darbininkus 
sustabdyti tokį premiero “pai
ka Vimą.”

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., June 29, 1920 
ai regiiired by the art of Oct. H. 1917

VENGRIJOS MINISTERIJA 
REZIGNAVO.

_______ i
VIENNA, birž. 26. — Telefo

nu iš Budapešto pranešama, 
kad Vengri jos ministerija ’rezig 
navo. Taipjau pranešama, kad 
buvusia premjeras grafas Ap- 
ponyi yra[ galva naujos koali
cinės valdžios.

True translation filen with the post- 
master at Chicago, III., June 29, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6.1917

2 ŽMONĖS ŽUVO HAMBURGO 
RIAUŠĖSE.

Mieste paskelbtas karo stovis 
po maisto riaušių.

LONDONAS, birž. 28. —į 2 
žmonės liko užmušti ir 80 su
žeista maisto riaušėse Hambur
gu, sako žinia iš Berlino. Daug 
sankrovų išplėšta ir pereitą nak 
tį liko paskelbtas apgulimo sto
vis.

Žinia sako, kad 4 žmonės li-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., June 29, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6. 1917

ŠAUKIASI PAGELBOS 
VENGRIJAI.

Prašo moteris padėti pakeisti 
Vengrijos taikos sąlygas.

[Federuotoji Presą].
GENEVA. birž. 28. — čia lei

džiamame Moterų < Internacio
nalines Laisvės Lygos organe 
Pax et Liverius topo išspausdin 
ta telegrama, atsišaukianti į tal
kininkų šalių moteris, kad jos 
padarytų spaudimą į savo vald
žias palengvinimui Vengrijos 
taikos sutarties sąlygų. Atsi
šauki mas sako:

“Pasiūlytoji Vengrijai baisi 
sutartis ne tik išdalina, musų 
nelaimingą šalį, bet apiplėšia ją 
nuo visų labiausiai reikalingų 
dalykų ateities gyvavimui. Mes 
esamo liūdnai tikri, kad atėmus 
visus gamtinius turtus iš jos 
ekonominio gyvavimo ir virš 
trims ir pusę miliono vengrų 
(patekus po svetimų šalių vald
žiomis, šalį apims didelis nusi
minimas, kuris trukdys jai at
sigauti nuo karo ir paskui se
kusios revoliucijos padaryto su 
naikinimo.

“Jeigu tie principo teisingu
mo ir demokratingumo, kuriuos 
paskelbė talkininkai ir Jungt. 
Valstijos, nebus panaudoti įprak 
tikoje, Vengrija liks galutinai 
sunaikinta ir jos sunaikinimas 
neišvengtinai prives prie užsi
liepsnojimo visos Europos.”

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., June 29, 1920 
as rcąuired by the act of Oct. 0,1917

ANGLIJA NIEKO NEPRIŽA- 
DĖJUSI GRAIKAMS.

LONDONAS, birž. 28. — Prc 
m teras Lloyd George atstovų 
bute šiandie pasakė, kad An
glija neprisiėmė jokių obliga
cijų duoti pagelbos Graikijai, 
jos kare prieš Turkijos nacio
nalistus. Premjeras taipjau pa
reiškė, kad nacionalistų armija 
tapo pripažinta kaipo kariau
janti armija ir todėl atitinkanti 
karų įstatymams.

True translation tued with the post- 
master at Chicago, III., June 29, 1920 
as reąuircd by the act of Oct. 6,1917

GRAIKAI IŠLIPO 
PANDERMOJ.

LONDONAS, birž. 28. — Iš 
Kions ton t i nopol io pranešama, 
kad graikai išsodino savo spė
kas Pandermoj, pietiniame pa
kraštyje Marmoros juros.

Tos spėkos veiks prieš turkų 
nacionalistų spėkas į šiaurry
čius nuo Smymos.

7 ŽMONĖS SUDEGĖ.

ELLW00D CITY, Pa., birž. 
28. — Mrs. Carlin ir jos šeši 
val kai sudegė pereitą naktį gai
sre, kuris sunaikino didelį na
mą Lawrence Avė. gatvėj.

7 ŽMONĖS UŽMUŠTI.

FRANKLIN, Ind., birž. 28, — 
7 žmonės liko užmušti ir 2 gal
būt mirtinai sužeisti Illinois 
Central traukiniui užvažiavus 
ant automoiflio.

True translation fiied with the post 
master at Chicago, III., June 29, 1920 
as rcąuired by the act of Oct. 6,1917

MŪŠIAI SIAUČIA VISAME 
LENKŲ FRONTE.

Lenkai skelbia naujus 
laimėjimus.

VARšAVA, birž. 27. — Len
kų oficalis pranešimas sako, 
kad smarkios atakos siaučia vi
same lenkų fronte ir didėja sa
vo smarkume.

Bolševikai, pasinaudodami 
didesniu skaitlingumu ir stipria 
kavalerija, baniFo įgyli’ visa kai
na sprendžiamųjų pasekmių.

• Smarkus mušis apie Mesusol 
ežerą užsibaigė atmušimu bol
ševikų, kurie tapo išstumti iš 
savo pozicijų.

Priešo atkaklumas tapo su
laužytas tarp Pripetės ir Rcži- 
ca-Kalenkovi’č geležinkelio, kur 
bolševikai neteko 2,000 karei
vių užmuštais. Lenkai paėmė 
daug karo medžiagos.

Bolševikų gen. Bndenni ar
mijai neleista išvystyti pasiseki
mo delei užėmimo Jeniilč n.

Ukrainiečių spėkos) sulaužė 
priešo frontą arti Bieliani, už
imdami du miestelius. Skelbia
ma ir keli kiti’ mažesni laimė
jimai.

NAUJOS RIAUŠĖS AIRIJOJE.
LONDONAS, birž. 28. — Iš

Dublino pranešama, kad Fer- 
moy mieste visą naktį siautė 
riaušės. Buvo daug plėšimų ir 
trijose didesnėse gatvėse vidi 
langai išdaužyti.

KALTINA ANGLUS Už LON- 
DONDERRY MUŠIUS.

[Federuotoji Presai.
NEW YORK, birž. 28. — Ai

rijos respublikos pasiuntinis Dr. 
Pialrick McCarton viešame pa
skelbi’me išreiškia nuomonę, 
kad užpakalyj sumišimų Lon- 
donderyy yra anglai. Jis sako:

“Londonderry prietikis, ant 
kiek mes galime matyti, prasi
dėjo anglų apginklavime buvu
sių kareiviais unionistų. “Val- 
dž:ai tada niokuriuosc miesto 
distriktuosc skatino tuos gink
luotus žmones užpulti naciona
listus.

“Kada anglų apginkluoti bu
vusieji kareiviai užpuolė sinn 
feinerius, tieji turėjo g'nties. 
Anglai buvo užpakalyj viso to 
ir tik tada įsimaišydavo, kada 
manydavo, kad unionistai yra 
apgalimi mūšyje.”

Pavogė generolą.

DUBLIN, birž. 28. —• Ginkr 
luotų sinn feinerių būrys vakar ležinkeliečiams teikiamas pake- 
užpuolė ant žuvavusio Black- limas algos yra pakankamas. 
xvater upėj gen. Incas, sužeidė Tuo laiku suvažiuos ir brolijų 
kartu buvusį pulkininką, kitą atstovai ir irgi spręs*ar tikrai 

užtektinas yra pakėlimas algos.
Streikieriai išreiškė viltį, kad 

jų streikas bus greitai laimėtas, 
ypač kad geležinkeliečiai netik

piulkįninką paliko daboti sužei
stąjį, o generolą nusivežė su sa
vim jo paties automobili u j e. 
Tas išvogimas tapo padarytos 
vardui “Airijos respublikos.”

1 NUKAUTAS POLITINĖJ 
KOVOJ.

DUBLIN, Ga., birž. 28. — Į 
Buvęs Cadwell įmyoras Jenkins 
liko užmuštas ir 4 sužeisto su- 1 
skaudžius suimtoje dviem poli
tikierių frakcijom. Ginčai tarp 
tų frakcijų ėjo nuo kelių metų 
už geležinkelio stotį. Du sužei
stųjų veikiausia mirs.

5 ŽMONĖS UŽMUŠTI NELAI
MĖSE SU AUTOMOBILIAIS.

CHICAGO. — Pereitą nedėl- 
dienį Chicagos gatvėse nelaimė
se su automobiliais 5 žmones 
liko užmušti ir 10 sužeisto.

KUR ŠUO LAKA, TEN IR LOJA.

MMK8ATC WW fauBUON 
*«TIU HNANCfO Hftf
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Kapitalistinių demokratų ir republikonų partijų kandida
tai gauna pinigus savo kampanijoms iš Wall St. kapitalistų, 
tad kaipgi jie gali kam kitam, kaip ne kapitalistams tarnauti?

Geležinkeliečių 
streikas

58,000 GELEŽINKELIEČIŲ 
GRĄSINA STREIKU.

PHILADELPHIA, Pa., birž. 
28. — Jefferys, System Fede- 
ration prezidentas paskelbė, kad 
58,000 Pennsylvania geležinkelio 
dirbtuvių darbininkui,». signalų 
operuoto j ai, telegrafistai ir pre
kių iškrovėjai sustreikuos, jeigu 
tasis geležinkelis iki utarninko 
11 vai. ryto neišpildys penkių 
jam įteiktų reikalavimų. Balsa
vimas tarp geležinkelio dirbtu
vių darbininkų buvo padarytas 
pereitą savaitę ir už streiką liko 
paduota 4,111 balsų, o prieš 14. 
Du reikalavimai liečia algas ir 
darbo sąlygas, o likusieji trįs 
tiesioginiai ir netiesioginiai lie
čiasi areštavimo tūlą laiką atgal 
Jefferys, po ko tasfS patraukė 
teisman tris geležinkelio virši
ninkus už apšmeižimą.

Geležinkeliečiai negrįšta į 
darbą, laukia tarybos 

nuosprendžio.
CHICAGO. — Nors geležinke 

lių darbo taryba paskelbė, kad 
ji išneš savo nuosprendį liepos 
20 d. apie geležinkelių darbinin
kų algas, bet streiko padėtis nuo 
to nė kiek negerėja. Streikuo- 
jantįs geležinkeliečiai negrįšta į 
darbą, bet laukia tarybos nuo
sprendžio, kad nusprendus ar ge

negrįšta į darbą, bet dar dau- 
giau jų sustreikavo. Vienas yard 
menų asociacijos viršininkų pa
sakė vakar:

PINIOŲ KURSAS.
VAKAR, birž. 28 d., užsienio pinigu 

knisa, perkant hį ne mažiau kaip už 
28,008 doleriu, banką buvo skaitoma 
Amerikos ilaipi

Anglijos 1 svaras .............   $3.98
Austrijos 100 kronių ............... 0.80
Belgijos, už $1 ...........frankų 11.30
Danijos 100 kronų ............... $16.50
Finų 100 markių ................... $4.71
Francijos, už $1 ....... frankų 11.97
Italijos, už $1 ............... lirų 16.15
Lietuvos 100 aksinų ............... $2.75

(Lietuvos auksinai tai Vokiečiu 
ostmarkiai; įų kursas toks-pat 
kaip Vokietijos markių).

Lenkų 100 markių ,.................. $0.85
Norvegų 100 kronų ........... $17.10
Olandų 100 guldenų...............$35.90
Švedų 100 kronų .................... $22.20
šveicarų, už $1 ........... frankų 5.45
Vokiečių 100 markių ................ $2.75

“Mes turime žinių, kurios ver 
čia mus tikėti, kad mes pilnai 
laimėsime savo reikalavimus ir 
sugrįšime ketverge į darbą. Ta 
padėtis negali ilgiau tęstis ir 
progos susitaikymui yra geros.”

Yardmenų asociacija nutarė 
negrįšti iš “vakacijų” į darbą, 
kol pilnai nebus atsteigtos jų se 
numo teisės, bus pripažinta jų 
unija ir kol nebus pakelta alga 
iki $1 į vai. Chicagos streikierių 
vadovas Grunau pasakė:

“Darbininkai nenori grįsti į 
darbą kol nebus išneštas tikra
sis nuosprendis, kadangi priža
dais jie buvo maitinami jau me
tus laiko. Niekas negali jiems 
paliepti grįsti į darbą, kadangi 
niekas ne paliepė jiems strei
kuoti. Jie sugrįš tada, kada al
ga ir darbo sąlygos bus jiems 
patenkinančiomis.”

. Brolijos skelbia, kad nedąug 
geležinkeliečių vakar prisidėjo 
prie streiko, betgi streikas pa
lietė 19 miestų.

Gruzija susitaikė su Azerbaid
žanu.

PARYŽIUS, birž. 25.. — Iš 
Konstantinopolio pranešama, 
kad Gruzija ir Azerbaidžanas, 
naujosios Kaukazo respublikos, 
pasirašė taikos sutartį. Gruzinai 
pasilaikys Zakontly apygardą, 
kol maišyta komisija nenuspręs 
tos apygardos likimo.

DU ŽUVO EKSPLOZIJOJ.
PHILADELPHIA, Pa., birž. 

28. — Walsh, prezidentais Vulc 
Weld Tire Co. ir Mancy, gene- 
ralis superintendentas, tapo už
mušti eksplozijos kompanijos 
dirbtuvėje Pottstown, Pa. Keli 
darbininkai K ko sužeisti ir daug 
nuostolių padaryta dirbtuvei.

TEISĖJAS SMERKIA PAL- 
MERIO AGENTUS.

PITTSBURGH, Pa., B’rž. 28. 
— Federalis teisėjas Thomp
son, pailiuosuodamas 4 kroatus, 
kuriuos tūlą laiką atgal areštuo
ta kaipo nužiūrimus komunis
tus ir laikyta juos kalėjime, 
pasakė, kad “padėtis šiame dis- 
trikte yra blogesnė, negu ji bu
vo Rusijoje.” Jis ypač pasmer
kė M’eną Palmcrio agentų.

1 NUKAUTAS STRElkLAU- 
ŽIŲ ANTPUOLYJ.

PHILADELPHIA, Pa., birž. 
28. — 1 žmogus liko nušautas 
ii* 8 sunkiai sužeisti streikuojan- ■ 
čių uosto darbininkų susirėmi
me su streiklaužliais.

Demokratų konvencija prasidėjo
'I

Prasidėjo konvencija peštynėmis
DEMOKRATŲ KONVENCIJA 

’ PRASIDĖJO PEŠTYNĖMIS.

I Vedamoji kalba smerkia 
republikonus, užgiria 

tautų lygą.
I s ............

Ii SAN FRANCISCO, Cal., birž. 
;28. — šiandie čia prasidėjo no- 
•minacinė demokratų partijos 
‘konvencija. Konvencija bus 
Pabai triukšminga, nes eis smar
ki kova tarp prezidento Wilsono 
šalininkų ir jo priešininkų, taip
gi žymią vietą konvencijoje už
ims ir svaiginamųjų gėrimų 
klausimas. Jau vos tik spėjo 
atsidaryti konvencija, kaip pra
sidėjo peštynės ir tai kumščio- 
mis.

Peštynės tos prasidėjo už pen
kių minučių po konvencijos ati
darymo, kada nudengta prezi
dento Wilsono paveikslas ir da
ryta jam ovacijos. Didelė didžiu 
ma delegatų tuo laiku pradėjo 
maršuoti apie salę ir šūkauti už 
Wilsoną. Bet New Yorko dele
gatai prie tos ovacijos neprisi
dėjo ir pasiliko savo sėdynėse. 
Nors ir daugiau delegacijų ne
prisidėjo, bet New Yorko dele
gatai labiausia puolė į akis kaip 
savo skaičiumi, taip nuošalumu. 
Pradėta juos šaukti stoti į eiles, 
o laivyno sekretoriaus pagelbi- 
ninkas Franklin Roosevelt, New 
Yorko delegatas, bandė pasi
griebti delegacijos vėliavą ir nu
nešti ją maršuojančių eiles. Bet 
už jos nusitvėrė ir Wilsono prie 
šininkai, ir prasidėjo kumštynės. 
Rooseveltas sumušė ir policistą, 
kuris bandė įvykinti tvarką. 
Daugeliui delegatų suplėšyta 
drabužius ir sudaužyta akiniai. 
Kelių delegatų gal ir nosįs nu
kentėjo.

Vedamoji kalba.
Kada pagalios pasisekė įvy

kinti tvarką, prasidėjo delegatų 
vardašaukis, pamaldos ir — 
laikinio pirmininko vedamoji 
kalba.

Laikiniu pirmininku buvo se
natorius Homer S. Cummings, 
kuris pasakė ir vedamąją kalbą.

Cummingso kalba buvo gerai 
apdirbta, sakoma, gražiausia 
kalba, kokią kada nors pasakyta 
demokratų konvencijoje. Kalba 
susideda iš dviejų dalių — visiš
ko pasmerkimo^ republikonų ir 
uŽgirimo tautų lygos.

Republikonai buvo kaltinami 
visais įmanomais budais. Girdi, 
jų konvencija buvusi ne konven 
ei j a, bet licitacija prezidento 
kandidatūros. Ir jeigu nominaci-J

Kol Markės Dar
Pigios
Siųskit Pinigus Lietuvon

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

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

ja pateko kitam žmogui, o ne 
daugiau įsiūliusiam, tai tik de
lei kįlusio skandalo. Gi jų plat
forma yra padaras žmonių, ku
rie rūpinasi materialiais daly
kais, o ne žmonių teisėmis.

Republikonai, kurie kontrolia
vo senatą ir atstovų butą, esą 
nepraleido nė vieno naudingo 
įstatymo, ne suvaldė pelnagau- 
dų, vien tik stengėsi trukdyti 
prezidentui Wilsonui ir naikinti 
jo gerus darbus. Jie net užvydė- 
ję prezidentui ir apsidžiaugę, ka
da tasis po labai sunkaus darbo 
atsteigime taikos, susirgo. Re
publikonų atmetimas taikos su
tarties esanti “juodžiausia pik
tadarybė prieš civilizaciją, kokia 
tik sutepė lapus musų istorijos.”

Tautų lyga gi esanti pasaulio 
“Monroe doktrina.” “Kokios gi 
šalįs laikosi nuošaliai nuo tautų 
lygos?” klausė Cummings. — 
“Revoliucinė 'Meksika, bolševi
kiška Rusija, neapsakoma Tur
kija ir — Jungtinės Valstijos”.

Prezidentas Wilsonas nesąs 
priešingas susilaikymams prie 
tautų lygos ir net kvietęs duoti 
konstruktyvius pataisymus, bet 
jis nenorįs republikonų siūlomų 
susilaikymų, kurie sunaikintų 
tautų lygą.

Cummingsui skaitant vedamą 
ją kalbą, jį kelis sykius pertrau
kė Airijos šalininkai, kurie pyk
sta kam Amerikos valdžia nepa
deda jiems išgauti nepriklauso
mybę.
’ Konvencijon atvyko ir Ameri
kos Darbo Federacijos preziden
tas Gompersas, kuris paduosiąs 
platfortnos komitetui tuos pa
čius darbininkų reikalavimus, 
kuriuos jis buvo padavęs ir re
publikonų komitetui. Republiko 
nai jo reikalavimus atmetė, tur
būt susilauks jis to paties ir čia.

Prie salės durų pikietuoja mo- 
terįs, kurios reikalauja nuėmimo 
Rusijos blokados ir leidimo ten 
įvežti Rusijos vaikams pieno ir 
vaistų.

Pakelė laikraščio kaimą.
KANSAS CITY, Mo., birž. 28. 

— Star paskelbė šiandie pakėli
mą prenumeratos iki 20c savai
tėje artimesnėse vietose ir 30c 
tolmesnėse vietose. Priežastis 
prenumeratos pakėlimo — di
delis pabrangimas popieros ir 
kitų spaudos reikmenų.

TRENTON, N. J., birž. 26. — 
Teismas priteisė, kad saliuninin- 
kas Greenberjr iš Bayonne turi 
užmokėti Kūlikui $25,000 už 
pardavimą medžio alkoholio vie
ton degtinės.
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LIETUVIO PREKYBOS 
BENDROVE

BANKIERIAI
Tarnauja lietuviams 

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

PARDUODAME
Laivakortes
IŠRŪPINAME
Pasportus

SIUNČIAME TA VORUS 
LIETUVON

Reikalaudami platesnių infor
macijų rąžykite sekančiu adre
su:

LITHUANIAN SALES
CORPORATION 5

414 Broadway,
So. Boston 27, Mass.

Užrašome Lietuvos laikraščius.

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE

Socializmo idėja Lie
tuvos gimnazijose

[Nuo musų korespondento].
Kuriems draugų teko lankyti 

gimnazijas rusų caro laikais, 
tie žino, kaip biauriai buvo var
žomas auklėtinių gyvemimas ir 
mintis. Ar dalykai pakitėjo da
bar Lietuvos gimnazijose? Nė 
kiek. Gal dar labiau pažiaurėjo. 
Gimnazijų yra apie dvidešimtį, 
bet tik Pagiškio [? Red.] ir 
Mariampolės realė gimnazija 
leidžia socializmo idėjai laisvai 
plėtoties; kitur, tai ir nesvajok. 
Kleriklai žino, kad socialistinės 
minios pietojimos skaudžiai jų 
“biznio” interesus užgauna, del- 
togi griebiasi žiauriausių prie
monių kovai prieš tos idėjos įsi
vyravimą mokyklose. Jie visu • 
piktumu kovoja su “Aušrinin
kais”—socialistinė mokyklų jau 
nuomenę, kuri leidžia ir savo lai
kraštį “Aušrinę”.

Bet tokius, kurie dar jauni bū
dami, mokyklų suoluose sėdėda-

Tele Yards 6492

AKUšERKA 
A SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterių ligose; rū
pestingai prižiu
rtu ligone ir kūdi
kį laike llgoa.
3255 So. Haleted 
SU Chicago, TU

mi interesuojasi darbininkų kle- 
sos reikalais ir kiek įmanydami 
jai veikia, reikėtų visokiais bu
dais paremti, moraliai ir mate
rialiai. — A. P. Julys.

ŠIMONYS, Panevėžio apskr.
Sekmadieny geg. 3 d. čia bu

vo vieša paskaita žemes ūkio 
kooperacijos reikalu. Parodyta 
buvo kaip artoją naudoja fabri
kantai, kapitalistai ir vertelgos. 
Kai kurie klausytojai net išsi
žiojo nustebę, kai užgirdo iš 
paskaitos “Darbo” Nr. 30 žinios, 
kad brauktų linių pluoštui, 1 
rūšies, buvo mokama Klaipė
doj 1080 auks., Francuzijoj — 
1300-1700 auks., o čionai tik 
140 auks. už pūdą.

“Iš tokio naudojimo tiesiau
sias kelias — tai spiestis į koo
peracijas,” — užbaigė orato
rius.

Toliau milicijos atstovas nau
jų pasų reikalų pranešė, kad 
žmonės eitų fotografuotis, už ką 
reikėsią mokėti apie 10 auksinų. 
Daugelis žmonių nepasitenkino 
tokiu mokesniu už naujus pa
sus. Žmonės norėtų, kad nei fo
tografuotis nereiktų, nei mokė
ti už pasus jokio mokesnio.

Rekvizicijomis irgi labai ne
patenkinti žmonės. Girdi, vokie
čių laikai grįžta: duok sviesto 
po sv. savaitei, duok vilnų ii 
tt., o tau ne kapeikos niekas ne
duoda. Be to, sviesto ėmimas 
esąs nuo karvės labai neteisin
gas. —K. Ėglis.

[“Liet. Ūkiu.”]

atsitikimai plėstis. Nutarė, kad 
kuoveikiausiai valsčiaus vldy- 

ba praneštų apie tai apsk. Mili
cijai, ir kad milicijos vadas 
pasiųstų ištyrimui to dalyko vie
toje, o kaltininkus ir jų užtarė
jus nubaustų tinkamai.

Kuopos Narys.
[1‘Liet. Ūkiu.”]

LIBPALINGIS, Seimą apskr.
Krikščionys demokratai dar

buojasi. Per paskutinį valsčiaus 
Tarybos susirinkimų, kur pir
mininkauja kunigas J. Juodvir
šis, kai]) matyti iš žemiau pa
duodamos protokolo ištraukos 
buvo nutarta prašalinti du Lic- 
palingio mokyk, mokytojus — 
Sabalį ir Lipliunų—Balkaitį.

Štai to protokolo ištrauka:

LIBERTY B O N D si PABAISKAS.

“...Toliau buvo įnešta suma
nymas prašalinti mokytoj] Sa
balį iš Liepalingio mokyklos, o 
tai]) pat ir m. Balkaitį iš Lipa- 
liunų mokyklos už įžeidimų ka
talikų savo nešvariomis agitaci
jomis prieš rinkimus į Steigia
mų j į Seimų, nes šmeižė kuni
gus, lipino proklamacijas ir tt. 
Nutarta statyti ant slapto bal
savimo abudu skyriumi.

Bczultatas balsavimo kas link i 
mok. Sabalio sekantis: 13 narių 
iž prašalinimą, 3 nariams susi
laikius. Kas link mokytojo Bub i 
kaiČio sekantis: 14 narių už pa
šalinimų, 1 — susilaikius ir 1 
’eikalauja palitikti. Tokiu bildu 
lutarta reikalauti abudu praša- 
inti, kad vaikam nebūtų blogo 
mvyzdžio ir nedemoralizuotų.”

Ar ilgai mes vilksinie krikš
čionių demokratų jungų?

[“Liet. Ukin.”]

Mea perkame Pergales Bondas pilna parašyta f A C H 
|a verte, ir Laisves Bondas pilna pinigine verte. V/ a? 11 M

J. G. SACKHEIM & CO. 
IUS MILWAUK£B AVB. 
tarp Paullaa ir Wooi Sta

\tnHkite arba atsiųskit* i 
Atdata kasdien nuo B—4 > 
Utarninkais, Ketvertais

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

Pirmutinė Liet u v tą Elektros. Korporacija Amerikoj*
THEBRIDGEPORTELECTRICCO, Ine.

A. BARTKUS Pree.
1619 W. 47th St TeL Boulevard 18S2. UI

I
VISNATINIB MGZSTRUOTAB KUBAI A.PTHK0RIU8 ANT BIUDG1PO1TO 

VYRAMS IR SUAUGIEMS
Akintai ankx> rtaauoM n no |I .M Ir ae- 
glč'sa. Sidabro rimuoM nuo <1.00 b 
aujHčlan. Pritaikomo akiniu* uidyk* 
Atminkit: Galvon lopOJimaa. norvilku- 
maa, akių okaudėjimu. ukvilklmaa ir 
tt yra vaUlaia įvairių lieų. kurioa ga
li būti praAalintoo carų akinių pritaky 
mu. fityrimaa otdykų. jei peri t i ar 
skauda akie. Jei joo raudonos, jei gal
va tope, jei blogai matai, jei akle eilp- 
,U, netgek Ilgiau, o jirikok pagalba* 
ipttekoj, kur kiekvienam pritaikoma a. 
dnial utdykg Atmink, kad mo» kol 
nam gvarantuojam akiniu, ir kiek*** 
tam gerai prirenka*

1. M. MK81ROFV, Kkeporta* Optikas.
Jei jųa sergate ir reikalaujate patarimo arba rautų, ateikit pas mana Al buvau ap- 
tiekoriua Rueijoj viri 10 metų, Amerikoj 16 metų. Ai duodu patarimus DYKAI. Gulta 
padaryti bUo ktdciua ruaUkos vaistus. Al rekomenduoju tik GERUS daktarus. Ai sau 
draugas fanontų.

S. M. Mesiroff, 3149 S. Morgan St, Chicago, III.

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIME

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

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

Matydamas, kad niekur 
negaunu pagelbos, ėmiau ty
rinėti pats. Ir man tiek pa
sisekė surasti vaistus, var
du SALUTES STOMACH 
BITTERIS ir į 6 mėnesius 
palikau sveikas ir tvirtas, 
ir dabar čionai aš pasiro
dau visuomenei; taipgi yra 
tūkstančiai žmonių pasveikę 
nuo SALUTES BITTERIO 
ir dėkavoja jo Geradėjystei.

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

I tvirti tai naudokite SALUTES BITTERI ir jum suteiks sveikatą, 
I sudrutins vidurius ir prašalins galvos, pakrutinės ir strėnų skaus 
I mą ir abelnai visus nesmagumus iirašaHns, ir suteiks gerą apetitą, 

miegą ir tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingu 
nuo influenzos ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikyti ir par
davinėti, kaip aptiekose, kaičiamose ir tam panašiose vietose ir jis yra 
tokis pat kaip kad pirma buvo, šlapiuose laikuose kaina: 1 bonka 
$1.50; 2 b. $3.00; 4 b. $5.25; 6 b. $7.50; 12 bonky $14.00.

Reikalaukite aptiekose ar tam panašiose vietose, o jei nęgali gau- I 
ti, tai reikalauk tiesiai iŠ Salotos Manufacturing Co. Taigi norėda- J 
mi greit atlaikyti siysk sykiu su užsakymu ir Money Order dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o iries aplaikę.tuoj prisiusi
me dėl tamitų reikalaujamų gyduolių. , i
Pasarga: Prisiųskite tikrą ir aiškų savo antrašą ir adre- I 

suokit taip: SALUTES MANUFEČTURING, I
By P. A. BALTRANAS CO.

| 616 W. 31 st St., Chicago, 11L______ TeL Boulevard 7851 |

Nakty iš kovos 18—19 d. ka
reivis, stovėdamas sargyboje 
apie 2 vai. nakties išvydo nuo 
ukin. Tušo klojimo einant tris 
žmones. Manydamas, kad tai 
bus priešai, šovė tris kartus: 
pirmą ir antrą kartą į aukštą, 
bet kuomet pastebėjo, kad žmo
nės toliau slenka, tai tretį šiivĮ 
palaike j einančius. Po trečio 
šūvio išvydo gulintį vieną kaip 
ir žmogų, o kiti pabėgo kleboni
jos link. Kareivis manė, jog nu
šovė vieną lenką. Jam besiarti
nant prie nušautojo, atvyko dar 
du kareiviu, kurie buvo sargy
boje tuo laiku. Prisiartinę nus
tebo išvydę vietoj nušauto žmo
gaus maišą rugių.

Rytų išaušus paaiškėjo, kad 
iš Tušo klojimo prapuolė jo 
nuomininko Rimeišio 18 pūdų 
rugių. Tų rugių savininkas tuo
jau kreipėsi prie karininko, ku
ris yra Pabaiske, kad padarytų 
kratą pas tuos žmones, kuriuos 
Rimeišis yrai įtaręs vogimu. Pas 
įtartuosius nieko nesusekta. Už 
kokios puses valandos kun. 
Poška pasivadinęs Rimeišio sū
nų pranešė, jog jis žinąs kas vo
gė ir kaltininkas labai atsipra
šąs ir žadąs užmokėti pinigais 
tiek, kiek Rimeišis pareikalau
siąs, o grudai jau Lenkuose.

Sužinojęs apie tai ūkininkas 
tuojau kreipėsi prie kun. Poš
kos, kad išduotų kaltininką. Pa
aiškėjo, kad kaltininkas buvo 
vietos zakristijonas.

Mat, kame dalykas: zakristi
jonas yra didis spekuliantas ir 
geras kunigu draugas — mat 
'gerą liežuvį turi. Aiškinąs, kad 
jis pirkęs iš kareivių, kurių jam 
sakė, kad tie grudai yra nuo 
spekuliantų atimti, ir pamatęs, 
kad bus blogai, nes žinojo, jog 
nuo kareivių pirkti draudžiama, 
lai kuo greičiausia puolė prie 
kun. Poškos prašyti užtarimo. 
Visą tą islariją, prašant zakristi
jonui, kun, Poška, su pagalba 
priprašyto ukin. Rimeišio, nori 
užslėpti, kad neprieitų prie val
džios ausų. ' 17

Valsčiaus tarybos posėdyje 
kovo 24 d. buvo iškeltas šis 
klausimas. Visi tarybos nariai 
griežtai protestavo prieš viršmi- 
nėto atsitikimo, turėdami ome
nyje tai: nemibaudus kaltininkų 
minėtos vagystės, gali panašus

Laiškai iš Lietuvos
sietuvos Pavasario Gražybes.— 
linkimai į St. Seimą. — Laimė
jusių krikščionių-demokratų 

susirūpinimas.

Iš Kauno rašo (bal./46 d.) p. 
. Kazanauskui į Newarką:___

Drauge! Ir vėl pradėsiu savo 
aiškų gamtos aprašymu ir bai
gsiu, žinoma, politika. Mat, gam
os negaliu užmiršti dėl jos gro- 
:ybių, o gyvenamas momentais j 
zersti verčia kalbėti apie politi
kus įvykius.

Važiuojant tau* į Ameriką, re- 
jis teko važiuoti pro Kauną ir i 
Nemunu iki Tilžės, teko gėrėtis 
Taikiais musų dainuojamos upės Į 
erantais.... Prisimink tuos gim- 'į
uosius vaizdus ir tuomet gerai 
mprasi, kodėl aš išsprukęs iš ras 
jnės sienų, nieko nelaukdamas 
raukiau už miesto į Kauno apy- ; 
inkės kalnus ir klonius, į Nemu- 
10 krantus. Vytauto kalno ir ki- 
ų kalnų, Mickevičiaus klonio ir 

kitų slėnių grožybes aprašinėti 
mano biedna plunksna atsisako 
— ji nenori profonuoti gamtos l 
•eginių, kuriuos ji taip brangina

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“N A U J I E N O S”

ir tikisi, kad grįžęs pats savo a- 
kimis pamatysi juos. Aš gi nega
ili iškęsti nepaminėjęs šio pava 
;ario dar kartą. Šilta, saulė be- 
•ia savo gausius spindulius. Ap
siniaukia; sužaibuoja, superku- 
nuoja; skanus lietus pavilgo že- 
nę ir vėl giedra, vėl linksma, 
’engva.... O žolė tik dygsta ža-
iuoja, pumpurai sprogsta ir su- 
apoja; pradeda net bumburai 
sieptis, susirinkę į kekes Šakučių 
viršūnėse. Visa tat lemia šiai va
sarai gerą derlių, kurio taip lau
kia Pasaulinio Karp aukos ir 
šiaipjau “gyvenimo aukos.’’ 
e Visuomenes gyvenimas įvai
rus. Rinkimai į Steigiamąjį Sei
nų. “Apaštalų” misijos baigiasi. 
Pabįra gatvėse įvairių spalvų ir 
ataspalvių atsišaukimai; viešo
sios lentos apsilipdo plakatais. 
Rinkimų diena. Prie rinkimų 
punktų būreliai piliečių. Vienas 
ių, pasilikęs tik vieną kortelę su 
kandidatų sąrašu už kurį jis 
tvirtai pasiryžę® balsuoti, stovi 
rimtas ir pasitikįs savim, neabe
jojąs; kitas, susirūpinęs, dar te- 
beklausinėja, kuri partija geres
nė, kaip savo pažįstamų taip ir 
nepažįstamų kaimynų; o trečias 
tepasilikęs vien lietuviškus sąra
šus, pirštais buria, kurią korte
lę įleisti į urną, mat, jis partijų

Kalbant Apie Pelnus-
Naujienų Dividendai

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

Naujienų Šerai
Išmokėtieji dividendai gana aiškiai parodo, kame stovi Naujienų 

• Bendrovė, kaipo darbininkų kooperacija, su savo dideliu dienraš
čiu, “Naujienomis”, su savo spaustuve, su savo namais ir visu biz
niu. Indėtieji pinigai jau pradėjo nešti pelną ir toliaus jo turės 
nešti daugiau.

Šerų Pirkimas
** Dabar Naujienų Bendrovė yra pakėlusi savo kapitalizaciją iki 

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

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

Pakvietimas
> H | /-• Ik'll /Z • Ii

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

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

- - - --M

nepripažįsta ir jų nekenčia. Rin
kimai eina rimtai tvarkingai.

Rinkimų rezultatai šie:
Krikščionių-demokratų 59;
Soc.-liaudininkų demokr. 30;
žydų .........................   6;
Lenkų..... :.............................3;
Social-demokratų........... 13;
darbininkų grupės (kairiųjų) 

1; visi 112 atstovų.
Bepartiniai, pažanga (dabarti

nės valdžios partija; dabartinę 
valdžią sudaro pažanga ir krik- 
ščionis-dem. ir Sant. nepravedė 
nė vieno atstovo. Tad rinkimų 
rezultatai tokie, kokių buvo lau
kiama — krikščionįs-demokra- 
tai pilni Steigiamojo Seimo šei
mininkai; jų absoliutė dauguma. 
Džiaugtis tuo fiėra ko, bet ir nu
siminti neverta. Krikščionių- 
dem. be abejonės Seime skils j 
kairiuosius ir dešiniuosius. Ko
kios platformos jie (kairieji) lai 
kysis Seime, nežinia. Spėjama, 
kad jie paimsią poziciją, ne de
šinesnę kaip liaud.-demokratai. 
Reikia atminti, kad kairieji krik- 
šČion.-demokr. kur kas simpatin
gesnį negu “pažanga” ir kairesni 
negu “Santara”. Kultūrinės pa
jėgos visos “kr.-dem.” partijos 
menkos; ji neturi gerų ^‘valsty
binių” žmonių. Soc.-demokratų

SALIN DEGTINĖ
Visa Amerika tapo sau 
sa, bet neprivalai nusi
minti, todėl nusiramink 
Mes gaminame tam tik 
rą extraktą, iš kurio 
gali pasidaryti sveiką . 
gėrimą, kuris, mes už- j 
tikriname, užganėdins 
kiekvieną. Jeigu nori 
išsigerti prieš pusry
čius, po darbui, vestu
vėse, krikštynose arba 

'Šokiuose, tai gali atsiek 
ti labai pigiai pats pa- 

___ darydamas keletą ga
lionų. Pakelis, iš kurio gali pasi
daryti 6 galionus, tik $2.00. Tai tik
rai apsimoka išmėginti. Pasiųsk pi
nigus šiandien.
VVALTER NOVELTY CO., Dept.. 851 
1117 N. Paulina St., - Chicago, 111

'fel. Canal 6222.

DR. C. K. CHERKYb
LIETUVIS DENTT8TA8

W 22nd & So. Leaviti Hu 
CHICAGO 

Valandos. t:30 ryto iki ia 
ano 1 po pietą iki t «ak««.

Tel. Cicero 5968
DR. A. P. GURSKIS 

Lietuvis Dentistas.
4847 W. 14 St. kampas 49-th Avė.

CICERO, TLL.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak. išski

riant nedalias ir keredas.

frakcija Seime sudarys stiprų 
>avo kultūrinėm (ne skaičium) 
pajėgom vienatą. Prie tinkamai 
susidėjusių santykių Seime, ši
frakcija galės daryti didelės įtai
kūs į St. Seimo sprendimus. Ne
geistiniems santykiams susiklo
sčius, S.-d. turės atsistoti į opo
ziciją, kad darius įtaką į plačią 
visuomenę.

Tai tokie spėliojimai... Stebėti
na, kad kr-dem. pilnai laimėję 
rinkimus, kažin kodėl perdaug 
netritimfuoja. Gal nepasitikėda
mi savo pajėgom, susirūpino dėl 
atsakomybės, kuri guls ant jų už 
St. Seimą.

z1— ' l ■ ■■ '
• Tel. McKinley 76

. DR. t H. GINDICH
DANTISTAS

Męu naro darbą gvarantuojafae 
Kalbame visas Ėuropiškas kalbas 
3804 S. Kedzie Avė. Chicago, III.

Arti 38-th Street 
_______ ___ _______ _______ i___ r
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SO. OMAHA, NEBR.

Šv. Antano parapijos streikas te
besitęsia. Detektyvų atsilan

kymas.

Vietos parapijonų streikas 
prieš savo kifnigų jau tęsiasi 
nuo pat velykų. Priežasčių, de 
lei kurių kilo streikas, yra daug. 
Kaipo bažnyčios ir savo parapi- 
jonių valdonas, kunigas leidžia 
įsakymus parapijos dalykuose; 
jam nereikia nei parapijos ko
miteto klaust irs, kas daryti. Jei

komiteto narys jam nepataikė 
tuoj iš komiteto laukan. Tos 

priežastys ir privertė parapijo- 
nįs pasipriešinti kunigui.

Nieko nelaukiant parapijonjs 
paskelbė generalį streikų savo 
kunigui. Susirinkimus streiki
ninkai laikydavo kas nedėldic- 
nis bažnyčios skiepe.

Buvo pareikalauta iš kunigo

Į streikininkų susirinkimus 
buvo galima laisvai lankytis. Tų 
ja laisve pasinaudojo ir kunigo 
“šnipai”. Jie ateidavo į susirin
kimus, o paskui sumeluodavo

Dr. A. R. Blumenthal

everos Gyduoles užlaiko 4

Abelnas Tonikas.
Nei vienas nesiginčis su tuo. kad 
apskrita sveikata didžiumoje pri
klauso nuo prideramo suvirškinimo. 
Jei šitas darbas susilpnėja, sulėtėja, 
ar pasidaro neužtenkamu, tąsyk gali 
kilti kitos negalės. Taigi kiekvienas 
mes turėtume saugotis ir žiūrėti, kad 
virškinimo darbas butų normalia.

Severas 
Balsam of Life
(Severos Gyvasties Balsamas) yra 
pageidaujamu tonikų, kuris, kaip ži
noma, suteikia kuogeriausias pa
sekmes. Jis apskritai paasktina ir 
jo vertė yra priparodyta gydanties 
nuo nevirškinimo, dispepsijos, netu
rėjimo noro valgyti, vienvalinio vi
durių užkietėjimo, ir apskrito nusilp
nėjimo stovio. Kaina 86c ir 4c 
mokesčių, visose aptiekose.

.•ai V.’. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

vedamos komiteto, o ne kuni
go; 2) kad kunigas, be komite
to žinios, negalėtų savavališkai 
jokio parapijos darbo atlikti;

parapijonų kontrolėj, o ne ku
nigo.

Bet nežiūrint to, kunigas da 
laikosi savo tvirtovėj ir gana.

jai - - davatkos abiejų lyčių. Iš 
tų gaivalų kunigas išsirinko sau 
palankų komitetą, kurį užtvir
tino jis pats ir vyskupas. Ži
noma, varnas varnui akies ne
kerta.

Taigi kunigas organizuoja sa 
vo šalininkus, kad sulaužius pa- 
rapijonių streiką. Streikininkai 
pasiuntė savo kamitetų pas vie
tos vyskupų. Komitetas reika
lavo, kad vyskupas pašalintų! da 
bar esantį kunigų, o jo vieton 
paskirtų kitų. Nuo “streiklau
žių” ir-gi siunčiama komitetai, 
kurie bando išteisinti kunigų.

neužjaučia streikininkams.

Važiuokite į Lietuvą
PER

Depositors State Bank 
4633*4637 South Ashland Avenue 

CHICAGO, ILLINOIS

I $6,000,000.00 dolerių banka

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

MES ŠNEKAME VISOKIOMIS KALBOMIS:
Į LIETUVIŠKAI, LENKIŠKAI, RUSKAI, VOKIŠ- 
I KAI, UKRAINŲ, BOHEMŲ, SLAVŲ, KROATŲ, 

SERBŲ IR ŽYDŲ KALBOMIS.

Girdi, streikininkai rengiasi ku
nigėlį smala ištepti. Na, o ku
nigas per pamokslus neriasi iš 
k’hilio, bedailindamas “bunlau- 
ščiku.”

Gegužės 30 d. streikininkai su 
šauškė viešą susirinkimų j baž
nyčios skiepą, kad aptarus kas 
daryti su kunigo pašalinimu, 
etc. Laike susirinkimo įeina j 
skiepų naujai sudarytasai komi
tetas ir pareiškia, kad streiko va 
dai išeitų laukan. Esą detek- 
tivai su jais norį pasimatyti. 
Streiko vadai atkirto, kad jei de 
tektivai nori jų matyti, tai tegul 
jie ir ateina, o ne jie eis pas de- 
tektivus.

Kunigo naujieji komitetu inkai 
įeina su dviem detektivais į 
skiepų, kad suareštavus streiko 
vadus. Pasikalbėję su vadais 
detektivai išdūlino sau. Tuo bu 
du kunigo ir jo šalininkų pas
tangos nuėjo niekaįs.

Pirm to kunigas gąsdino para 
pijonis bažnyčioj ir pareiškė, 
kad neduosiąs skiepo mitin
gams laikyti. Grųsino, kad1 nie
kas j mitingų neitų, nes busią 
suareštuoti. Kurie bailesni, ne
atėjo, bet drąsesni nepaisė grųsi- 
nimų.

Vienu balsu streikuojantįs pa 
rapijonįs išnešė papeikimą 
tamsiems kunigo šalininkams, 
kam jie savo brolius-lietuvius 
policija siundo. Prispirtas prie 
sienos, kunigo komitetas teisi
nosi, kad jis nekvietęs ir niekuo^ 
met nekviesiųs policijos. Esą 
kunigas tatai padaręs. Jie tik, 
kunigui prašant, sykiu su de
tektivais į skiepų ėję.

Pradėjo temti. O ginčams su 
komitetininkais vis da nesimatė 
galo.
Galop, paprašyta komiteto at
sukti šviesų. Komitetas atsakė, 
kad jis negalįs tatai padaryti be 
kunigo leidimo. Publika gar
džiai juokėsi. Pasigirdo balsai: 
“O tai tau, kunigo komitetas! ir 
šviesos negali duoti nepasiklau- 
sus jo”.

Kunigo komitetininkai, Petri- 
čionis ir Rimkus, išdūlino lau-

LAIVAKORTES 
EUROPON

Jau Yra Parduodamos
NAUJIENŲ OFISE
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUJE

Trečios klesos laivakorčių kainos yra sekamos:

Iš New Yorko į Angliją ar Franciją... $71.50
Iš New Yorko į Paryžių.............................$75.00
Iš New Yorko į Hamburgą................... $110.00
Iš New Yorko į Danzigą.........................$128.00

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

♦

šiandien dar galima gauti vietų ant laivo “New 
York”, kurs išplaukia birželio 19 d. ir ant laivo “Ad- 
riatic”, kurs išplaukia liepos 3 d.

Laivakorčią reikale galite dabar 
kreipties į NAUJIENAS.

SPECIALISTAS* 
ųamlauoja Dyka!

nyksta regėjimas 
Mes vartojam 

pagerinta Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga domų at 
kreipiama | vai«

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliomls, nuo 9 iki 12 dienų 
4649 S. Aahlaad av. kampAT st 

Talephone Yards 4212 
Boulevard 6427

DR. M. HERZMAN
*«ral lietuvtoina linomaa per 33 m*. 

kaipo pat,r«a rydytojaa. aklranraa 
ir akuiarla.

Gydo aitrias ir ehronilkaa ligas, vy. 
rq, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokios elektros gria- 
taisos.

Ofisas ir I^baratorijat 1M* W. llt* 
St. aeteii FUk 8t.

VALANDOS: Nūs 10—II pieta te 
■u* 6 ild 8 vai. vakarais.

( Dienomis; Canal 
T«I«ph.M& J 1110 "ba 867

) Dram
' 910 - Drovar 4126

GYVENIMAS: >413 8. Halsted Street
VALANDOS t k—• ryte, tiktai

Dr, Charles Segal
Persikėlė | savo Maują HfUą 
pa. 4729 Sa. Aaland Avė. Jis 
gydo ligas vyrų, moterų Ir val
kų. Ofiso valandos nue 10 Iki 
12 rytmetyj, nuo 2 Iki 5 va
kare; 7 v. v. iki 8r30 v. v. Ne- 
dėliomis 10 v. r. iki 1 v. d.
Specialistas džiovos ir moterų 
ligų. Tel. Drexel 2880.

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

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

Moteriškų ir Vyriškų, 
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 — 8 po pietų ir nuo 

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

Tolophone Yards 687.

SOCIALIZMO
MINTIES

BLAIVUMAS

neberodė.
Streikuojantįs parapijonjs pri 

dėjo nemaža vargo, kitas ir pas 
kutinį centų padėjo, kol bažny
čių ir klebonijų pastatė, o dabar 
jiems nevalia nei mitingų lai
kyti bažnyčios skiepe. Kunigas, 
iš kažin kur atvažiavęs ir nepri
sidėjęs prie bažnyčios jokiu dar
bu, viskų daro saviškai, nesi
klausęs savo žmonių.

Dabar streikuojantįs parapijo 
nįs laiko mitingus kas savaitę 
K. Junevičienės namoose.

Kuo tos tąsynės pasibaigs, sun 
ku numanyti.

—Katalikė Vargdienė.

AA ADOMAS A. KABALIAUSKAfl, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dlspep 

iija,ncvirinimas pilvelio, u uslabn ėjimas. Kraujo, inkstų, *5
abelnas spėkų nustojiroas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, k*» 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visojo Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bei kada pareikalavau Salutaras vaistų. Bitteria, Kraujo vąyto- 
jo. Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmi stipriai dirbt Inkstai atsigavo. Reu
matizmą* pranyko diegliai nebebadl po krutino. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria. ir po 1 mėn. savo paveikslo pa
mačiau toki skirtumų ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su to
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėuaa. Prot

1707 So. Halsted 8t, Telephono Canal 4417. Chicago, DL

Telephono Yards 6012

Dr. M. Stupnicki
2107 S. Morgan st. Chicago

DR.,S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

BINGHAMPTON, N. Y.

Bolševikiškos prakalbos. Aušros 
choro darbuotėj. LSS. 33 kuopos 

veikimas.

ši knyga parašyta labai populiarėje kalbo
je. Kiekvienas skaitytojas gali kuoaiškiau- 
siai suprasti kas toje knygoje rašoma.

Parašė John Spargo.
Vertė A. Lalis

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

230 puslapių.

Kaina neapdarytos 75c 
Puikiais audekliniais apd. $1.00

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

Birželio 17 d. L. G. D. sky
rius buvo surengęs Dr. Graiču- 
nui prakalbas. Reikia pažymė
ti, kad šiose prakalbose Dr. Grai 
čunas atvirai prisipažino, jogeį 
jo vienminčiai Lietuvoj aplaikę 
didžiausį smūgį. Mat tautinin
kai, kuriems priklauso ir dakta
ras, nepravedė St. Seiman nei 
vieno atstovo.

Daktaras daugiausiai kalbėjo 
apie labdarybės ir L. G. D. rei
kalus. Kalbėjo rimtai ir beša- 
liniai; neužgauliojo priešingų įsi
tikinimų žmonių. Už tai jam 
galima duot kreditą. Žmonių 
buvo mažaį.

♦ * ♦

Vietos bolševikiškoji L. G. L. 
D. 20 kuopa (mat čia yra dvi L. 
D. L. D. 20-tos kuopi; viena gy
vuoja nuo pat įsikūrimo L. D. L. 
D., o kita įsikūrė bolševikiškam 
kvaituliui užėjus; jon dabar su- 
marmėjo visi komynistai ir vei
kia po L. D. L. D. skraiste) bir
želio 20 . parengė pikniką. Pik- 
nikan buvo pakviesta iš Phila- 
delpliijos “garsus oratorius“,

•Venckunas. Reikia pasakyti, 
kad tas “oratorius” turi labai 
daug drąsumo, bet mažai žino
jimo. Jo prakalba buvo tikras 
“čep-sui”. Keli žodžiai apie li
teratūrą, kiti keli apie Rusiją, 
Lenkiją, Lietuvą ir t.t. žodžiu, 
kalbėtojo buvo bandyta papasa
koti apie viso pasaulio istoriją. 
Be to, ir šiaip kalba buvo labai 
varginanti ir nubuodi. Publika 
jau buvo pradėjusi skirstyties 
ir, kad kokios, kalbėtojas butų 
nebetekęs klausytojų. Bet jo lai 
mei ėmė lyti, užtat ir prakalba 
pasibaigė “natūraliu budu”. Tik 
pirmininkas pranešė, kad “orato- 
ris” baigsiąs savo prakalbą lai
kyti Lietuvių svetainėj.

Apie devintą valandą nužymė- 
toj svetainėj prasidėjo prakal
bos. Publikos atsilankė visai 
nedaug, bet ir ta pati negalėjo 
išbūti iki pabaigos. Ta Venc
kuno deklamacija apie “viską 
pasaulyj” tiek įkyrėjo žmonėms, 
kad jie vienas po kito spruko 
pro duris.

Dabar tarp binghamptoniečių 
eina didelės diskusijos apie “orą 
torį” ir jo gabumų įvertinimą. 
Diduma laikosi tos nuomonės, 
cad Venckuno prakalbos esan
čios labai geras vaistas nuo be
miegės. Besiklausant jo prakal
bų žmogus nenoroms turįs už
migti.

★ * ★

Vietos Aušros choras vėl dar 
juojasi. Kiek teko patirti, cho- 
ristai dabar esą patenkinti savo

Carter’s LittleLiver Pilis
Per šešesdešimts 
metų šis geriau- 
sis pasaulyje 
valytojas 
jaknų ir 
skilvio. J

Reikalaukit tikrojo

DEL GALVOS SO 
PĖJIMO, DEL 
SVAIGIMO, DEL 
UŽKIETĖJIMO, 

DEL ABELNOS

ER’S IRON PILLS
Grynų Daržovių.

• “ ................................

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

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

mokytoju. Girdi, jis suprantąs 
savo darbą, o pirma buvusieji 
mokytojai turėję labai daug drą
sos, bet mažai žinojimo. Dabar 
mokytojauja J. Valintinas. Lai
mingos kloties chorui.

L.S.S. 33čioji kp. taipgi kruta, 
tik, žinoma, neperdaugiausia tu
ri narių. Bet užtat visi nariai 
yra veiklus. O priežodis sako, 
kad ir mažai by tik tvirtai.

Butų geistina, kad iki šiol sto
vėjusieji nuošaliai žmonės grįštų 
į 33-čiaąją ir padėtų mums veik
ti.

Susirinkimai įvyksta pirmą ne 
dėldienį kiekvieno mėnesia, 2 
vai. po pietų, Lietuvių Svetainėj.

-----Beržo Lapas,

JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL. 
Telephone Central 8684 

Valandos: 9 ryto Iki 5 vakare, 
Subatomisi 9 iki 1 po pieta 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzamino j u Abstraktas 

perkant.
arba parduodant narna, lota ar
ba fermų ir padirbu visokius 
Loffaliikus Dokumentus. Sutei

kiu patarimus ir skolinu pinigus 
ant Pirma Mortg*ėių ant lengva 
sąlygą-
West Side ofisas atdaras vaka

rais nuo 7 iki 8 valandos.
Vilium Metropolitan Stata Bač
kos, 2201 W. 22nd Street.
Cer. Leavitt Tel. Canal 2652.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“NAUJIENOS”

DR. YUšKA :
1900 S. Halsted St. !

Tel. Canal 114
=3xm3snsxasn»

DR M. T. STRIKOLIS
Gydytojas ir Chirarga* 

Ofisas: 1767 W. 47 St.
Tel. Boulevard 160.

Ofiso valandos: 10 ryto iki 2 
po pietą; 6:30 Iki 8:30 vak.

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

Tel. McKinley 263

DR.
Lietuvis Gydytoja* ir Chirurgą* 
Boseland*: 10900 8. Michigaa Ava. 
Telefonai, Pullman 342 ir 8188 
Chicagos ofisas: 4518 S. Wood St 
Tik Ketvergų vakarais nuo 1:18 
-7. TeL Yards 722.

MAKARAS

Telephon< Boulevard 2168 

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAI 

VALANDOS: 8—12 ryto

MSI M. Margas Bt. Chicag*, DL

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAM 

1687 WJ1 St kampJHar*hfi*ld av
Valandos: Iki 8 ryto; a«ų 1iki

Tai. Proereet 1141

Telephono Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, 
3325 So. Halsted St^ Chicago? į
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lithuanian <^AiLV news|Šukys visai neskaito socialistais 
nepriklausomųjų socialdeinokra-Published Daily except Sunday by . t „ 

the Lithuanian News Pub. Co., Ino. tų ?

Netiesa taip-pat yra, kad prie 
žastis, dėl kurios valdančioji par 
tija vartojo ginklus prieš dar- 

Į bininkus, buvo tų darbininkų 
“veržimąsi prie diktatūros”. Mes 
žinome, kad po Kapp’o maišto, | listus, bet ir kairiuosius socialis- 
kurį sutriuškino darbininkai, 
valdžia ėmė maišinį juos pagelba 
kariuomenės; o tuo tarpu visos 
darbininkų partijos buvo tuomet 
aiškių-aiškiausiai pareiškusios,

Editor P. Grigaitis

1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, ILLINOIS.

Tetephone Ganai 1506

Subscription Rates:
$6.00 per year in Chica^o.
$5.00 per year outside of Chicago.
$7.00 per year in Canada.

2c per copy.

bntered as Second Class Matter i pcnuicnuoivo,
“ar®į.l"th, 1914, at the Post Office uj nednkin nrin diktatūrom 
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Apžvalga
KOMUNISTIŠKOS PASAKOS 

APIE DIKTATŪRĄ.

Nepaprastas straipsnis pasiro
dė 147-am “Laisvės” numeryj— 
J. Šukio polemika prieš “Nau
jienas”. Keistais yra jisai ne 
tuo, kad jo autorius yra Šukys, 
arba kad jisai yra atkreiptas 
prieš musų dienraštį, o tuo, kad 
jame nesiranda nei “Judošių”, 
nei “svoločių”, nei “smalavirių”, 
nei “glindų”, nei kitų panašių 
komunistiškos retorikos žiedų. 
Girdėt komunistą kritikuojant 
socialistus ir nesikoliojant gat
viniais žodžiais, tai juk yra taip 
retas dalykas, kad į jį negalima 
neatkreipti domos.

Straipsnio autorius mėgina su 
mušti socialistus argumentais. 
Savo uždavinį jisai atlieka labai 
silpnai, bet vien dėlto, kad jisai 
daro pastangą elgties, kaip civi
lizuotas žmogus, mes skaitome 
savo pareiga atidžiai peržvelgti 
jo išvadžiojimus ir parodyti, 
kaip jam, taip ir skaitytojams, 
kame yra jo klaidos.

Dalykas eina apie socialistų 
pažvalgą į vavinamąją proleta
riato diktatūrą. Šukys nori pa
rodyti, kad ta pažvalga, kaip ji 
buvo išdėstyta “Naujienose”,

Mes pirmiausia panagrinėsime 
faktinę jo išvadžiojimų pusę.

Neteisingi faktai.
Musų oponentas vienoje savo 

straipsnio vietoje tvirtina, kad 
tokia valdžios forma (ne dikta
toriška, o demokratiška), kurios 
nori “Naujienos”, neišvengiamai 
turinti atvesti prie to, kad socai- 
listams reikėtų pavartot kariuo
menės spėką prieš darbininkus, 
“besiverženčius prie diktatūros”. 
Girdi:

“Lygiai taip Vokietijos ir
Austrijos ‘demokratiškieji’ so

cialistai padarė”.
Tai yra netiesa. Apie tai, 

kad Austrijoje darbininkai butų 
veržęsi prie diktatūros, ir kad 
juos nu to butų sulaikiusi ka
riuomenės spėka, mums neteko 
girdėt. Austrijoje, be to, kaip 
visi žino, tarp darbininkų ran
dasi labai mažas skaičius tokių, 
kurie stoja už diktatūrą. O. kas 
dėl Vokietijos, tai taip-pat yra 
gerai žinoma, kad tenai tiktai 
mažuma darbininkų stojo už 

diktatūrą. Prieš juos, tiesa, bu
vo pavartota kariuomenės spė
ka, bet atsakomybė už tai jokiu 
budu negali būt metama ant vi
sų socialistų. Ginklų spėka mal
šino darbininkus didžiumiečiai 
socialdemokratai, kuomet nepri-

| (po tuo pareiškimu buvo pasira
šę ir komunistai-spartakiečiai). 
Valdžia pavartojo kariuomenės 
spėką prieš darbininkus dėlto, 
kad ji nenorėjo pasitraukti; tai 
buvo, vadinasi kova dėl valdžios 
galios, o ne valdžios formos.

Ta pati priežastis atvedė prie 
kariuomenės vartojimo ir pirmes 
niuose Vokietijos valdžios susi- 
rėmimuose su darbininkais ( tik- 
riaus sakant, su dalim darbinin
kų). Kada radikalės darbininkų 
partijos pasitraukė iš Ebertoa 
valdžios, ir kada ši susidėjo su 
buržuazija, tai dalis darbininkų 
ėmė kilti prieš ją, ir jijėmė gink
lais malšinti juos.

Bet panašiai juk dėjosi ne vien 
Vokietijoje, o ir Rusijoje. Šito
je šalyje didžiumiečiai (bolševL 
kai) taip-pat ginklais malšina 
visus, kurie kįla prieš juos; ir 
malšina da šimtą kartų žiau- 
riaus, negu Vokietijos didžiumie 
čiai. Rusiški didžiumiečiai, be 
to, ir prie valdžios priėjo, gink
lų spėka nustumdami į šalį tuos 
darbininkus ir darbininkų parti
jas, kurie stojo prieš juos.

Toliaus Šukys rašo, kad “Nau
jienos” gerai žinančios, jogei

“Rusijos komisarai didžiu
mos žmonių išrinkti, ir tų 
žmonių valią-nutarhnus pildo. 
Antraip, jie negalėtų ilgiau, 
kaip tris mėnesius savo vieto
se užsilikti, nes kas trys mė
nesiai Sovietų suvažiavimai į- 
vyksta, kuriuose būna komisa
rai perrenkami ir jų darbai 
užtvirtinami*’.

% ♦ « « . I

Šukys gal tatai “žino”; bet ji*- 
sai negalėjo patirti iš “Naujie
nų”, kad mes žinome visai ką ki
ta. Viena, mes žinome, kad so
vietų suvažiavimai ir komisarų 
perrinkimai “kas trįs mėnesiai” 
yra tik ant popieros (sovietų 
konstitucijoje); antra, mes žino
me, kad sovietuose dalyvauja ne 
didžiuma, o mažuma žmonių; 
trečia, mes žinome, kad vieninte
liam atsitikime, kuomet buvo 
visuotinas balsavimas prie balše- 
vikų valdžios, — būtent, Steigia 
mojo Susirinkimo rinkimuose, 
bolševikus sumušė viena tik so- 
cialistų-revoliucionierių partija 
(ji išrirfko 250 atstovų, o bolše
vikai tiktai 150).

Šukys gali sakyt (sakyt gali
ma viską!), kad tie musų faktai 
neteisingi arba neturi reikšmės; 
bet jisai negali užginčyti, kad 
mes jais vadovaujamės savo pa- 
žvalgoje į bolševjkų valdžią. O 
jeigu taip, tai jisai neturi jokios 
teisės tvirtinti, kad mes vienaip 
žinome, o kitaip skelbiame, ši
toks priekaištas iš jo pusės yra 
nie ku nepateisinama arogancija.

Rašydamas apie tą pačią bol
ševikų valdžią, jisąi da sako, kad 
ji, tiesa persekiojanti sočialis-

“Sovietai socialistus perse
kioja už tai, kad jie su Kolča- 
kais, Denikinais ir Judeničais 
sėbraudami, Sovietų Rusijos 
žmones neprietelių jungan no 
ri parduoti. Už šalies išdavys
tę jie persekiojami, o ne už 
tai, kad jie socialistais, nors 
jie butų ir ‘Naujienų’ kalib
ro socialistais”.
Gana juokingai skamba, kada 

komunistas ima teisinti socia
listų persekiojimą” už šalies išda 
vystę”. Tie patįs Šukiai dar ne
senai ant visų kampų keikdavo 
socialistus “išdavikais”, kada šie 
sakydavo, kad gali būt tokių at
sitikimų, kuomet ir socialistai tu 
ri ginti savo šalį !

Bet Šukys pasakoja netįesą, 
kad Rusijos socialistai sėbravo- 
si su Kolčakaįs, Denikinais ir Ju
deničais. Yra juk neužginčija-
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mas faktas, kad Kolčakas nu
vertė valdžią Sibire, kuri susidė
jo daugiausia iš socialistų revo
liucionierių, ir nužudė arba su
areštavo jos narius. Prieš Kol- 
čaką kovojo net tokie dešinės 
srovės socialistai, kaip Avksent-' 
jevas, Argunovas ir kiti.

Ūtaminkas, birželio 29,

gias teises — kapitalistai ir nimo faktai, šukio-gi teorijos Drn(yn Sncia lietq m'š 
darbininkai, lai lasvai daro sau yra produktas ne faktų tyrinėji-1 K 
pragyvenimą ir biznį, kaip kas mo, o jo svajonių. Ir tos jo sva- 
išmano. Ar ne taip ‘Naujienų’ Į jonės, deja, yra visai žemos ver- 
redaktoriau t”
Ne: visai netaip. Visa šita 

Šukio litanija, išimant pirmutinį 
sakinį, yra laisvas jos autoriaus 

O bolševikų valdžia persekio- išmislas, o ne išdėstymas “Nau
ja ne tiktai dešiniuosius socia-

tus-revoliucionierius ir interna
cionalistus socialdemokratus. 

! Reiškia, persekioja ne už sėbra- 
vimąsi su kolčakiniais.

Nesąžiningumo priekaištai.

Mes jau matėme, kaip Šukys 
prikaišioja “Naujienoms”, kad 
jos buk žino “tiesą” apie Rusi
jos bolševikus, bet tyčia klaidi
na savo skaitytojus, skelbdamos 
“netiesą”. Tokių priekaištų te- 
čiaus pas jį yra ir daugiaus.

Paminėjęs, kad “Naujienos” 
pripažįsta jogei darbininkiškai 
valdžiai Kali tekti pavartot dik- 
lat mišką galią prieš kapitalistus, 
jeigu šie mėgintų spėka priešin- 
ties jai, — jisai sako:

“Nebijokite, šitas tik dėl vis 
ko pasakyta, kad savo cnatly- 
Sftųną galutinai nepraradus 
tarp darbo minių”.
Šukys nepajiegia suprasti mu 

sų pažvalgoe, todėl jisai mano, 
kad lengviausia bus sumušti ją, 
apkaltinus mus Veidmainiavimu. 
Tai pilnai sutinka su komunistų 
“principais” — apšaukt arba be 
pročiais arba veidmainiais visus 
žmones, kurie protauja kitaip, 
negu komunistai. Bet ką jisai 
gali įtiktinti šitokiais priekaiš
tais savo oponentams?

Jeigu Šukys tikrai mano, kad 
palaikymui savo įtekmės darbo 
miniose būtinai reikia, nors veid
mainingai, skelbti bolševikiškas 
idėjas; ir jeigu jisai tikrai mano, 
kad “Naujienos” veidmainiauja, 
norėdamos prisigerinti minioms, 
—tai kuo jisai išaiškins tą faktą, 
kad “Naujienos” štai jau keletas 
metų kaip atvirai rodo savo prie
šingumą bolševizmui? Juk joms 
butų buvę daug daugiaus išro- 
kavimo žaisti ant bolševikiško 
minių ūpo ir išrodyti jų akyse 
taip “cnatlyvomis”, kaip, saky
sime, Šukys!

Tas Šukio priekaištas pataiko 
visai ne į “Naujienas”, o į jį patį 
ir jo sėbrus, kurie paskutiniais 
dvejais metais iš socialistų pa
virto komunistais, bolševikų pa
sekėjais". Pąsak Šukio, reikia bol- 
ševikuot net prieš savo sąžinę, 
idant nepraradus savo “cnatly- 
vumo” miniose. Jie, matoma, 
taip ir darė.

Neteisingos teorijos.'

Dabar da perkratysime kažku
rias Šukio teorijas, kuriomis ji
sai bando sumušti “Naujienas” 
ir paremti savo poziciją diktatu-^ 
ros klausimu.

“Naujienos” andai pasakė, 
cad socialistai stoja už demokra
tiją, o ne už diktatorišką vah 
džios formą; todėl jie pripažįs
ta lygias teises visiems pilie
čiams be klesų skirtumo; ir val
džią jie nari įgyti, patraukdami 
savo pusėn didžiumą piliečių, o 
ne kitokiu budu.

Šukys delei to vė ką nupasako
ja:

“Vadinasi, prie socialistų 
valdžios kapitalistai turės tas 
pačias lygias teises; visos ša
lies turtus, žinoma, taipgi ir 
tinkamą apsaugą tų turtų ir 
laisvių, nuo beturčių darbo 
žmonių, nes tie beturčiai taip 
pat prigulės nuo kapitalistų 
malonės, kaip ir šiandie prigu
li. Vadinasi, galės badauti, 
jeigu neturės tiek pinigų, kad 
maistą galėtų nusipirkti. Ga
lės be pašiūrės gyventi, jeigu 
negalės savo namo įgyti, ar 
neprieinamos rendos užsimokė 
ti. Na, ir kas-gi juos privers
kitaip užsilaikyti (Šukys mano vo labiausia atsilikusi ekonomi- 
tuo budu, kad beturčius ture- jos ir politikos žvilgsniu šalis; 
tų kas-nors versti, idant jie 
nebadautų! Red.)? Juk betur
čių žmonių laisvių praplėtimas 
reikštų kapitalistų laisvių su
varžymą. Kapitalistai demo
kratinėje, socialistų vąldomo- tot despotiškas priemones prieš 
j e, šalyje skaitomi lygiais pi-i savo senuosius išnaudoto jus ir 
liečiais ir naudojasi lygiomis prieš vienas kitą.
teisėmis....Tegul visi turi ly- Tai tokius dalykus rodo gyve-

Socinlizmo įvykinimui reika- 
Itės. Darbininkams, kurie yral lin«n’ ,kn1d ekonomių r * 

tiek spfikų padėję kovoje prieš H"0?18, 1 ,«u«5 “* ■ -r
• esančias visuomenėje skriaudas kud 'ląrbmmkų klesa kun vi- 

ir priespauda, jisai siūlo, kaipo 8Uor"‘'t ekononu-
išganymą, tokių tvarkų, kur iš- H01 'bujojus, butų orgauižuota 

1 tisoms žmonių klesoms bus atim- ,r «P«*vic‘us savo interesus šu
tą pilietinės teisės! prasti ir ginti.

Jam tiktų šie poeto žodžiai: Kalbant apie Ameriką, negali 
“So klein du bist, so gross du 1)111 «inčo> j°« ekonominis šalies 
bist Fantast” — tamsta esi dide- slovls -vra ,<)ks- Tečiaus darbi-

j ienų” pozicijos.
Nuduodamas, buk jisai išdėsto 

musų mintį, Šukys po pirmuti
nio sakinio (apie kapitalistų tei 
sos) įspraudžia tokius žodžius,! avaiotoias bet tamstos sva-ln^U klesa čia augo labai spar- 
kurių “Naujienos” niekuomet nėSVa čiai, susidėjo iš įvairiausių ele- 

~inentų (didelės dalies ateivių), 
jos atidžia buvo daugiau nu- 

Pasaulio Darbininkų kreipta į gigantišką šalies vys
tymąsi, negu į savo interesus,— 
taigi ji nesuspėjo orienluoties 
juose, nesuspėjo tinkamai orga- 
nizuoties ir vesti kovą už savo 
būvį. Tečiaus visgi klesiniai in
teresai suvarė milionus darbi
ninkų į organizacijas, kurios nė
ra tobulos, vienok karts nuo kar 
to eina tobulyn. Tai viena, tai 
kita taip vadinamų “bespalvių” 
darbininkų organizacijų vis la
biau linksta prie tų principų, ku 
riuos skelbia socialistai. Juk ir 
Darbo Partija, kuri susitvėrė iš 
“bespalvių” unijų, į savo pro
gramą įtraukė daug ko iš so
cialistų prograino. Progresas, 
vadinasi, daroma, vienok nega
lima da sakyt, kad darbininkų 
klesa jau didžiumoje susipratu
si, organizuota ir revoliucioniŠ- 
ka. O be šitų dalykų nė revo
liucijos, nė proletariato diktatū
ros, ne socializmo nėra galima 
įvykdinti.

Kada svarstoma apie šituos 
klausimus, reikia pirmiausiai iš
analizuoti šalies ekonominį sto
vį ir darbininkų fiziškas ir pro
tiškas spėkas. Kas nemoka ana
lizuot, tai Amerikoj esama tin
kamo “barometro”, kuris va
dinasi balsavimais. Tiesa, ka
pitalistiškų partijų daromoai ko
rupcijos nuneša daug balsų, bet 
jeigu darbininkai arba parduo
da savo balsus, arba leidžia pa
vogti juos, arba duodasi apgau
ti, tai yra paliudijimas, kad jie 
da nėra pribrendę tinkąniai 
gint savo interesus.

Pusketvirtų riictų atgal, kada 
buvo renkamas prezidentas ir 
kada socialistai nebuvo susiskal 
dę, socialistų kandidatas negavo 
nė miliono balsų. Amerikoj gy
vena apie 95 milonai žmonių ir 
apie 15 milionų dalyvauja pre
zidento rinkimuose. Taigi pas
kutiniai prezidento rinkimai pa
rode, kad Amerikoj darbinin
kai da nėra pribrendę klesiniai. 
Ir ne tik prezidento rinkimai, o 
ir visokių vietinių valdininkų 
rinkimai, kurie sekė iki pat šių 
melų, perdaug vilios da neduo
da. Tečiaus kas karias laimėji
mai didinasi. Jeigu atsiminti, 

__ . T . . _r i kad pastarieji keli n^etai yra di-
. ,. . . . . ... . dziausios reakcijos laikai, kadkepyklų savininkai sutiko pnpa- .... ...... _ . socialistų organizacini gyvavi- pažintu savo kepyklas unijinėmis . . . . -i •t . ¥_ ,. TZ -• mas labai apsunkintas, veikimasir pasirašė sahtarti su Kepėjų . . , \ . . . ....Ty t. * trukdomas, ir da jeigu pridėt pa

J ' čios Partijos suskihną ir nepa
sibaigiančią tarpusrovinę kovą, 
tai turime stebeties, kad rezul
tatai valstijų ir miestų rinkiniuo 
se buvo da pusėtinai geri socia-

ra pasakiusios ne tiktai kritikuo-|J()nes yra labal men os‘ 
tam jo straipsnyje, o ir jokioje 
kitoje vietoje, — būtent, kad 
prie socialistų valdžios kapita
listai turėsią “taipgi ir visus ša
lies turtus”. Padaręs šitą “patai
są” (paprastai kalbant, falsifi
kaciją), jisai jau paskui, žinoma, 
lengvai “parodo”, kad prie sociar 
listų valdžios beturčiai ir ba
daus, ir šaltį kęs, ir kapitalis
tams tarnaus. Pas komunistus 
gal tatai skaitosi kritika, bet pas 
kulturingus žmones ne. •

“Naujienos” visai nemano, 
kad prie socialistų valdžios tur
tai turės pasiliktį, kapitalistų ran 
koše; jeigu jos taip manytų, tai 
reikštų, kad jok atmeta socializ
mą. “Naujienos” sako — ir visi 
jų skaitytojai tatai žino—kad so 
cialistų valdžia turės paimti tur
tus iš kapitalistų rankų ir pa
vesti juos į visuomenės rankas; 
tai yra taip senas socialistų mo
kslo dėsnys, kaip senas pats so
cializmo mokslas. Vadinai, Šu
kio pasaka apie darbininkų var 
gą prie socialistų valdžios yra 
tuščia.

Bet kodėl jisai prasimanė ją? 
Todėl, kad jisai nežino skirtumo 
tarpe politinių teisių ir nuosavy
bės teisių. Jisai mano, kad ka
pitalistai viešpatauja ačiū tam, 
kad jie turi teisę balsuot, —kuo 
met ištiesų yra kaip tik atbulai: 
jie viešpatauja ačiū tam, kad jie 
turi turtą. Šitaip klaidingai 

manydamas, Šukys ir įsivaizdi
na, kad, jiegu neatimsi iš kapi
talistų basavitno teisės, tai jie 
nepaliaus viešpatavę. I

Toliaus, Šukys mano, kad vieš 
pataujftrtti klesa turi būtinai pa
daryti beteisėmis kitas klesas. 
Toks manymas atitinka viduram 
žio visuomenės stoviui, — tam 
stoviui, kada žmonės buvo pada 
inti į luomus; bet šiandie kiek

vienas žino, kad skirstymo į luo
mus visai nereikia, idant viena 
klesa galėtų viešpataut ant kitų 
tiesų. Darbininkai šiandie di
džiumoje šalių turi lygias teises 
su kapitalistais, o betgi kapitalis
tai ant jų viešpatauja. Taigi ir 
tada, kada paims valdžią darbi
ninkai, jiems nereikės padaryti 
beteisiais kitus žmones, nereikės 
grįžti į viduramžį.

Pagalios, da viena Šukio teori
ja. Jisai rašo:

i
“Ūpo pakilimo laikotarpiais 

apsireiškia proletarų noras 
prie diktatūros pritilpti”.
Kuo jisai remia tokį savo įsiti

kinimą? Vokietijoje, pavyz
džiui, buvo didelis ūpo pakili
mas, kada sugriuvo kaizerizmas, 
o betgi milžiniška didžiuma pro
letarų buvo priešinga diktatūrai 
(rinkimuose į Steigiamąjį Susi
rinkimą ta socialistų partija, ku 
ri buvo grieščiausia priešinga 
diktatūrai, gavo daugiaus kaip 
devynis milionus balsų). Austri
joje matėme tą-pat. Anglijoje 
ir Francijoje, kur ūpas irgi yra 
gana pakilęs, diktatūros šalinin
kai taipgi yra silpnoje mažumo 
j e tarpe proletarų. I

Reiškia, jeigu kalbėt tiesą, o 
ne pasakas sekt, tai reikia saky
ti, kad prie diktatūros veržiasi, 
ūpo pakilimo laikotarpiais, ne 
visi proletarai, o tiktai tam tikri 
elementai jų tarpe. Rusijoje to
kių elementų tarpe proletarų pa
sirodė didžiuma. Bet Rusija bu-

žmonės, reikia tikėtiee, balsuM 
už Debsą. Reakcijos siautimas 
perdaug jau įkirėjo daugeliui gy 
ventoj ų ir geriausias smūgis jM 
butų didelis skaičius balsų D l 
sui, kuris ir pats yra reakcijos 
auka. Nesyieliškai augštos gy
venimo kainos, nes ftiokis, nei 
toki s kares užbaigimas, unijų 
persėkojimas ir daugelis kitų 
dalykų stumitS balsuotoją gal
vot. Debsas šįmet turėtų gaut 
nemažiau 3 milionų balsų. Jei
gu jis tiek gaus, tuomet galima 
bus spręsti, kad apie penktada
lis Amerikos gyventojų nebeno
ri republ ikonų ir demokratų 
viešpatavimo.—Žilių Antanas.

Judėjimas
JUNGTINES VALSTIJOS.

[Federuotoji Presą],
Seattle, Wash. —y Penki tūk

stančiai organizuotų triobų sta
tytojų darbininkų per savo cen- 
tralinį komitetų atsišaukė į 
miesto tarybų reikalaudami, 
kad nebūtų pabranginta gatve- 
karių važinėjimosi mokestis 
nuo 5 ant 7 centų. Jie sako, kad 
jeigu gatvekaipų opera vimas 
duoda kiek nuostolių, tai defici
tas turėtų būt padengtas iš tak
sų mokesčių.

Kaikurios unijos nutarė, kad 
jų nariai geriau peksti vaikš
čios, ne kad mokės pabrangintą 
važinėjimo kainą.

Del amnestijos politiniams , 
kaliniams.

[Federuotoji Presą].
Mihvaukee, Wis.— Stipri agi

tacija už politinių ir industrinių 
kalinių paliuosavimą ima atsi
liepti ir į atžagareivių protus. 
Štai dagi toks reakcinis laikraš
tis,, kaip Mihvaukee Herald ant 
pirmo puslapio ir stambiausiu 
antgalviu iššspausdino žinias 
apie organizuotąjį darbininkų 
veikimą amnestijos reikalais. 
Pripažįsta galų gale atėjęs lai
kas suteikti visiems politiniams 
prasikaltėliams amnestija. He
rald pareiškia, kad tiems,, kurie 
karo metu prisiplėšė didėlių 
pelnų, toki žmonės kaip Debsas 
ir Bergeris, daug pavojingesni 
esą kalėjime negu laisvi būda
mi, o todėl ir “privilegijotosios 
klesos” interesai reikalaują, 
kad amnestija butų suteikta.

[Federuotoji Presą].
New Yorkas. — Hudsono aps 

skričio (New%Jersey) fabrikinių 
kai kuria taip vadinamą Open 
Shop Lygą; tikslas — kovoti 
su darbininkų unijomis ir uni- 
nes dirbtuves padaryti neuninė- 
mis. Visu pirma jie nori sulau
žyti mašinistų streiką, apėmusį 
daugelį to distrikto dirbtuvių.

ANGLIJA.

žmones tenai kentėjo sunkiausią 
pripSpaudą, Despotizme išauklė
ti jie nesugebėjo sugalvoti nie
ko geresnio, kada nukrito slėgian 
tis juos jungas, kaip tiktai pavar

žemės ūkio darbininkų 
bruzdėjimas.

[Federuotoji Presą]. I šįmet vėl turėsime prezidento
Londonas. — Galų gale Agri- rinkimus. Šie metai nėra apati- 

kulturos Komisija nusprendė, jos laikas. Neramumas, neuž- 
kBd žemės ūkio darbininkai tu- kignėdipims siučia plačiai. Riti
nį- gauti nemažiau kaip $12.50 kiniuose šįmet dalyvaus dau- 
algos savaitėj. Bet toks nuspren ginu balsuotojų, negu bile kada 
dimas kažin ar sulaikys ūkio anksčiau, nes kiekvienas jaučia 
darbininkus nuo streiko, ku- si nusimanąs kaip išrišti dienos 
riuo jie grūmoja. Mat, Agri- klausinius ir yra spiriama gyve- 
kulturos komisija, kuriai buvo nimo prisidėt prie jų rišimo, 
įteikti reikalavimai, perdaug ii- Be. to, didelė ateivių dalis, ku- 
gai svarstė algų klausiamą, tuo ri pirma negalėdavo balsuot, jau 
tarini ūkio darbininkai nutarė tapo piliečiais. Naujos imigraci 
reikalauti mažiausiai 15 dolerių | jos mažai, 
algos ir 48 valandų darbo sa
vaitėj.

Per visą pavasarį ūkio darbi
ninkai Berkshire, Oxfordshi:re 
ir Surrey apskričiuose kas savai 
te laike milžinišškus susirinki
mus ir svarstė savo padėlį. Dar 
priešį dvejetą melų ūkio darbi- 
niiTkaf buvo visai neorganizuoti;

bia, vien ‘tik pietinėj Anglijos 
delyj jie savo organizacijos ka
soti sumoka kas savaitė po 50 
tuksiančių dolerių.

Balsuotojų bus daug, bet ar 
daug balsų bus atiduota už So
cialistų Partijos kandidatą? Lai
mėjimas rinkimuose socialis
tams butų politiškas laimėji
mas, bet dalyvavimas rinkiniuo 
se yra jiems lekcija, demons
truojanti susipratusių darbinin
kų .skaičių.

Socialistų susiskaldymas nepa 
kenks, nes Partija nominavo 
žmogų, "kuriuomi visos frakci
jos daugiau ar mažiau patenkin 
tos. Net iš Partijos išėjusieji

Žmonių Bankai
Frederlck C. Howe 
[Federuotoji Preea].

VII.
žmonių bankai turi būti ku

riami kooperatyviais pamatais, 
Tiems pirmoj vietoj turi apeiti 
patarnavimas, o ne pelnas. Tatai 
reikia pažymėti bankų įstatuose.

To dalinai! galima atsiekti ap- 
rubežiavimu dividendų nuo 6 iki 
S nuošimčių. Perviršį butų gali
ma skirti kitokiems tikslams. 
Pavyzdžiui, juos butų galima iš
dalinti depozitoriams arba sko
lininkams, kaip tai daroma ko- 
operatyvių krautuvių. Galima 
ji skirti perviršio fondan įvai
riems tikslams.

Tki kokio laipsnio galima per
viršį naudoti įvairiems tikslams, 
—tikrai negalima pasakyti. Ta
tai pareina nuo bankų virSinin- 
kų. Tečiaus vienas dalykas yra 
aiškus—dividendai visuomet ga
li būti sumažinti; perviršį gali
ma išdalyti depozitoriams ir sko 
liniukams.

Klausimą, ar perviršį galima 
naudoti kitokiems tikslams, turi 
išrišti banko viršininkai.

(Pabaiga).
g «.l!----- H.. ML.JM!..-

L.S. Sąjungoje
___________________________________________________________________

Pataisymas.
• ’ f ff

Naujienų 150 num. (biržejio 
25) išspausdintame pranešime 
ip'e parėmimą “įnešimo refe
rendumui dėl mokesčių” pasa
kyta, kad jį parėmė 10 kuopų, 
bet parodyme, kurios kuopos 
parėmė, praleista LSS. 60-toji 
Kuopa. Šiuo ta klaida pataiso
ma.

Kazimieras Gugis

taip ir cMlifkuotc ieiirnaoM. Daro 
viaaMas dokumontua trpopUratt

Namų Ofisas t

IMI Hiltted St
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Prakalbos! Prakalbos!

M K

* i Š1*’ J

Lietuviu Rateliuose j begėdi! Th skaitai®! progresy
viu, pirmeiviu, susipratusiu. Aš 
la’kiau tave geru draugu, o tu 
pritepei laikraštį apie mane. Tu
ri būti laisve... Aš tau parody
siu. ..

— Širdele, širdele, — sako 
vyras: — ilgus metus gyvenova, 
dukterį beveik jau merga užau
ginai, vis buvo gerai; ir laisvę 
turėjai p»lnutėlę: ką norėjai tai 
darei. Dievai žino, kas tau ant 
senatvės suniežėjo, kokios dar 
tu laisvės pasigedai.

• — Gvaizdikas.

Sugriuvo naujai statomo otelio 
lubos; keturi darbininkai 

sužeisti.

BRTOGEPORT

Kalbės Kun. M. X. Mockus
Garfield Park — 

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

Pradžia 8 vai. vak. 
18 Street —
Seredoje, birželio-June 30, 

Malinauskio svet. 1843 S.
Halsted str.

Pradžia 7:30 vai. vak.
Pribukite visi į virš pami

nėtas prakalbas.
Kviečia 1 kp. LLF. Komit.

§1
Lukaut, vaikai! “dėdė” gan 

p'ktas. Anądien, birtent ketver
ge jis nutambenijo į policijos 
stotį vieną, o pėtnyčioj-—du vai
ku. «

Mat, dėdė nužiūrėjęs, kad vai
kai nelanko mokyklos.

§2
Nedėlioj po pietų išgirdome, 

kad “fajermonai” perkūno smar 
kuinu dunda link 31 gatvės.

Kada pribuvo vieton, klausia, 
kur yra tas “fajeras.” Žmogus 
parodė pirštu į ^saiaveišį,” ku
ris laikė rankoj bibliją ir tarė.

— Matai, kur “fa j eras** — 
gesinkite...

Salaveišiai išsiskirstė; “fajer
monai*’ sugrįžo. Nieko nerei
kėjo gcsiinti.

§3
Nedėlioj atsilankė Angolija, 

prisitupė truputį prie žemės ir, 
sako:

Tai bent šeimyna.
am- 
ma-

Naujai statomo Plazos otelio, 
prie Wilson av. ir Sheridan 

l road, įgriuvo lubos. Liko su
žeisti keturi darbininkai: John 
Wickman, Martin Jerrick, To- 
ny Lco ir James Piemont.

Viena bėda—ne bėda.;.
Joseph Kopacz, 2216 Ciy- 

bourn Avė., turėjo progos įsiti
kinti, kad viena bėda — ne be
da, bet dvi-trys žmogų suėda.

Jis nusipirko degtinės—l'fkroS 
degtinės—visų troką. Išbandė

Rez. 1189 Independente Blvd. Chicago
Telephonė Van Buren 294

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
Vaiky ir visų chroniškų ligą

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago
Telephone Drover 9093 

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^ DRAUGIJOS

Vasarnamiai
ant Bandos

Dr. A. Montvidas ir kun. 
Mockus kalbės.

Chicagos socialistų ir laisva- 
nių piknike. —
Nedėlioję, Liepos-July 4, *20
Gardner Park West Pullman 

GARDNER PARK 
West Pullman, III.

Annų Slavicek, 43 metų 
žiaus, garnys aplankė ne 
žiau, nė daugiau, kai 25 kartus. 
Dvidešimt penki vaikai — tai 
ne juokas. Slavicek neturėjo 
kriko ne miegoti. Visų laiką ji 
buvo užimta rėdymu, maitini
mu ir prižiūrėjimu savo armi
jos.

Laikui bėgant atsirado ir ki
tokių rūpesčių. £me vaikai mir 
ti. Ir iš dviejų dešimčių pen
kių vaikų liko vos septyni.

Tuo tarpu Thomas Slavicek, 
Anuos vyras, sumanė likti ant
ruoju Edisonu. Jis atidarė elek 

......... M 1O tros prietaisų dirbtuvę. Ta sa- 
Panevėžio apskr., Ramigalos parapijos vo dirbtuve jisai taip susidomė- 

jo, kad visai užmiršo apie na
mus ir šeimynų. Guliantis jo 
paskutine mintis buvo dirbtu
ve su taja pat mintimi jis ir at
sikeldavo.

Annai pasidarė riestai. Rei
kia šeimyną užlaikyti, o pini-; 
gų nėra. Thomas nieko neduo
da — visus savo pinigus inves-

į trukų ir pristatęs sargybų lie- 
<pe degtinę vežti į savo namus. 
(Ii pats automobiliu važiavo 
pasku‘i. Tik staiga truko vežė
jas ištraukė revolverį ir prisakė 
Kopacz’o sargams lipti žemyn. 
Tie išpildė reikalavimų. Tuo pa
čiu laiku atkreipta revolveris į 
Kopaczų ir pareikalauta atiduo
ti pin’gus. Kopacz atidavė pi
nigus, $1,400.

Tatai baisiai atsiliepė į Ko- 
paezų. Jis nuėjo pasiguosti po-

Tel. Yartb 8654

Mrs. A. Michniewich 
akuserka 
taigusi Akuto- 
įjos kolegiją; 
<gai praktika
is! Pennsilva- 
<joa hospitali- 
«, Pasekmin- 
rai patarnauja 
irie gimdymo, 
tuoda rodą vi- 
okiosa ligose 

moterimi ir 
merginoms.

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

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilai v.

Krutamieji paveikslai apie ūkio 
darbus.

TAUTIŠKA DR-STfi MYLftTOJŲ 
LIETUVOS BROLIŲ IR SESĘ- 

RŲ, KENSINGTON, ILL.
Valdyba 1920 m. 

Pirmininkas, I. Gaudutis,
10855*So. State St., Roselanh, III. 

Pirmininko padėjėjas, S. Shimkus, 
10707 S. Wabash Avė., Iloseland, III. 
Iždininkas, J. Ivanauskis, 
122 E.Kensington Av, KensingtonJB. 
Prot. Raštininkas, P. Grigula, 
10449 S. Wentwprth Av., Roseland.

.Finansų Raštininkas, V. Dargis, 
10520 So. State St., Roseland, III.

Kurie rengiatės ant ilges- WEST PUI.LMAN, S. L. A. 55 KP.. 
Valdyba 1920 metams 

Lapie, pirm., 12143 Green St. 
12020 Halsted St. 

rašt., 
•18 I-* merai d 

rašt.. /
12939 Union 

722 W. 120 St

Knio laiko praleisti poilsio (va £ a‘n.i 
kacijų) dienas o labiausiai Andmškn. i;!!- 
šeimynos, tai galite gauti a. Statkus, fm 
puikių vasarnamių (Cotta- 
ges) arba pavienių kamba- J- niepšas, iždo giob., 
rių ant jau senai Lietuviams! a. Mikalauskas, iždo gi 
žinomos (Lemonts Resort! I)r. A. i.. Graiamu,,. taSį!!“ 

8310 So. Halsted 
Laukis, marš.-dūri n i n kas, 

12143 Green

J. Gruzdis, ižd.,

120-18 Union

Avė.

Avė

AVI:,

Kazimieras Rupšys persiskyrė su 
šiuo pasauliui Mirė birželio 27 dieną 
pusė po šešių ryte 1920 metuose, se
numo 48 metų. Gimė Lietuvoje, paėjo 
iš Kauno red., Raseinių apskr. Šilalės 
parapijos, šeručių kaimo. Amerikoje 
išgyveno 25 metus. Palikdamas, pačią 
Vincentą ir dukterį Kazimierą 3-jų 
pusės metų. Lietuvoje paliko motiną 
dukterį Juzefą ir dvi seserį: Kotriną ir 
Magdaleną. Laidotuvės atsibus sere- 
doj, birželio 30 dieną, 9 vai. ryte 
namų: 1800 So. Peoria st. ir kampas! 
W. 18-th st. į bažnyčią Apveizdos Die- j

1 Atminčiai keturiems metams suka
kus nuo mirimo musų tėvelio Antano 
Jurgaičio, mirusio 26-tą dieną birželio 
1916 metuose. Paėjo iš Kauno red..

T -■
PažarČių kaimo. Labai vargiai pndci-» 
do savo gyvenimą ir mirė vos sulau
kęs 62 metų. Musų motinėlė mirė pa
likdama jam 6 mažus vaikus, seniau
sias jų buvo 12 metų. Skurdo ir vargo 
žmogus jdant išmaitinus ir užauginus 
nors ant senatvės butų prie ko prisi
glausti. Bet netaip buvo lemta. Vai
kai tapo išblaškyti po visą pasaulj. 
Vieni Amerikoj, kiti Vokietijoj, kitus 
prakeiktas karas prarijo ir liko tik 
viena dukrelė patarnauti jam paskuti
nėse dienose ir palaidoti jį amžinan a- 
tilsin Ramigalos kapinėse ant vadina
mo Stukinio kalnelio j baltus smėlius. 
Vargdienis paliko didžiausiame nU- 
liudime tris dukreles ir vieną sūnų 
Amerikoj. Buvo geras žmogus bet 
nelaimingas ir mirė jis veikiausiai iš 
bado, karui užstojus. Su didžiausia 
Širdgėla mes apgailestaujam, kad ne
galėjome sumažinti jo vargus paskuti
nėse dienose, liks jis musų širdyse 
amžinoj atmintyje.

Marca Subačienė.

ties į teismų.
Teisėjas ištyręs dalyką liepė 

Thomas’ui duoti savo žmonai 
12 dolerių savaitei.

DR. JOSEPH ZIFF
Akių Specialistas 

Akis effzamfnaoja ai dyk*. 

Jūsų galvos skaudė
jimus ir 

mus matyti aiškiai 
gali būt prašalinti.

io Rn Morgą* St

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA 
Kainos kurios tinka bile vieno kito

overkotai: sro

Iki $60.00.
Pamatykit musą specialius siutu* 

Ir overkotus po $15, $17.50, $20.06 
$22^0, $25.00 ir $80.00. Juodi liu 
tai po $45 ir $65. Mtllno sorge siu 
tai nuo $35 Iki $60. Vaikiną ir vai 

I ką siutai ir overkotai $6.50 ir dau 
Sau. Vyrą kelinto $4 ir daugiau

ėlino serga kelinto $5.50 iki $17.50 
Specialia nupigiaimae 5% kiekvie 

nam pirkiniui, kuris turi boti sius 
Mamas Europon.

Atidaryta kiekvieną dieną ttd 9 
vai. vakare. Subatomia iki 11 vai 
vakar* Nedaliomis iki e v vakar* 

S. GORDON.
I41B Ro Galated Rt Cktrara H*

Mokiniai šįmet turės blogas 
vakacijas.

Mokinimo sezonas jau pasi
baigė. Desėtkai tūkstančių mo
kinių pasiliuosavo. Tai jų dyk- 
laikis. Jiems reikėtų tuos ke
lius mėnesius praleisti parkuo
se, pakvėpuoti tyru oru pasil
sėti. Bet šių vasarų jie to nega
lės padaryti. Pragyvenimo bran
gumas verčia tėvus reikalauti 
ir iš vaikų, šiokios-tokios pa
spirties. Ir štai tūkstančiai vai
kų j ieško šiokio-tokio užtemi
mo, kad užsipelnius centų-kitų.

pranešimų stovi šimtai vaikų, 
laukdami kokio nors darbo.

Nieko nuostabaus todėl, kad 
vaikų mirtingumu Amerikos 
miestai užima antrų vietų pa-

guodos, da ėmė ir suareštavo 
jį už šinukleriaviiną degtine.

Vargšui Kotpaczui prisiėjo da 
ižsistatyti $2,500 kaucijos.

Penki* abasiniečiai kaltinama 
žmogžudyste.

Abisinijos kliubo vadai ima
ma naga n. Pelnyčio j įteikta 
jiems kaltinimo aklas. Visi jie 
kaltinama žmogžudyste.

Naujas Lietuvis Graborius
SIMON M. SKUDA 

1911 Canalport Avenue 
Tel. Roosevelt 7532

Patarnauju laidotuvėse konogeriausiai ir už prieina
mas kainas. Išduodu automobilius visokiems reika
lams. Jums apsimokės visokiame reikale kreipkitės 
prie manęs.

JUST KIDS—The 01d. 01d Story-

VIS TEK TO THI5 LETTER 
THAT TUOPAS LEPT ON THE 
TABlE A SCREAM— D E AR
HARGtKN - l‘n GOK N A HAVE A 
PAU.TT ANO » V;ANT YOU TO COHE ANO BE 
nx PĄROHEH— IF YOU VJH.U LE T VkU 
cabrt your bcoks FRpm schoou 
TOHORROM FOR VOO. H AR GERT SMITH 

I ŪKE YOU FKJRE’N AHY OTHER GlRll EK

-J HA-HA THAVS 
5ARAH- OCR 

BOT irt KOVE • HA HA

Sm»TH »s THE OBVtCT 
OP HlS ATTEHTIOHSt

Daktaras reikaladja, kad butų 
leteta rašyti daugiu receptų 

degtinei.
Sulig federalinio prolribicijos 

departamento patvarkymu dak
tarai gali į 90 dienas išleisti tik 
100 receptų degtinei. Tatai, su
prantama, daktarams nelabai 
patinka, nes žymiai sumažina jų 
įplaukas. Tie receptai kai-ku- 
riems daktarams buvo tikra auk 
so kasykla.

Dr. Eldorado Scolt paraše pro 
hibicijos departamentui laišką, 
kuriame jis išrodinėja, jog ap- 
rubežhioti receptų skaičių yra 
visai neteisingas dalykas. Dau
giau to, tai priešinasTvisokiems 
įstatymams. Bet prohibidijos 
departamentas mano, kad įsta
tymus ir patvarkymus sulig deg 
tinę jis pats galįs leisti.

šovė {\orą, bet pataikė į vaiką.
PriežotJs sako: turke į kel

mų, bet pataikė į karvę. Su po 
licislu Thomas Mitelio!! atsiti
ko dar didesnis kuriozas. Jis 
šovė į orų ir palaike į ant tilto 
stovintį vaikų. Tuo vaiku yra 
George Moseley, 9 metų,

Spėjama, kad vaikas mirsiąs.
Policistas šovęs į orų tuo tiks 

hi, kad pagųzdinus vaikus, ku
rie stovėjo ant tilto.

i—------
Komedi^ vįrto tragedija.
Pėtnyčioy po pietų Palace te

atre buvo lošiama komedija. 
Labai gera, juokinga komedija. 
Publika kvatojo. Tik staiga pa
sigirdo šūvis. Artistai Joseph 
Albert Iliadk perpuolė ant že
mės. Bet į tai nliėkas neatkrei
pė domės. Manyta, kad taip ir 
reikia. Mat vienoj to veikalo 
scenoj reikia šauti. Vienok šį 
kartų pasiriktą: paleista ne dy
kas šūvis. Kulipka pervėrė 
Ilockui rankų ir šonų. Sužeista- 
sai tuoj nugabenta į ligoninę.

Į Ilackų šovė aktore Kitty 
Gordon.
to incidento. Norima susekti, ko 
kiu būdu a įsi rudei kulipka tame

Daugelis žmonių, kurie vyks
ta ant ūkių, neturi mažiausio su 
pratimo apie ūkio darbus. To
dėl jie ir apsigauna. Kad iš
vengus tokio susivylimo, North 
Dakotoj liko nuimti krutamieji 
paveikslai, kurie atvaisdina ūkio 
darbus. Paveiksluose perstato
ma įvairus įrankiai ir kaip jie 
naudojama darbe.

Paveikslai bus rodomi utamin- 
ke, birželio 29 d., 8 vai. vakaro, 
Howell Neighborhood House, 
1831 Peoria St., dykai.

Visi yra kviečiami ateiti ir pa 
sižiurėti, kaip dabar yra atlie
kami ūkio darbai. ' 
-. W if ' 4 l • .________

Telefonų knyga kaštuosianti 
80 centų.

Telefoyų kompanija • paskel
bė, kad už naują telefonų kny
gos laidą imsianti 80 centų. Toj 
knygoj, kaip žinia, yra surašyti 
vardai, adresai ir telefonų nume
riai tų žmonių, kurie turi įvedę 
telefonus. Pirma už tokią kny
gą buvę imama tik 16 centų.

Susimušė du automabiliai; sep
tyni liko sužeisti.

Prie Brushwood ir Sheridan 
Sheridan road susidūrė du auto
mobiliam Vienas automobilius 
priklausė Samuel Horsnteinui, o 
kitas — nežinia kam.

žinomos (Lemonts Resort! 
Farmos, Sodus, Mich.)

Vasarnamiai ir pavieniai 
kambariai parsirenduos su 
lovoms, — valgius patįs tu
rės pasigaminti. Visokį val
giai — mėsa ir groceriai yra 
pristatomi ant vietos kožną 
dieną, per bučerių iš Benton 
Harbor.

Norinti platesnių žinių, 
meldžiu rašyti pas A. J. Le
ment, Lemont’s Resort 
Farm, Sodus,' Michigan.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^

Bridgeport Auto 
Express

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

OFISAS
3226 So. Halsted str^ Chicago, III 

Tel. Drover 9757

DRAUGIJOS ffi ORGA
NIZACIJOS

st.

St.

St

CICERO VYRU IR MOTERŲ 
APŠVIEOS DRAUGYSTĖS 

Valdyba 1920 m.
Juozapas Ta! aznti'.i.H Piezfdentns 

1404 So, 48tn (?.. Cicero, 
Ant. Klainis, Virr-pn/'dentas 

1526 So 49fh < t., Cicero,
A. E. Liutkus, Prirtckolų Raštin.

763 So. Kolfhar Avo., Cbtcago, 
Telefonas Van Buren 3005

UI.

n i.
Step. J. Tverijonas, Finansų Raštln.

835 N. Taylor Avė., Oak Park, III. 
Marijono Bartkienė, Iždininkė

2001 So. Cicero Avė., Cicero, Iii.
Susirinkimai laikomi paskutini 

nedėldienj kiekvieną mėnesi, kaip 2 
Vai. po pietų, J. Ncffo svetainėj, 
1500 So. 49th Avenue.

DR-STfi LIETUVOS VĖLIAVA 
AMERIKOJE NO. 1.

Valdyba 1920 nu

Hack pasveiksiąs.

14 metų merginos vyras turėjo 
užsistatyti $5,000.

Joseph Duncano, 19 metų am 
žiaus vyruko, romanas pasi
baigę vfsai netikusiai. Kiek lai
ko atgal jis prisiviliojo jaunutę 
merginų, Dorothy Young. Juodu 
sumanė apsivesti. Nutarta—pa
daryta.

vo žentui varcntų. Duncan liko 
areštoutas ir iš jo .pareikalauta 
užsi statyti $5,000 kaucijos. Kad 
kokios, Duncanui prisieis eiti 
kalėj i man už suviliojimų jaunu 
tės Dorothy.

Homstein, jo žmona ir pen
ki draugai liko sužeisti. Visi jie 
nugabenta į ligoninę. Nėra nei 
vieno pavojingai sužeisto.

Miesto maudyklos jau atsidarė.
Praeitą subatų atsidarė visos 

nuėsto maudyklo.s Žmonės da
bar turės kur “atvesti”.

Nuo liepos 1 d. Roselando ir 
Kensingtono Naujienų skaityto
jai pirkite Naujienas sekančiose 
stotyse:

K landa
158 Kensington avė.

M. G. Valaską
11444 Michjgan avė.

P. Umbrožiuną
234 E. 115-th str.

A. žalali
114 E. 107-th st.

Bučemėj
10701 State str.

Barbernėj
10500 Michigan avė.

Užprenumeruoti Naujienas
paduoti apgarsinimus galite per' 

PR. GRYBAS 
10500 La Fayette avė. 
Phone Pullman 3119

ar

CIIICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
Sav. Paš Valdyba 1920 metams

Pirmininkas, S. Danilavičia,
.. 1017 Winchcster Avė.
Protokolų rašt., X. Shaikis, 1557 Gi-< 

rard St.
Vice-Pirm., F. Juozapaviėia,

1547 N. Wood St.
Iždininkas, J. Degutis, 8918 Division

St. .
Fin. rašt., V. Briedis,

1049 Marshfield Avė.
Kon rašt., J. Ascilla.

4725 W. 12-th Place, Cicero.
Iždo globėjai:

K. Kalainiutė, 1965 Evergreen Avė.
J. Cernauskas, 1719 W. North Avė.

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPIN1O KLIUBO 

Valdyba 1920 metams. 
Napoleonas Vilemaitis, pirmininkas, 

3154 Douglas Blvd.
Steponas Balčiūnas, padėjėjas, 

3833 W. Van Buren Si
jonas Barčikas, nutarimų rašt., 

1381 So. Avers Av.
Ambraziejus Pivariunas, fin. rašt., 

20 N. Ashland Blvd.
Mykolas Kaziunas, kasierius, 

3959 W. 16th St.
Susirinkimai laikomi antrą nedėl- 

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

Pirmininkas, J. Gmkauskis, 
4508 So. Paulina St. 

Vice-pirmininkas, J. Rngauskis, 
4435 So .Wood St. 

Nutarimų Rašt,, A. Tarvidas,
3259 So. Union Avė.

; Finansų Rašt., S. Stankus,
6418 SO. Justin St. 

Kasierius, A. Cesna,
4509 Sd. Paulina St.

UBT. TAUT. D-Btė KUNIG. ALGIL- 
' DO, MELROSfc, PARK.

Valdyba 1920 metams.

E
in. Simonas Bružas.

Box 344, Melrose Paik, III. 
jėjas Romnšius Maziliauskas, 

Box 1079, Melrose Park, Iii. 
i'Hitin. Antanas Jasinskas, 

iouu St. Charles Avė., Maywood, III. 
Fin. raštin. Francišktis Kazakauskas, 

Box 681, Mcliose Park, III. 
Kasierius Franciškus Lapinskas,

Box 1109, Melrose Park, III. 
1. Kasos globėjas Myk. Zankevičia, 

Box 842, Melrose Park, III. 
2. Kasos globėjas Petras Aperavičia,

Box 514, Melrose Park, III 
Maršalka Stanislovas Poška ,

Box 403, Melrose Park. III 
Teisėjas Julijonas Rindžius,

Box 1116, Melrose Park, Iii 
Savo susirinkimus Kn. 

Draugystė laiko kas antrų nedėldie- 
nį kiekvieno mėnesio, kaip 1 vai. pc 
pietų, Frank ir Jame svet., 171 — 2? 
gatvė. kampas Lake gatvės

DDRAUGYSTfiS PALAIMINTOS 
LIETUVOS

Valdyba 1920 m 
Edvardas Čepulis, pirmininkas. 
. 4028 Artesian Avė

Beni Pasanka, padėjėjas, •
1447 So. 50th Avė., Cicero. III Ir. Žilinskas, nufar rast.,

f^ominik Danta. 
1237 So. 

Antanas Tmntivi?
1329 So. 5Hih Ct.. Cicero. III 

Susirinkimai laikomi antrų nedėL 
dienį kiekvieno mėnesio, Malinaus- 
kp salėj. 1843 So. Halsted St.. kaip 
1 vai. po pietų.

Algirde

2351 < uster St. 
fin rašt., 
ĮSI h Ct.. Cicero. Iii 
•a. k't’tjeritis.

Avė

Avė.

St

St

St

KENOSHA WIS. DRAUGYSTES 
BALSAS. 

Valdyba 19 m.
Pirm., Ant. Palšis, 552 Grand Avo.
Vice-Pirm., Juozas Mačiulis,

P. O. Box 229
Port. Rašt., M. Songaila, 827 Erie St.
Fin. Rašt., Ig. Baubonis,

728 Park Ct. 
Iždo Globėjai:

Juozas Poška, 772 Lindermann Ct. 
Ig. Jaseliunas, 960 Jcnne St.

Teisėjas, Ant. Bubelių, 313 Quince St.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DR-STĖS 
• VALDYBA 1920 METAMS.

’innininkas Juozapas Rūta,
3131 So. Enicrakl 

Pagelbininkas, Petras Pauzolis, 
3131 So. Emerald 

Nut. Rašt., Kaz. Demereckis,
3327 So. Wallace 

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

Kontrolės rašt. Antanas Strolis.
2018 So. Peoria

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

? Kasos glob. Povilas Chuplinskas, 
3417 So. Emerald Avė 

Kasiorius, Antanas Antanaitis,
819 W. 351h SI 

Maršalka, Kaz. Vftitkus,
833 \V. 33rd Place.

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

riiitieji prisirašyti prie draugys
tės kreipkitės virš minėtu antrašu.

DRAUGYSTES MEILŪS LIETUVIU 
No. 1. TOVVN OF LAKE, VALDYBA 

1920 M.
J. Daujotas, pirmininkas,
A. Balandis, vice-pinnininkas.
S. Skališius, nutarimų raštininkas.
J. Knizeris, finansų rašt
F. Ditkus, iždininkas.
Savo susirinkimus draugija laiko 

kas trecią seredą 8 vai. vak., A. Ce- 
snos svetainėje, 4501 So. Paulina st. 
— St. Skališius, nut. rašt., 4504 So. 
Wood st., Chicago, III.

LITTLE JULIUS SNEEZER BY BAKER
EVEN INTO THE 

STATE OP INTO*'
IT CBRTAiNLY
MUŠT BE GREAT 

TO H AVĖ AM
| EDUCATION?

MY OOV-IVE 8EEN 
18 EVERV STATE
IN THU UHION.I 4EE WHIZ- 

VOU’VE 0EEN 
EVERYvMHERE’<5£E-I'O ŪKE 

TO TRAVEL 
myself1

£VEN INTO THE 
STATE Of= 

MATRtMOMY?

INTERNATtONAL



DRAUGIJOS
DRAUGYSTES LIETUVOS GOJAUS 

Valdyba 1920 metams:

Pranešimai REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

NAUJIENOS, Chicago, III Utarninkas, Birželio 29, ’20
REIKIA DARBININKŲ 

VYKŲ
REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-žEMfi

VYRŲ

Pirmininkas, Antanas Boobcn, 
3231 So. Emerald Avė. 

Pirm, pagelb. Jonas Lauraitis, 
2026 So. Union Avė. 

Nutarimų rašt. Pranas Ažusienis, 
2005 So. String St. 

Finansų rašt., Ęenediktas Rusgis, 
3612 So. Emerald Avė.

Iždininkas, Jonas šaulys,
2152 W. 24th St. 

Kasos globėjai: 1) Domininkas čepela 
2) Jonas Arlauckas, 

Kontrolės rašt.
Aleksandras Garbašauskas 

Susirinkimai laikomi trečią pėtny- 
čią, kiekvieno mėnesio, 8 vai. vakare, 
D. Žemaičio svetainėj, prie 18-tos ir 
Union gatvių.

Draugijų pranešimu* apie mi> 
tingus etc. dedame dykai. Nuo 
šio laiko betgi pranešimai (lai
šku, arba telefonu: Caiul 1506) 
turi būt priduoti Redakcijai iš* 
vakaro, ne vėliau kaip iki 8 
P.M. Vėliau priduoti praneši
mai nebegalės tilpti rytojais 
numery).

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

Kviečia 1 kp. LLF. Komitetas.

Naujienų ofisan reikia mer
gaitės mokančios gerai rašy
ti rašomaja mašinėle (type- 
writer). Gerai butų kad mo
kėtų ir lietuviškai rašyti, 
bet tai nėra būtina. Ateikite 
Naujienų ofisan išryto nuo 
10 iki 12 vai.

REIKIA OPERATORIŲ

REIKTA —

DIRBTUVES

DARBININKŲ

Išpardavimas drygoods store su 
fixturais už žemą kainą. Savininkai 
dry goods Storų gali gerai pasipelnyti 
Eardavimo priežastis: noriu užsidėti 

itokios rūšies biznį.
M. Giaczas,

2335 So. Ix»avitt str. ir 23 place.
CORRIDON, MO

Parsiduoda — bučemė ir grocemė 
— Vertės $2300. Parduosiu už $1950. 
Turi būti greitai parduota, nes turiu 
kitą biznį.

4555 So. Paulina str.

LIET. DARBININKŲ DRAUGIJOS 
AMERIKOJE VALDYBA 

1920 metams.
J. B. Zitra, pirmininkas,

1919 So. Union Avė.
K. Sherpetis, Vice-pirmininkas,

1719 N. Harmitage Avė.
L. Ashmanta, nut. raštininkas,

810 W. 19 St.
Fran. Girdwainis, fin. rašt.

2000 S. Halsted
M. Yamilaitis, kontr. rašt.

1744 N. Hoyne Avė.
D. Shcmaitis, Kasierius,

1750 So. Union Avė.
Susirinkimai būna kas mėnesį an

trą subatos vakarą, 7:30 vai. vakare. 
D. Shcmaičio svet., 1750 So. Union 
Avė.

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

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

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

ACME STEEL GOODS CO.
2836 Archer Avė.

PARDAVIMUI bučemė ir grosernė, 
apgyventa visokių tautų. Biznis išdir
btas gerai. Parduodama tik už cash — 
knygučių nėra. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos.

4901 W. 12 str

AUTOMOBILIAI

st

LGD. Apskrities skyrių valdybų 
ir atstovų susirinkimą^ įvyks seredoi, 
birželio 30, kaip 7:80 v. vak., Wood- 
mano svetainėj, 3253 So. Lime gvė, 
kertė 33-čios gvės. Visus atstovus 
ir Skyrhj valdybas kviečiame atvykti, 
nes turime svarbių dalykų svarsty
mui. St. Grisius, LGD. Apskrities pir
mininkas.

REIKIA —
Merginų 16 metų ir senesnių ,pri

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

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

Belden Manufacturing Co.
2300 So. Westem avė., Parsiduoda 7 sėdinių geras automo

bilius su uždengtu viršum. Didelis bar
genas. Priežastis, per didelis Prie ma
žos šeimynos Sutinku mainyti ant 
mažesnio. Atsišaukit ant adreso

3100 W. Harrison str

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

Visokiais klausymais kreipkitės pas 
mane šiuo adresu:

L. KI BARTAS 
1031 N. 9th St. — E. St. Louis, III.

PRANEŠIMAS
Chicagos Lietuvių Pašalnos kliubas 

rengia Didelį Metinį Pikniką, Liepos, 
July 5, 1920 National Darže, Riversi- 
de. III. Nuoširdžiai kviečiame visus 
atsilankyti ant šio didelio pikniko. 
Gera muzika.

Rengimo Komtietas.

REIKTA —
Paprastų darbininkų viduriniam ir 

išlaukiniam dirbtuvės darbui. Pasto
vus darbas, gera mokestis ir premijos.

Heppes — Nelson Roofing Co., 
4500 Fillmore str.

RAKANDAI
PALIKTA STORAGE’Y 

DYKAI

DRAUGYSTES MEILES LIETUVIŲ 
AMERIKOJE. 

Valdyba 1920 metama.

Pirm. Ant. Margevičia, 
1923 S. Union Avė. 

Padėj. Juoz. Valantiejus,
619 West 14lh Place.

Iz. Jusčius, 
1967 Canalport Avė.

Iz. Vcdeckis, 
712 Barber St.

Tautkus, 712 Barber St.

Brighton Park. — Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos, 104 (per 
organizuotos) kuopos susirinkimas 
ivyks seredoj, birželio 30 d., J.iuosy- 
bės sVet., kampas Kedzie avė ir 39-th 
place. Pradžia 7:30 vai. vakaro.

— Valdyba.

REIKIA —

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

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

Prot. rašt.
Fin. rašt.

Jon.Kas.
Centr. rašt. Antanas Jusčius.

Kasos globojai:
Petras Venckus ir Petras Vertelis. 

Maršalkos:
1. J. Guzauskis; 2. G. M. Chernauskis 
Ligonių globėjas Ant. Daujotas. 
Teisėjas Stanisl. Romanas.
Taut. kapinių trustee, P. Kasparaitis. 
Komitetas Juoz. Švedas.

Paj ieškojimai
PASKELBIMŲ KAINA.

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

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

REIKIA —

LIETUVIŲ KRIAUCIŲ'KLIUBO S.P. 
Viršininkų antrašai 1920 m.

D. Žutautas, Pirm., 1502 N. VVood St. 
Pr. Dikšas, Vice-pirm..

20,A Bingham St.
Kalaine. Nutar. Rašt.,

1965 Evergreen Avė.
Briedis, Turtų rašt.,

1049 N. Marshfield Avė.
Dauginis, Ižd., 1604 W. North Av.

Dr. A. Montvidas, kvotėjas, 
2121 N. VVestern Avė.

Susirinkimai atsibuna pirmą sere- 
dą kiekvieno mėnesio L i uosy b ės 
svetainėje, 1822 VVabansia Avė.

j.

j.

A. C. W. of A. LOCAL UNION 269 
Rubsiuvių Unijos Lietuvių Skyrius.

Valdyba 1920 metams:
W. Prusis. Pirm., 1619 Girard St.
F. Mason, Vice-p., 2632 Francis Pi. 
F. Juozapavičia, Rašt.,

1547 N. Wood St.
J. Katilius, Ižd., 1685 Milwaukee Av.

Susirinkimai laikomi pirmą ir tre
čią pėtnyčią kiekvieno mėnesio Uni
jos salėj, 1564 N. Robey St., kaip 
7:30 vai. vak.

HARVEY, ILL., AMERIKOS LIETU- 
VIŲ PAŠELPOS KLIUBO VALDYBA 

Pirm. Alex I-emesh, 
Vice-pirm., Justinas Ratkus , 
Prot. Rašt. Antanas Bernotas, 
Fin. Rašt. Mikolas Walenta, 
Kasierius Alex Mačikas, 
Kasos globėjai: Juozas Mačikas, 

Petras Wašelkoff.
Maršalka Juozas Šamas, 
Teisėjas Petras Daknis.
Susirinkimai laikomi kas mėnuo pa

skutinį nedėldienį, 2 vai. po pietų, 
Gončiars svetainėje, Halsted St. Pho- 
enix, 111. — A. Bernotas, sekr. 194 — 
157th St. Harvey, III.

LIET. MOTERŲ D-JOS APŠVIETA 
Valdyba 1920 m.

Pirmininkė, M. Dundulienė, 
1915 So. Halsted 

Pirm, pagelb., K. Katkevičienė, 
2252 West 22

Nutarimų rašt., H. Buchinskienė, 
2252 West 22

Finansų rašt., J. Jazavitienė, 
3114 West 42

Iždininkė, P. Baleckienė, 
3333 So. Wallace 

Kasos globėja, J. Baranauskienė,
8810 So. Lowe Avė.

Kasos globėja, J. Miklošienė, 
8309 So. Union Avė.

St.

St.

st.

st.

st.

LIETUVIŲ LAISVES KLIUBO 
Valdyba 1920 m.

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

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

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

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

Rusierius; J. Mazelauskas, 
3259 So. Union Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PRANEŠIMAS

Šiuomi pranešame savo kostume- 
riams, kad nuo 1 d. liepos 1920 lietu
viška duona bus brangesnė: juoda 
duona bus brangesnė 3 centais, o bal
ta 2 centais.

Lietuviški Duonkepiai.

UŽKVIETIMAS —
Šiuo užkviečiu savo draugus- ir 

Eažįstamus atsilankyti pas mane su- 
atoje, 3 d. liepos (July), 1920. Bus 

surengtas atidarymas naujos bamės, 
$10,000 vertės su šokiais. Yra pasam
dyta geriausia muzika; todėl bus sma 
gu pasišokti ir smagiai praleisti lai
kas tyrame ore — farmose.

M. KARPIS
Crystal Lake, IU.

REIKIA VYRŲ Plieno vvarehousėj.
Pastovus darbas — geros algos — 

atsišaukit pasirengę prie darbo.

JOS T.
16-th

RYERSON and SON. 
ir Rockvvell strs.

Samdymo 
nuo 10:30 r

REIKIA —

ofisas atdaras Nedėliomis 
---- 10:30 ryto iki 1 po piet. Panedė- 
ly, Utaminke ir ketverge vakarais 
iki 8 vai. Kitom dienom iki 5 vai. po 
piet išskiriant subatą.

šaldyklinių (fteezer) vyrų 60c. j va
landą, 9 pusė valandos j dieną. Ge
ros darbo sąlygos. Atsišaukite tuojaus.

UNITED STATES COLD STORAGE 
COMPANY 

2101 West 39-th str.

Deimanto adata ir 
parinktiniai rekor- 

dai- Gražus didelis 
phonographas, kaip 

! ■ naujas, vertas $155
■ už $42. ~

ant 10 metų. Taipgi 
1^1 daugel kitų daiktų 

1 iunnffll D E’^hd parduodamų.
nnlmįl n Turime labai gražių 

wRHHJ Rulyg šios dienos ra- 
kandų seklyčioms 

t) iflj—(parlor). Reikia ma
li V kad apkainavus. 

"• Priimami Liberty
Bondsai. Veltui pristatoma; i kitus 
miestus prisiunčiame per C. O. D. 
leidžiama išegzaminuoti.

WESTERN FURNITUKE

Gvarantuotaa

STORAGE,

arduodamn.
—J gražių

REIKIA
Prastų darbininkų dirbtuvės darbui.
Pastovus darbas.

LINK BELT CO. 
39th & Stewart

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

Jonas Kosauckis
15601 So. Halsted str., 

Harvey, Illinois

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

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

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

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

Pajieškau Juozapo Laugaudo, trįs 
metai atgal gyveno ant Canalport avė. 
ir Halsted str., persikėlė į West Side 
ir mes to nuo jo negirdėjome. Svar
bus reikalas. Malonėkite jis pats ar 
kas kitas pranešti.

Stanislova Andrekus,
4500 So. Talman Avė., Chicago, 111.

Aš Stasys Vaičekauskas, jieškau 
savo brolio Jono Vaičekausko, kuris 
iškeliavo iš Lietuvos jau dešimts me
tų, Anglijoj jisai vedė moterį Veroni
ką. Nuo jo iškeliavimo Amerikon aš jo 
kios žinios neturiu. Jis patsai, ar kas 
jį žinotų, meldžiu labai man pranešti 
šiuo adresu: Stasiui Vaičekauskui, 
Veikiančioji Armija 7-tojo pešt. 
Žemaičių Kunigaikščio Butegeidžio 

pulko štabas, Lithuania.

AŠ Juozapas Masalskis prašau gra
žiai Sofijos Masalskienės, savo mote
ries, kuri nesenai prasišalino, kad su
grįžtų, jei kuo nors bučiau jums nu
sidėjęs persiprašau. Taipgi jokios kal
tės nemetu nė ant jūsų. Sugrįžkite 
ir gyvenkime kaip gyvenome. Laukia
me sugrįžtant Aleksiukas jūsų sūnūs 
ir aš Juozas Masalskis Aleksiukas de
juoja kur mama, kur mama pasigai
lėkite nors kūdikio, jei jau nevažiuo- 
tumėt, tai bent laišką parašykite. Ne
klausykite kalbų, jei jų tokių butų, 
kad aš ką nors darysiu, nieko jums 
neatsitiks, nebijokite, sugrįžkite.

J. M.
3252 So. Halsted str., Chicago, III.

JIEŠKO KAMBARIŲ
Pajieškau kambario bile dalyj mies

to tiktai netoli Elevatorio linijos. To
dėl kas turi tokią vietą prašau pra
nešti.

J. S.
2058 W. 23-rd str.

Pajieškau 3 ar 4 kambarių ant 
Bridgeporto, su garu arba be garo, 
ant pirmo arba antro augšto.

“Naujienes”. 112

JIEŠKO DARBO
Apsii- 
moku

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

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

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

BELDEN MANUFACTURING CO.
2300 So. VVestern avė.,

REIKIA —
10 vyrų darbui ant farmos ir green- 

housese, 20 mylių i žiemius nuo Chi
cagos. Kambarys ir Valgis. Gera mo
kestis. Pasiteiraukit po No.

2029 Greenshaw str., 
pusė bloko į žiemius nuo W. 12-os ir 
Robey gatvių.

REIKIA — 
Paprastų Darbininkų

darbams musų' dirbtuvėj, 
los ir pastovus darbas Im

REIKIA—

Merginų — patyrusių punch preso 
operatorkų. 42 ir pusė centų į valandą. 
3 valandos dienai.8

Fitzpatrick Bros.,
1319 W. — 32 Place,

2 blokai į vakarus nuo Racine avo.

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

FRANCES HUGHES CO. 
21-st and Loomis sts.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ IR MOTERŲ

REIKIA —

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

HARRISON AND EINTARCHT CO.
26 W. Quincy st. 4-th floor

REIKIA —
VYRŲ IR MOTERŲ —
Padidinimas musų šapos išdirbi- 

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

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

2100 Marshall Boulevard, 
ALBAUGH DOVER CO.

Imkit Douglas Park L. arba 22 karus

REIKIA —

Dešrų darytojų ir vyro virimui de
šrų dirbtuvėje.

1215 So. Halsted str.

įvairiems <
Geros valandos ir past----- --------------
kit Douglas Park L. arba 22-ros ka
rus iki 2100 Marshall Blvd. 

ALBAUGH DOVER CO.
-------------rr".'7—

Re! km
Paprastų darbininkų darbui scrap 

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

PRICE IRON and STEEL CO. 
67-th St. and 48 Avė.

REIKIA

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

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

REIKIA —
Raštininko (derk) Foreign Exchan- 

ge Skyriuje. Turi kalbėti ir rašyti 
Lenkiškai. Kreipkitės prie

L. Drwenski, 
Peoples Bank, Ashland avė. 

'kampas 47-th st.

REIKIA —
Pečkurių $85 kambarys ir valgis.

Kreipkitės prie: . ,
CHIEF ENGINEER

Chicago Beach Hotel,
51-st and Comell avė.

REIKIA —
Paprastų darbininkų darbui dirbtu

vės viduryj. Pastovus darbas. Gera 
molcost'is*

REFLECTOR and HARDWAR E 
Specialty Mfg. Co.

2235 S. Westem avė.

2810 W. Harrison SL, Chicago.

Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare.

Nedėliomis nuo 10 iki 4 po piet.

UŽLAIKYMO KAINA

REIKIA —
Senyvų vyrų, smagių su dailydės 

(carpenters) įrankiais, darbui apie 
dirbtuvę.

National Laundry Machinery
700 West 22-th str.

Co.

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

SOUTH-WEST
SAMPLE FURNTTURE STORAGE 

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

REIKIA —
Shearmenų ir Yardmenų
Scrap geležies kieme.
ALTON IRON and METAL CO.

2122 South Loomis str.

PARSIDUODA 5 kambarių rakan
dai ir pianas pigiai. Priežastis va
žiuoju Lietuvon. Pirkėjas galės ren- 
davoti ir flatą, kuriame yra visi pa
rankamai ir geroj vietoj. Galima ma
tyti tarpe 6 ir 9 vakarais.

2855 W. 39-th st. 1-me flore

REIKIA —

Paprastų darbininkų. Gera mokes
tis ir bonai. Kreipkitės pas

WESTERN FELT WORKS 
4115 Ogden avė. 22-nd and Crawford

REIKALINGAS geras vyras, 
galėtų dasidėti $500 prie musų 
panijos duosime gerą darbą ir 
pelną nuo įneštų pinigų.

Farmers Pure Milk Co. 
8428 Vincennes avė.

i

kuris 
com- 
gerą

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

WESTERN FURNITURE 
STORAGE

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

PARSIDUODA
Ice Box (Butcher Box) 6x8—11 

nėšiai vartotas visai naujas parsiduo
da pigiai

REIKALINGAS bučeris pėtnyčio- 
mis ir subatomis, gera mokestis

J. Zilevicz,
219 E. 115-st.

Telephone Pullman 4306

PARDAVIMUI

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

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

1922 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA bučemė ir grosernė.
Parduosiu greitu laiku.

3321 So. Morgan Str.,

PARSIDUODA forničiai visai ge
ram stovyj, už prieinamą kainą. Prie
žastis pardavimo: išvažiuoju į kitą 
mie&tą. Ateikit greitai.
4329 So. Francisco Avė., Chicago III.

PARSIDUODA bučemė ir groser
nė pigiai, geroj vietoj, Lietuvių ir 
Lenkų apgyventoj. Priežastis parda
vimo patirsit ant vietos.

1836 So. Halsted str

NAMAI-žEMft
PARDAVIMUI —

7 kambarių namas (big cottage). 
Bargenas. Namas yra po No. 2331 
21-st Place. Pasiteiraukit iš užpaka
lio.

Nauji nevartoti laikrodėliui lenciu- 
vi- 
se- 
ką 
pa 
ar-

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

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

Tel. Yards 3036

PARDAVIMUI mūrinis namas, ant 
dviejų lotų, trijoms šeimynoms; 2 po 
5 kamb. 1-—4 kamb. visur vanos, ir 
gesas. Kreipkitės prie savininko j 
bučemę. Parduosiu pigiai.

4901 W. 12 st. Cicero, III

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

SCHETTLER and MASULIS 
6706 So. Ashland Avė.

Parsiduoda nauja nedidelė stuba ir 
10 lotų labai gražioj vietoi Chicagos 
priemieštyj kur galima laikyti viso
kių paukščių ir kitokių gyvulių, kaina 
$2800 be gyvulių, su gyvuliais maši
nom daugiau, arba išmainau ant na
mo ar loto Chicago, arba automobi- 
liaus.

Darbo Žmonių Knygynas 
3238 So. Halsted str.

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

J. ZAKSAS
634 W. 35-th St.

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

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

4632 So. Marshfield Avė.

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

SCHETTLER and MASULIS 
6706 So. Ashland Avė.

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

SCHETTLER and MASULIS 
6706 So. Ashland avė.

BARGENAS
Parsiduoda Kampinis Namas ir Lotas 

100x27 pėdų.
Storas ir Penkios Rendos

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

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

John Muchą,
2931 Quinn st., tarpe So Halsted 

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

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

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

FARMOS FARMOS.

Turiu ant pardavimo 58 farmas su 
Budinkais sodnais ir užsėtais laukais. 
Daugelis farmų prieina prie upių ir 
ežerų. July 4 bus lietuvių farmerių 
piknikas, ant Round ežero kranto 
tik 3 milios nuo Fountain. Bus dide
lis lietuvių farmerių susivažiavimai.

Atvažiuok pažvelgti musų koloni
jos, jei paliks busim kaiminais. Rei
kalauk Farmų Kataliogo.

J. A. ŽEMAITIS
R. 1, Fountain, Mich.

PASKOLOS
PINIGAI SKOLINIMUI 

Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis.

MAKER KRAUS, 
1924 W. Chicago Avenue 

Atdara vakarais. Utarninkais, Ket- 
vergais ir Subatomis iki 9 vai. vak.

MOKYKLOS

Vyrų ir Moterų Rūbų 
mo ir Designing Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budu 
jus trumpu laiku Išmoksite viso a- 
mato.

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

Visuose siuvimo skyriuose mali- 
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

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

' VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

187 Mokyklos Jungt Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui Ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai; Mokslas lengvais at- 
atmpkčjimais. Garantija už $10 
išmokinti siūti moteriškus rubus. 
M’elef. Seeley 1643.

SARA PATEK, Pirmininke.
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Atgaleiviai ruošia naują 
puolimą ant Rusijos

Lenkai apleistą Galiciją
r

Italijos socialistai reikalauja apleisti 
Albaniją

RUSIJOS ATGALEIVIAI 
RENGIA NAUJĄ PUO
LIMĄ ANT^OVIETŲ

RUSIJOS.

Gučkovas organiz u^j^rfTes 
Karallau^iu-^tvanorių 

armiją.

COPENHAGEN, birž. 29. — 
Privatinės žinios iš Kauno, Lie
tuvoje, sako, kad buvęs 1917 
m. lt u sijos karo ir laivyno nii- 

nisteris Aleksandras J. Gučkov, 
kurs pereitą rudenį buvo pri
sidėjęs prie Judeničiaus, kada 
tasis veržėsi ant Petrogrado, 
dabar turįs sukoncentravęs prie 
Karaliaučiaus (Koenigsberg) 
savanorių armiją iš 6,000 gerai 
apginkluotų kareivių, naujam 
puolimui ant Rusijos.

True transiaunn filed \vrtti the 
master at Chicago, III., June 30rTflz0 

reųuired by tlie act of Oct. 6. 1917

VISI BELAISVIAI IŠGELBĖTI.

2,000 belaisvių nuo paskendu
sio laivo Nevoje išgelbėti.

STOCKHOLM,~birž. 28. — 
Dagblad gavo žinią iš Helsing- 
forso, kad visi 2,000 karo be
laisvių, buvus'ų ant bolševikų 
laivo, kuris nesenai paskendo 
Novos upėje, tapo išgelbėti.

LENKAI APLEISIĄ GALICIJĄ.

Bijosi bolševikų įsiveržimo.

LONDONAS, birž. 29. — Iš 
Pragos pranešama, kad Narod- 
ni Lįsti rašo, jog lenkų karei
viai, kurie laikė Galiciją nuo 
1919 m., dabar rengiasi evakuo 
ti šalį, bijodamies bolševikų įsi
veržimo.

True translation filed with the post 
master at Chicago, III., June 30, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6.1917

NEGALI SUDARYTI AUSTRI
JOS KABINETO.

VIENNA, birž. 29. — Austri
jos respublikos prezidentas 
Seitz vis dar lebededa pastan
gas išrišimui ministerinio kri- 
zio ir tariasi su vadovais socia
listų ir socialistų krikščionių 
parb’jų.

“NAUJIENOS” 
3 CENTAI
Nuo rytoj dienos, lie

pos 1, Naujienų pavie
niai bus pardavinėjami 
po 3 centus. Tą kainos 
pakėlimą priversti yra 
įvykinti visi laikraščiai, 
kurie neturi milijoninių 
įplaukų iš paskelbimų, o 
todėl tai turi vykinti ir 
Naujienos. Tikimės, kad 
visi musų skaitytojai su
pras reikalą ir mokės 3 
centus už savo laikraštį 
taip jau noriai, kaip mo
kėjo 2 centu.

Naujienų prenumera
tos kaina irgi pakelia
ma: metams Naujienos 
kainuos už Chicagos ri
bų $7.00 pusei metų 
$4.00.

IR CHINIEČIAI KELIA 
MAISTO RIAUŠES.

Streikai irgi tankėja^d^fei 
pabrangimo ryžtų.

SHANGHAL/mrž. 29. —Skai 
čius streikir/lT sumišimų indus
triniuosesIpiktuose nuolatos 
didėja. lankiai būna ir riau
šių, kartu su' plėšimu sankro
vų.

Ner;i nimnas <lolei

lio pabrangimo svarbiausio chi 
niečių maisto — ryžių. Jie pa
brango iki $15 už pekulą (vi
dutiniškai 110 svarų) ir darosi 
darbininkams neprieinami. Be
lo jaučiama didelė ryžių stoka 
ir apskaitoma, kad, šiame mie
ste ryžių tėra tik keturioms die
noms.

iety chiniečiai paėmė tvirtovę

HONOLULU, T. H., birž. 29. 
— Iš Tokio pranešama, kad po 
kelių dienų smarkaus mūšio 
pietų Chinijos kariuomenė pa
ėmė Yuen Chow, šiaurinės Chi- 
nijos spėkų tvirtovę.

KAREIVIAI KELIA RIAU
ŠES AIRIJOJE.

Reikalauja paliuosuoti 
gen. Lucas.

CORK, birž. 29. — Anglų ka
reiviai įvairiose Airijos dalyse 
pradėjo kelti riaušes reikalau
dami paliuosavimo gen. Lucas, 
kurį išvogė sinn feineriai.

Ypač smarkių riaušių buvo 
Fermoy, kur kareiviai išdaužė 
namų ir sankrovų langus, įsi
veržė į sankrovas ir visus daig
ius išmetė į gatvę. Kareiviai 
atvirai sako, kad “jei gen. Lu
cas nebus paliuosuotas prieš ry
to vakarą, mes išsprogdinsime 
Fermoy.”

Kareiviai taipjau suardė du 
miestelius, Linsmore ir Clonda- 
lene. Pranešama apie sumiši
mus ir iš kitų vietų. r

“WILSONAS — KARALIUS.”

Atsakymas gana teisingas, kad 
gavus pilietybės popieras.

CHICAGO. — Vakar fedbra- 
lis teisėjas CarĮ>cnter išdavė pi
lietybės popieras 300 ateivių. 
Kadai lenko Igno Kaczmorek 
paklausta, kas yra Jungt. Val
stijų prezidentu, j«is atsakė ne
žinąs. Tada jo paklausta:

**Ar tu girdėjai apie Wilso- 
ną?”

“Taip, girdėjau”, atsakė Kacz 
m orėk.

“Kas jis yra?”
“Karalius”.
“Visai netoli tiesos”, įkirto 

teisėjas.
“O kas leidžia įstatymus dėl 

Chrcagos?” vėl paklausta Kacz- 
moreko. <.

“Karalius Jurgis”, drąsiai at
sakė tasis. a

“O ką veikia miesto taryba?”
“To jau nežinau.”
“Turbūt niekas tikrai1 nežino 

ką veikia miesto tapyba”, ipatė- 
inijo teisėjas Carpenter ir išda
vė Kaczinorckui pilietybes po
pieras.

SOCIALISTAI REIKALAUJA, 
KAI) ITALIJA APLEISTŲ 

ALBANIJĄ.

RYMAS, birž. 29. — Parla
mento socialistų susirinkimas 
šiandie nutarė priešintis biudže
tui ir trukdyti svarstymams at
stovų bute, kol valdžia nepriža
dės tuojaus ištraukti visus Ita
lijos kareivius iš Albanijos ir 
nebausti tų kareivių ir civilių 
gyventojų, kurie dalyvavo dabar 
tiniuose sumišimuose Anconoj ir 
kituose miestuose.

Italijos parlamento nariai 
susipešė.

RYMAS, birž. 29. — Kokia 
dabar yra padėtis Italijoje, ga
lima nors kiek numanyti iš se
kamų antgalvių viename Messa- 
gero num.: “Maištingųjų ber- 
saglieri pasidavimas Anconoj; 
daug susirėmimų gatvėse tarp 
anarchistų ir policijos”. “Strei
kas Bellune distrikte; kareiviai 
nusrinkluoti ir sužeisti.” “Gene
ralinis streikas Cremonoj; aš
trios priemonės palaikymui tvar 
kos; daugybė areštų.“ “Sumiši
mai ir plėšimai Piombino”.

Nesenai atstovų bute konser
vatyvų atstovas Ciriani susigin
čijo su atstovu Misiano, socia
listu ir pavadino pastarąjį de- 
zertiru. Kiti atstovai pareiškė, 
kad Misiano kovojo ant barika
dų Berline, o Ciriani kariavo tik 
iš už krūmų. Tada Ciriano grei
tai pribėgo prie platformos ir 
užpuolė socialistą. Prasidėjo 
smarki kova, įsimaišė daugiau 
atstovų ir greitai kuo ne visas 
atstovų butas pavirto į kumšti
nių vietą. Tuo tarp premieras 
ir kiti ministenai sėdėjo čia pat 
Ir ramiai žiurėjo į atstovų peš
tynes.

NEGAUNA TEISĖJŲ KOMU
NISTAMS TEISTI.

Byla tęsiasi arti 2 mėn., bet 
tik 8 teisėjai teišrinkti.

CHICAGO. — Jau bus arti 
dviejų mėnesių, kaip prieš tei
sėją Hebei prasidėjo tardymas 
Komunistų Darbo partijos na
riu bylos. Bet ir iki šiol tikra- 
sai tardymas netik neprasidėjo, 
bet ir dar labai toli nuo jo. Nors 
jau pašaukta virš 1,000 žmonių 
į teisėjus, bet tik 8 prišalki n tie
ji teisėjai teišrinkti. Juos iš
rinkta apie mėnuo laiko atgal, 
1x4 i)o to dar nė vieno teisėjo 
neišrinkta. Išrodo, kad praeis 
dar menuo la:ko iki bus pra
dėtas nagrinėjimas bylos.

Apskaitoma, kad byla jau 
kainavusi ūbiems pusėms šim
tus tūkstančių dolerių.

Tarp teisiamųjų yra milio- 
nicrius komunistas Bross Lloyd. 
Juos gina tokie pagarsėję ad
vokatai, kaj) Clarence Darrow, 
Cunnea ir kiti.

Ląwdenas) nebekandidatuosiąs 
daugiau.

SPRINGFIELD, UI., birž. 29. 
— Gubernatorius Lowden, ku
ris negavo republikonų nomi
nacijos į prezidentus, nors ir la 
bai prie, jos siekėsi, dabar ne- 
(bckandidlatuos ir į gubernato
rius antram terminui. Repub- 
I'konų kandidatu į gubemato-. 
rius bus Oglcsby.

Neleido pašalinti iš unijos.

SEATTLE, Wash., birž. 29 
— Augščiausias valstijos teis 
mas šiandie uždraudė Internatio
nal Longshoremen Assn. atimt’’ 
čarterį nuo tos unijos Seattk 
lokalo. Unija grąsino atimti iŠ 
skyriaus čarterį kam tas sky 
rius pereitą mėnesį dalyvavo ne
užtvirtintame unijos streike.

‘ “LAISVĖ” DARBININKAMS “LAISVOJE” AMERIKOJE.

Darbininkėms tvirtinama, kad jie turi pilnutėlę laisvę. Bet 
kada jie sustreikuoja ar šiaip pradeda rokalanti sau didesnių 
teisių, tada tikrai įsitikrina, kad čia jei ne darbininkai, lai bent 
policinio buože turi ncaprubeži uotą laisvę.

Demokratu Konvencija

Pralaimėjęs pas republikonus 
Gompersas atvyko pas demo
kratus. Airiai irgi reikalauja 

pripažinimo.

SAN FRANCISCO, Cal., birž. 
29. — Antroji diena demokratų 
partijos konvencijos praėjo be 
svarbesnių nuotikių. Visą dieną 
konvencija tvarkėsi, rinko nuo
latinį pirmininką, pasiuntė pa
sveikinimo telegramą Tennessee 
gubernatoriui, kad jis sušaukė 
legislaturą ratifikavimui mote
rų balsavimo. Taipjau nutarė, 
kad partijos nacionaliame komi
tete butų lygus skaičius vyrų ir 
moterų — po vieną vyrą ir mo
terį nuo kiekvienos valstijos. 
Tuo demokratai savo partijoje 
pripažino moterims lygias tei
ses.

Prohibicionistas William Jen- 
nings Bryan, vienas žymiausių 
demokratų vadovų, pralaimėjo 
pirmame susirėmime už prohi- 
biciją. Jis spirėsi, kad visa kon
vencija tuoj apsvarstytų ir nu
tartų remti prohibiciją. Bet 
konvencija nesutiko su tuo ir vi
są klausimą pavedė platformos- 
komitetui.

Kiek svarbesnių dalykų dėjo
si įvairiuose komitetuose. Prieš 
platformos komitetą šiandie sto 
jo Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Samuel Gompers ir 
įteikė jam reikalavimus, kuriuos, 
anot Gomperso, darbininkai no
rį, kad butų įrašyti demokratų 
platformon. Gompersas tokius 
pat reikalavimus buvo įteikęs ir 
republikonams, bet tieji jo ne
paklausė ir visus jo reikalavi
mus atmetė. Delei to Gomper
sas labai skundėsi buvusioj Ame 
rikos Darbo Federacijos konven 
cijoj. Jis prieš komitetą nupei
kė republikonus ii’ išgirė demo
kratus, kad tik prisiprašius juos 
priimti jo reikalavimus. Jam 
buvo leista kalbėti tik 10 minu
čių.

Prieš tą patį komitetą vėliau 
stojo airių delegacija, kuri rei
kalavo įrašyti platformon pripa
žinimą Airijos nepriklausomy
bės. čia tai ir ištiko smarkių 
susikirtimų tarp pačių airių. 
Vienam ulster iečių pradėjus 
kritikuoti Airijos “prezidentą” 
de Valera, kiti airiai pašoko ir 
pradėjo kelti triukšmą, taip kad 
turėjo įsimaišyti policija ir vie

PINIGŲ KURSAS.
VAKAR, birž. 29 d., užsienio pinigų 

kaina, perkant įą ne mažiau kaip už 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 svaras ............... $3.96
Austrijos 100 kronių ..............  0.80
Belgijos, už $1 ...........frankų 11.45
Danijos 100 kronų ......... :....  $16.35
Finų 100 markių ................... $4.75
Francijos, už $1 ....... frankij 12.02
Italijos, už $1 ............... lirų 16.50
Lietuvos 100 aksinų ............... $2.75

(Lietuvos auksinai tai Vokiečių 
ostmarkiai; įų kursas toks-pat 
kaip Vokietijos markiu).

Izmkų 100 markių ...........i ..... $0.75
Norvegų 100 kronų............... $16.75
Olandų 100 guldenų ........... $35.50
Švedų 100 kronų ................... $22.20
Šveicarų, už $1 ........... frankų 5.47
Vokiečių 100 markių................ $2.75

ną moterį turėjo net išvesti lauk 
iš posėdžio.

Frank P. Walsh, k ai liedamas 
už airius, prašė įrašyti jo paduo 
tą rezoliuciją, arba nieko nera
šyti apie Airiją. Jis sakė:

“Jeigu jus nedėsite šio skirs
nio savo platformon, nedėkite 
jokio. Bet jeigu jus įdėsite, jus 
netik išlaikysite savo brangina
mus principus, bet taipgi apgin
site žmonių gyvastis, nes ta ko
va turi tęstis. Kada airiai, ka
riaujantis kaip žmonės už savo 
nepriklausomybę, kurią jie su
tvėrė sistema taip panašių į mu 
sų įstatymų, yra kalėjime, jie 
yra kalėjime už tuos pačius da
lykus, už kuriuos jus kariavo
te”.

Kongresmanas Connaly iš 
Texas gana rimtai pasipriešino 
tokiam skirsniui platformoje, 
nurodydamas, kad delei geogra
finio Airijos padėjimo, Anglija 
niekad negali suteikti Airijai 
nepriklausomybę, jei bent per 
karą, o Amerika negali sutikti 
dalyvauti tokiame kare. Reto 
Amerika negalinti maišyties į 
Anglijos reikalus. Jeigu Angli
ja pastatytų tokį pat reikalavi
mą linkui Philipinų, kokius ame 
rikiečiai stato linkui Airijos, 
tai amerikiečiai tuojaus paskai
tytų tai įžeidimu ir maišymusi 
į Amerikos reikalus.

Kitas komitetas nutarė reko
menduoti aprubežiuoti iki 20 
min. nominacinės kalbas, o į 
vice-prezidentus — iki 10 min. 
Taipjau aprubežiuoti ilgį ir skai 
čių parėmimo kalbų.

Gal ryto jau prasidės nomina
cijos kandidatų į prezidentus.

McAdoo ragina kovoti prieš 
reakciją.

NEW YORK, biri. 29. — Va
kar tapo paskelbtas buvusio iž
do sekretoriaus Wm. G. Mc 
Adoo laiškas, kuriame jis ragi
na visas darbininkų organizaci
jas veikti “energiškai, inteligen 
tiškai ir vienybėje prieš atstei- 
gimą Amerikoje reakcijos.” Tas 
laiškas yra rašytas New Yorko 
metalo darbininkų tarybai, kuri 
nutarė remti jo kandidatūrą j 
prezidentus. Laiškas rašytas 
birž. 19 d., bet tik dabar tapo 
paskelbtas. Demokratai nori 
McAdoo nominuoti kandidatu į 
prezidentus, bet jis neva spiria
si, nenorįs priimti kandidatūros.

--------------------L—--- .------------ *
New Yorko socialistai- šaukia 

konvenciją.
NEW YORK, birž. 29. -1 Ju

lius Gerber, sekretorius, paskel- 
bef^ad liepos 3 ir 4 d. New Yor
ko valstijos socialistai laikys ne- 
oficialę konvenciją nominavimui 
kandidatų į valstijos valdvietes 
ir į senatorius. Taipjau bus pri
imta, valstijos kampanijos plat
forma.

Po konvencijos susirinks pil
domasis komitetas ir nužymės 
kandidatus į prezidentinius rin
kikus.

Kunigų pakviesta policija 
sumušė parapijom

Kunigai paskui pabėgo iš klebonijos

Daug lietuvių para pi jonų sužeista Pittsburgh

KUN. SUTKAITIS I’aAiKVIE- 
Tfi POLICIJĄ NUGALĖTI 

SAVO PARAPIJONĮS.

9 parapijonįs areštuoti, o kuni
gai pasislėpė nuo parapijonų 

viešbutyj.

PITTSBURGH, birž. 28. — 
Vakar prie lietuvių katalikų šv. 
Kazimiero bažnyčios, kur kle
bonauja kun. Sutkaitis, kilo smar 
kios muštynės tarp kunigo pa
kviestos policijos ir parapijonų. 
Sekamai apie tai rašo Pittsburgh 
I) i siiatch :

“Du žmones reikėjo gabenti 
pas daktarą ir daug kitų liko 
lengvai sužeista ir policija areš
tavo 9 žmones, vakar po piet 
kįlusiose prie 22 ir Sarah gatvių 
riaušėse, kuriose dalyvavo šv. 
Kazimiero lietuvių bažnyčios 
parapijonįs. Kaip policija ap
skaito, tame sumišime dalyvavo 
apie 3,000 žmonių.

“Policijos komisionierius Stew 
art sako, kad kivirčiai, kurie ėjo 
nuo kelių menesių, pasiekė čiu
kurą vakar po piet, kada nepa
tenkintųjų parapijonų frakcija 
panorėjo laikyti susirinkimą baž 
nytinėj svetainėj, bet kuriems 
susirinkti uždraudė klebonas 
kun. J. J. Sutkaitis ir komite
tas.

“Neužganėdintieji parapijo
nįs rado svetainės duris uždary
tas, o prie durų stovinčius du 
policistus. Sumišimas prasidė
jo, kada atvyko komiteto sekre
torius, sakoma, turtingas South 
Sidės bučeris, ir bandė kalbėti 
į minią. Kelios moterįs nutvė
rė ir nutraukė jį pirm negu ga
lėjo įsimaišyti policija. Minia 
tada užpuolė kelis ten buvusius 
policistus.

“Pasišaukta pagelbos ir grei
tai kiekvienas patroliaus veži
mas, kiekvienas galimas polleis
tas ir detektivas mieste tapo pa
siųstas į South Sidę. Tuo ptv- 
čiu laiku minia padidėjo iki ji1 šaukti j Vatikaną specialistai gy 
nepasiekė 3,000 žmonių, kurie’dyti popiežių Renediktą XV. Jis 
arba mušėsi su policija, arba turįs reumatizmą dės nėjo ran- 
šaukė ir stumdėsi. j toje, delei ko jis negalįs pašyti

“Minia vėliau užpuolė klebo- ir laikyti mišių.
niją, bet tuo laiku policija jau ------------------------------- /
buvo susilaukusi pagelbos. Patš VERA CRUZ, Meksikoje, birž. 
komisionierius Stewart vadova- 2. — Laike pastarųjų 24 vai. 
vo 50 policistų. Buožės, švini- dar du žmonės pasimirė ir du 
nes lazdos tapo paleistos į dar- susirgo bubonišku maru.

Kol Markes Dar
Pigios
Siųskit Pinigus Lietuvon

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

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

bą be jokios atidairos. Kada 
kiek įvykinta tvarką 7 vyrai ir 
2 moterįs tapo nugabentos į 
South Side policijos stotį, o kun.| 
Sutkaitis ir jo pagelbininkas 
kun. M. S. Kazėnas tapo detek- 
tivų nulydėti į vidurmiesčio 
viešbutį. Kun. Sutkaitis sako, 
kad jis pasiėmė su savim visus 
buvusius klebonijos vertesnius 
daigtus ir pinigus.

“Sekami žmonės yra areštuo
ti: Walter Stačinskas, Jurgis 
Kakevičius, Alex Kuhns, Anta
nas Gelonis, Andrius Jestrans- 
kis, Nellie Zamblanskieno, Pra
nė Bucevičienė, A. J. Tėvelis, 
Kazys Galinis”.

Visi areštuotieji žmonės seny
vi, nuo 38 m. iki 76 m. amžiaus.

D. Kvietkus, kuris prisiuntė 
mums iškarpą rašo delei to ku
nigų su policija užpuolimo ant 
parapijonų:

“Man teko gerai matyti tą vi
są karą. Net šiurpu darėsi žiū
rint kaip žmoneliai kariauja už 
tikėjimą ir bažnyčią. Tie žmo
nės sudėjo šimtus tūkstančių 
dolerių, pastatė bažnyčią, moky
klą, užlaikė kunigėlį su pustuzi
niu davatkų, kurie tuštino tam
sių žmonių kišenius ir temdino 
jų protą. Bet kada tie patįs žmo 
nes panorėjo patirti daugiau 
tiesos, tai jų gerbiamas “tėve
lis” pasitelkė prieš juos policis
tus ir būrį mušeikų, kad tieji 
buožėmis parodytų kame yra 
tiesa ir pataisytų jų protus. Da- 
*bar tie žmonės galbūt ir supras 
kas yra bažnyčia ir kunigija ir 
atsižadės nuo jų.

“Jei kiek, tai butų įvykusi 
antroji Kražių skerdynė. Ir tai 
būti) tikrai atsitikę, jeigu žmo
nės butų galėję sueiti į svetai
nę”.

Popiežius šaukiasi specialistų.
LONDONAS, birž. 29. — Iš 

Rymo pranešama, kad tajM) pa




