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Lenkai jau kraus 
tusi iš Silezijos
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Kongresas už nusiginklavimą
Pasikėsinimas nušauti Lietuvos 

ministerį Puryckį
Lenką maištininkai jau 

traukiasi iš Silezijos
kinių. Valdžios organai sako, 
kad Semionovas reikalavo 
$200,000, kaipo atlygimiųo už 
jo nesimaišymą į Vladivostoko 
reikalus.

Betgi esą koncentruojasi kitoj 
vietoj. Plėšimai siaučia. lankai 

susirėmę su francuzais.

BERL1NAS, birž. 29. — Pa
sak iš talkininkų šaltinių gautų 
žinių, laikydamies savo sutar-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., June 30, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Ismid liepsnose

Kapitalistų valdomoji presą niekad negali suteikti teisingų žinių apie darbininkų judėji
mą, ar parodyti darbininkams kelią į industrinę demokratybę. Ji rodo visa lai per “krei
vą stiklą”. Tik pačių darbininkų spauda gali teikti darbininkams teisingų žinių. Todėl sa
vą spaudą ir reikia labiausiai

C’raig atsisako tartis tiesiogi
niai su de Valera. De Valera 
atmeta Lloyd George pakvie

timą?

Komanduo
CORK, birž. 29.

brigados komanduotojas 
Murphy tapo nušautas 
vių, kurie užpuolė ant jo namo, 
kada buvo laikomas jame airių 
bataliono susirinkimas. Mur
phy bandė pabėgti ir tapo nu-

I .... v. ..... ... ....... Ii*.

' tapo suimti ir daug ginklų ir 
amunicijos rasta.

Iš Sligo kalėjimo išvogta 
tris kalinius, nors kalėjimas

karei'

zijos Lenkų maištininkai ne
toli Beuthen ir kitose vietose 
industriniame distrikte, ( jau 
pradėjo traukimąsi linkui Len
kijos rubežiaus.

Tečiaus vokiečių žinios tvirti 
na, kad lenkai koncentruojasi 
Rybnik distrikte ir kad prie 
Rogau, Ratibor distrikte siau
čia didelės banditų gaujos, va
dovaujamos pabėgusio iŠ kalė
jimo Jozef Karzeschka, plėšda- 
mos gyventojus.

Susirėmimas tarp lenkų ir 
franeuzų ištiko Pleiwitz, kada 
franeuzai jieškojo ginklų. Žinių 
ar žuvo tame susirėmime 
žmonių, negauta.

Francijos ambasada pranešė 
Vokietijos užsienio reikalų mi
nisterijai, kad menamas slap
tas talkininkų komisijos gaivos 
gen- Lerond raportas, kurį ne
senai paskelbė Lok ai Anzeiger, 
yra visais žvilgsniais neteisin
gas.

Graikai jį apleido, miestas 
sudegintas.

Hardingas už sumažinimą' Pasikėsinimas nušauti
ginkavimos Lietuvos ministerį Puryckį

Geležinkeliečiai negaus 
viršlaikio mokesties

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., June 30, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Gen. Semionov pabėgo

LONDONAS, birž. 29. — Iš 
Konstanli'iKXĮM)lio pranešama, 
kad Turkijos miestasxIsmid, už 
50 m. nuo Konstantinopolio, 
tapo sugriautas mūšiuose tarp 
graikų ir Turkijos nacionali
stų.

Užsienio reikalų ministerijai 
pranešta, kad graikų divizija, 
kuri įėjo į miestą, pasitraukė 
nesulaukusi pagalbos. Trįs tur 
kų divizijos užpuolė graikus- 
Miestas laike mūšio užsidegė.

Sakoma, kad turkai išskerdė 
daug civilinių gyventojų grai
kų. Padėtis apie Ismid esanti 
pavojinga.

Padėtis ant Ismid pusiausa- 
lio, Mažojoj Azijoj, yra neaiški, 
pasakė užsienio reikalų minis- 
terio pagalbininkas Harms- 
worth šiandie atstovų bute. Te
čiaus šiandie gautosios žinios 
rodo, kad graikai evakavo Is- 
inid miestą, kuris yra liepsno
se, ir kad visame distrikte siau
čia didelė panika.

Jis sakė, kad yra pavojus iš
kilimo didelių skerdynių ir 
kad talkininkų atstovai daro 
žingsnių neprileisti prie to.

Prašo kongreso prielankiai iš
sireikšti apie nusiginklavimą. 
Atstovą butas jau išklausė to 

prašymo.

[Iš Lietuvos Informacijų Biuro.]
WSAH1NGTON, birž. 27.— 

Sulig gatuos iš Kauno telegra
mos, š. m. birželio mėn- 19 d. 
nakčia nežinomas asmuo šovė 
pro langą į Užsienio Reikalų 
Ministerį d-rą Puryckį. Kulka 
įsmigo sienon pora sprindžių 
augščiau lovos. Ministeris išli
ko sveikas. Piktadaris 
mas. Spėjama, kad

Nacionalinė sutartis tečiaus 
pasilieka.

CHICAGO. — Gdežinkelic-

Gal rengia naują sukilimą 
Siberijoj.

29. 
per

WASHINGTON, birž. 29. — 
Prezidentas Hardingas šiandie 
parašė laišką republikonų va
dovui atstovų bule, Mondell, iš
reikšdamas pageidavimą, kad 
kongresas prielankiai išsireik
štų už pasaulio nusiginklavi- kų agentų darbas, 
mą. Jis nepaiso kaip tas išrei-
Skimas bus padarytas ir kokioj. Nelegahai parvažiavo 
LrnlLrii Liln ii< Liihi cTiiiinfinni k<l( ĮJOS in ją.

mą. Jis nepaiso kaip tas išrei- 
L................. t____ ,__________
kalboj, bile jis butų ganėtinai | 
platus.

Prezidentas taipjau pranešė, 
kad valdžia jau dabar renka ži
nių apie kitų šalių nusistatymą 
linkui nusiginklavimo, kad pas
kui ištyrus nuomones, galima 
butų formaniniai paduoti nusi
ginklavimo pasiūlymą. Jis sa
ko: “Tie tyrinėjimai ir tary
bos tęsis ir laikas ir būdas for 
malinio perstatymo šio dalyko 
svetimų šalių valdžioms bus 
galimas nuspręsti tik po pilnes 

„neirnflvmn imi nmdpfll tv-

icško-
tai Len-

demar- Betgi 
naują 
nuos-

vieną sprendimą geležinkelių 
naudai. Ji išpildė geležinkelių 
reikalavimą panaikinti pus
antros mokesties už darbo virš 
laikį geležinkelių darbinin
kams. Taryba nus^yrendė, nuo 
šio laiko už viršlaikį vieton 
pusantros mokesties, turi būti 
mokama lygi mokestis.

. vėliau tarvba išleido
Irving National banko atsto- patvarkymą, kad šis jos 

vas Castle su šoferiu ir vienu prendis liečia tik tuos 
Varšuvos banko valdininku lon žinkeliecius, kurie ir pirmiau, 

i kų automobiliu nelegaliai buvo * prieš 1918 m., nemokėjo už 
pervažiavęs Lietuvių-Lenkų de viršlaikį pusantros mokesties. 
inarkacijos liniją ties Merkine. (Bet tie geležinkeliai, kurie ir 

1 Pasirodęs musų pusėje lenkų lfl<la mokėjo pusantros mo- 
automobilis buvo tuojaus žval- kesties už viršlaikį, ar tai su- 
gybos sulaikytas ir visi važia- tartimi, ar tai savu noru tai
vusieji jame asmenys suareš
tuoti. Padarius tardymą Ir- 
ving National banko atstovas 
tapo paleistas. Liet. Inf. Biuras

VLADIVOSTOKAS, birž. 
— Gen. Semionovas, kuris 
tūlą laiką gyveno ant. japonų 
laivo Sodo Maru,’kadangi jam 
neleista nuo jo išlipti, suimtos 
naktį prapuolė nuo laivo.

Prieš jo prapuolimą, Semio- 
novo kareiviai išėjo geležinke
lių linkui. Grodekovo, • apie 
100 m. į šiaurvakarius nuo VIa 
divostoko, kur, manoma, jis 
paskelbs atskirą valdžią. Vie
nas pulkas, kurį matyta einant 
į Grodekovo, buvo lydimas au- 
tomobiliaus, kuriame buvo ru
sų ir japonų oficieriai.

Daugelis Semionovo ' sekėjų 
tapo čia areštuoti. Tarybos 
tarp Seimonovo ir Vladivosto
ko anti-bolševikų valdžios gal
vos Merkulovo nedavė phse-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., June 30, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Kurdai sukilo prieš turkus

SOCIALDEMOKRATAS.
Musų draugų laikraštis U 

Kauno. Kiekvienas darbininkas 
privalėtų jj perakaitytL Num 
Jau atėjo Socialdemokratas 
mun. 7, 8 ,9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15 ir 16 ir Paštininkų Balso nr. 
1 ir 2. Visi parsiduoda po 5 
centus.

Gaunamas Naujienų oflM.

LONDONAS, birž. 29. — Pa- 
sak žinios iš Smyrnos, kurdai 
Konieh apygardoj sukįlo prieš 
Turkijos nacionalistus. Nacio
nalistų valdžia pasiuntė divizi
ją kareivių prieš kurdus.

Turkai pykstasi su rusais.
LONDONAS, birž. 29. — Ne 

žiūrint nesenai taip sovietų 
Rusijos ir Turkijos nacionalis
tų padarytos sutarties, gręsia 
iškilti tarp jų kariavimas Kau 
kaze, sako žinia iš Konstantino 
polio. Sakoma, kftd bolševiką1 
koncentruoja kareivius prieš 

Kars ir Eržerumą, o gen. Kia- 
ziim vedami turkai rengiasi 
rusams pasipriešinti.
Susekę turky-bolŠevikų ^suo- 

kalbį.
KONSTANTINOPOLIS, birž. 

29- — šiandie tapo paskelbta, 
kad talkininkų valdžia čia su
sekė platų turkų-bolševikų 
suokalbį. Daug žmonių delei 
to areštuota, jų tarpe ir mena
mą to suokalbio vadovą Aug- 
enblick.

rinėjimų pasekmių.”
Išklausydamas šį prezidento 

prašymą, atstovų butas šiandie 
po piet priėmė senatoriaus 
Borah nusiginklavimo priedą 

prie paskirimo pinigų laivynui 
bliaus. Tas priedas prašo pre
zidentą pakviesti Angliją ir Ja
poniją prisiųsti savo atstovus į 
konferenciją su Jungt. Valsti
jų atstovais apsvarstymui prak 
tiško pieno sumažinimui jūri
nio ginklavimosi.

Nėra abejonės, kad ir sena
tas priims tą priedą.

Senatorius France Rygoje
RYGA, birž. 29. — Amerikos 

senatorius Joseph I. France, ku 
ris važiuoja į sovietų Rusiją, 
atvyko į čia šiandie ir tikisi ry
to išvažiuoti į Maskvą. Jis iš
bus Rusijoje iki liepos 23 d.

Puošnus salioniniai ir mie
gamieji vagonai vaikšto tarp 
Rygos ir Maskvos; jie skyria- 
mi svarbiems svečiams.

Italija neranda premiero.

RYMSA, birž. 29. — Nesiti
kima, kad ministerinis krizis 
bus išrištas iki sekamos savai
tes. Buvęs premjeras Giolitti, 
kurio ministerija rezignavo, at
sisakė sudaryti naują ministe
riją, nors ir prašomas kara
liaus. Kviesta kelis kitus, bet 
ir tie nesutiko būti premjerais. 
Ministerijoms Italijoj sunku 
išsilaikyti todėl, kad nė viena 
partija neturi parlamente did
žiumos.

Karalius pasišaukė pasitari
mui senato vice prezidentus, 
bet socialistas vice prezidentas 
Casalini atsisakė priimti kara
liaus pakvietimą ir pasitarime 
nedalyvavo.

NEW YORK, birž. 28. — Ma- 
yoras Hylan uždraudė polici
jai kratyti namus, automobi
lius ir krepšius, jieškant svai
ginančių gėrimų. Tai galima 
padaryti tik turint atatinkamą 
vvarrantą ir legaliu budu areš
tavus žmogų.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, birželio 29 d., užsienio pini- 

3 kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
25,000 dolerių, bankų buvo skal 

tema Amerikos pingais iiaip:
Anglijos 1 svaras ..................  $3.75
Austrijos 100 kronų ............... 19c

Belgijos 100 frankų ............... $7.99
Danijos 100 kronų ............... $16.95
Finų 100 markių ................... $1.65
Francijos 100 frankų ........... $8.03
Italijos 100 lirų ......................  $4.91
Lietuvos 100 auksinų ............... 1.35
Lenkų 100 markių ........ i............. 7c
Olandų 100 guldenų ........... $33.00
(Norvegų 100 kronų ........... $14.35
šveicarų 100 kronų ........... $16.95
Švedų 100 krpnų ......
Vokiečių 100 markių

įvedę, ir toliau turės tokią mo
kestį mokėti. Tokių geležinkc 
lių yra didžiuma. Tečiaus 
nuosprendis apie viršlaikius nė
ra galutinas. Taryba apie tai 
.vėliau duosianti tikresnį nuo
sprendį. Tada gal ji panaikins 
pusantros mokesties už viršlai
kį ant visų geležinkelių linijų.

Nacionalinė sutartis, kuri 
tampa panaikinta liepos 1 d., 
tarybos nuosprendžiu pasilieka 
neaprubežiuotam laikui ant vi
sų geležinkelių linijų, kurios 
nepajiegė padaryti su darbinin
kais naujų sutarčių apie darbo 
sąlygas. Daugelis geležinkelių 
bando susitaikinti su daribinin- 
kais, keli susitaikę, keli dar 
tariasi, bet daugelis geležinke
lių nė nesirūpina susitaikinti 
su darbininkais.

Blekorių unija prisidėjo prie 
geležinkelių dirbtuvių darbi
ninkų kovos prieš nukapojimą 
algų. Ji turi 20,000 narių ir 
įsakė tuojaus padaryti balsa
vimą apie priėmimą nukapoji- 
mo algų ar paskelbimą strei
ko'. ■' ' ■’ '

RYMAS, birž. 28. — Strom- 
boli ugniakalnis prie Sicilijos 
salos, vėl pradėjo smarkiai vei
kti. Išsiveržlimas prasidėjo 
smarkia ekspliozija. Gyvento
jai panikoje bėga į Siciliją.

Stromboli ugniakalnis vei
kia per beveik 2,000 metų, tan
kiai darydamas smarkius išsi
veržimus. Manoma, kad delei 
jo išsiveržimo Italijoj 1908 m. 
kįlo žemės drebėjimas, sunai-

^$L35 kinęs Messina miestą.

DUBLINAS, birž. 29. — Ai
rijos “respublikos” prezidentas 
Eamonn De Valera vakar pa
siuntė sekamą atsakymą Angli
jos premierui Lloyd George, į 
jo pakvietimą dalyvauti Lon-į šautas kieme. 45 sinn feineriai 
dono konferencijoj, tikslu ra
miu budu išrišti Airijos klausi
mą :

“Aš darau pasitarimus su to
kiais svarbesniais atstovais mu
sų šalies, kokie yra galimi. 
Mes nuoširdžiai trokštame pa
gelbėti įvykinti pastovią taiką 
tarp abiejų salų gyventojų, bet 
mes nematome įmonių kaip tą 
atsiekti, jei jus neleidžiate Ai
rijai susivienyti irTitmetate ap
sisprendimo principą.

“Pirm negu pilniau atsakyti 
į jūsų laišką, aš bandau pasi
tarti su niekuriais atstovais po
litines mažumos musų šaly- 
ja”

Po to de Valera tuojaus 
rašė Ulsterio premierui 
James Craig ir keturiems 
tiems unionistų vadovams, 
kviesdamas juos pasitariman 
Dubline, panedėlyj.

P^emieras Craig atsakė, kad 
jis negalės tame pasitarime da
lyvauti, kadangi jis jau yra 
priėmęs priemiero Lloyd Geor
ge pakvietimą. Jis sako:

“Aš negaliu dalyvauti jokia
me susirinkime. Aš jau priė
miau premiero pakvietimą į 
Londoną konferenciją.” Te
čiaus sakoma, kad keturi kiti 
ulsteriečių vadovai sutiko daly
vauti pasitarime su de Valera.
Airiai nedalyvaus tarybose.?

LONDONAS, birž. 29. — De 
Valeros neaiškus laiškas prem
ierui Lloyd George, tikrai nie
kuo neprisideda prie priartini
mo taikos Airijoje. Jis net 
nesako, ar priims premiero pa
kvietimą į taikos tarybas.

Kitomis žiniomis, dc Valera 
parašęs laišką Ulsterio prem
ierui Craig, kad premiero 
Lloyd George pasiūlymas kon
ferencijos tarp šiaurinės ir pie
tinės Airijos, delei jo aprube- 
žiavimų, esąs nepriimtinas da
bartinėje jo formoje.

Parodymui, kad Airijoje vie- neimti franeuzų belaisvei), bet 
špatauja karo padėtis, Dublino juos žudyti ant vietos.

Socialistą partijos kon 
vencijoje

Konvenciją buvo užpuolusi at- 
galeivių gauja.

pa-

ki-

DETROIT, Mieli., birž. 29. 
— Šiandie Socialistų partijos 
konvenciją buvo užpuolusi su
žeistų cx-kareivių gauja. Da
bar šiuo laiku čia laiko
konvenciją ir sužeistieji ex-ka* 
reiviai. Sakoma, kad

savo

vakar 
tarp jų buvę paskleisti anoni
miški lapeliai prieš valdžią. 
Tai ex-kareivius labai užpyki
nę, taip kad jie buvo pasirižę 
tuojaus eiti ir pulti socialistų 
konvenciją. Supi k i misi juos ir 
Engdahl kalba konvencijoj. 
Ex-kareiviai tuoj įnešę išrinkti 
komisiją parašymui rezoliuci
jos prieš maištingą agitaciją, o 
būrys jų, iš kokių 50 žmonių, 
ant rytojaus atėjo į socuriistų 
konvenciją, reikahuulamas 
“pasiaiškinimo”*. Sukėlę trink 
šiną, pašukavę, triukšmadariai 
vėl išsinešdino iš gocialistų kon 
vencijos ir sugrįžo j savo kon
venciją.

Teisia du vokiečius už karo 
piktadarybes.

LEIPZIG, birž. 29. — Vokie
tijos augščiausias teismas pra
dėjo nagrinėti šiandie bylą 
gen. Kari Stenger ir maj. Ben- 
no Crusius, kuriuos Francijos 
valdžia kaltina karo piktadary
bėse ir nuožmumuose. Tai yra 
pirmieji kaltinamieji, kuriuos 
traukia teisman Francijos val
džia. Gen. Stenger kaltinamas 
tame, kad jis išleido įsakymą

Dabar laikas 
siųsti pinigai Lietuvon

Dabartiniu laiku prieš šienapjūtę ir rugiapjū
tę Lietuvoje pinigai yra reikalingiausi. Jeigu 
dabar pasiusi, tai perniek nenueis. Antra ver
tus, dabar Lietuvos pinigai yra pigiausi, ir už 
dolerį jų galima daugiausia pasiųsti. Vakar Lie
tuvos pinigų kursas buvo pigesnis negu kokią 
kitą dieną nuo naujų metų. Tuo pasinaudojant, 
dabar reikia pasiųsti pinigų Lietuvon.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo {staiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa- 
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos 
duoda pilnų gvarantiją už pinigus siunčiamus 
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už 
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.
nauhenu pinigų siuntimo skyrius
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.
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Ketvęrgas, Birželio 30 3., 1921

i Lietuvą)
komitetas” ir antras dienraštis 
‘‘Noviny Vilenskie”.
“Glos Kovna” rašo, kad jis sto 

jąs į darbą labai sunkiomis ap-

MiĮgIMmR'

-

1
■

^^KTegužio 30 dieną svečiai lankė 
^pCauno apylinkes; vakare buvo 
ĮT pakviesti į vakarienę “Metropo- 

polio” klube.
Gegužio 31 dieną įvyko pirmas 

pasitarimo posėdis, kalbose nu
rodoma į Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos reikalus ir tų valstybių 
susiartinimo reikalingumą. Lai
kraštininkai labai daug galį pa
daryti tų valstybių susiartinimo 
ir sąjungos įkūrimo reikalu. 
Musų Užsienio Reikalų minis- 
teris ilgoj kalboj išdėstė prieža
stis, kurios tiesiog verčia Pabalt- 
jurio valstybes susijungti į po
litinę ir ekonominę sąjungą.

Visų kalbėtojų buvo pabrėžia
ma, kad laikraštininkų Kaune 
pradėtas susipažinimo darbas 
turėtų vis ‘labiau plėtotis. Kiek 
pasitarus, svečiai buvo nuvykę j 
įteigiamojo Seimo posėdį. Grj- 
žę vėl posėdį.

Birželio 1 dieną įvyko antras 
posėdis. Matas šalčius skaitė 
referatą dėl Pabaltjurio laikraš
tininkų bendradarbiavimo reika
lingumo-

Minist. Pirmininkas d-ras Gri
nius sveikino svečius ir savo kal
boj tarp kita ko pasakė, kad 
spauda yra cementas, galįs jung
ti ir dinamitas, galintis skaldyti 
ir linkėjo, kad Pabaltjurio vals
tybių spauda butų jungiančiu 
cemntu.

Paskiau svečiai buvo pas val
stybės Prezidentą, kur širdingai 
buvo sveikinami ir vaišinami. 
Tą dieną *svečku lanhfc Lietuvos 
oro laivyną ir kitas vietas. Va
kare vėl buvo posėdis.

Birželio 2 dieną laikraštinin
kai garlaiviu lankės į Jurbarką, 
apžiūrėti Lietuvos gamtos ir se- 
novės liekanų. Grįžtant Veliuo
noje buvo sustoję aplankyti ge 
dimino kalno. Čia pasitko juos 
žmonių minia su vėliavomis ir 
gėlėmis.

Birželio 3 dieną buvo priimtos 
vienbalsiai dvi rezoliucijos, ku
riose pripažįstama Pabaltjurio 
valstybių reikalų bendrumus ir 
tų valstybių bendradarbiavimo 
reikalingumas. Nutarta Rygoj 
padaryti Pabaltjurio valstybių 
laikraštininkų kongresą, kurį 
sušaukti ir laiką nustatyti pave
sta Latvių laikraštininkams.

Išleistuvių pietus surengė St. 
Seimo frakcijų atstovai. Laike 
pietų kiekviena tauta kalbėjo 
savo kalba.

Tą dieną svečiai apleido Kau 
ną. Gelžkelio stoty jų išleisti 
susirinko daugybė laikraštinin
kų, visuomenės darbuotojų, Sei
mo narių ir kit.

Nuo Lietuvių spaudos pasita
rimuose ir priėmime dalyvavo 
šie atstovai: “Lietuvos” — B. 
Sruoga. “Sekmosios Dienos” 

F. Kirša. “Kario” ir “Musų 
žinyno” — kap. Laurinaitis. 
“Trimito” — A. Busilas. “Lai
vės” — dr. Draugelis. “Eltos”
— dr. Eretas. “Lietuvos Ūki
ninko” ir “Darbo”—Pranokus 
ir Strimaitis, žu mali štai Mo- 
rauskas ir M. šalčius. “Echo”
— Ark. Buchov ir Gr. Rugov. 
žydų spaudos atstovai — dr. 
Fljaševas ir Dauskis. “Litaui- 
sche Rundschau” — Jansenas.

(‘Trimitas”)

| linkybsmig. Lietuvių-lenkų gin- 
” dt_ Yna Aaa onainvnoc Trio Inlvion ii’čas esą susipynęs vis labiau ir 

nesą vilties jį išrišti. Laikraš
tis žada eiti tuo keliu, kad Lie
tuva ir Lenkija susijungtų į ne
sutraukomą sąjungą. (Tokių 
pančių, ponuliai, neturit, kad 
taip mus surišti!)

“Noviny Vilenskie” žada nuo 
lat raginti lietuvių ir lenkų vi
suomenę į vienybę.
Lietuvių ir baltgudžių spaudos 

persekiojimai.
“Vilniaus” redaktorius Myko

las Biržiška vėl nubaustas 20,- 
000 markių už talpinimą žinių ir 
straipsnių, žeminačių valdžią. 
Vilniaus Vidaus Reikalų depar- i 
tamento direktoris Pyvockis 
įspėjo p. Biržišką, kad jei laik
raštis nepakeisiąs savo dvasios, 
busiąs visai uždarytas.

Praeitą kartą M. Biržiškai ne
teko sėsti kalėjiman tik dėl to, 
kad uždėta jam 50,000 pabaudą 
sumokėjo vietos lietuviai.

Kaune “Liet.” redakcijoj pri
imamos aukos pabaudoms mo
kėti, kuriomis baudžia lenkai 
musų nepriklausomybės gynė
jus Vilniuje. Be to, pradėta vi
sa eilė bylų prieš kitus musų ra
šytojus ir veikėjus: Rondoman- 
skį, Vikt. Biržišką, Orentą ir 
kit. Jiems taip pat. gręsia di
delės piniginės pabaudos, o ne
galint įmokėti — kalėjimas. 
Lenkų-lietuvių visuomenės gru

pių pasitarimai.
Vilniaus lenkų politinės ir vi

suomenės organizacijos ruošu- 
sios į pasitarimą Kaune su lie
tuvių visuomenės grupėmis.

Toks pasitarimas iš tikrųjų 
turėjęs įvykti Kaune birželio 
pradžioj; pasitarimas turėjęs 
būti kaipo tęsinys lietuvių vi
suomenės darbuotojų seniau pra
dėtų pasitarimų Vilniuje.

Kad^i. dęl rįfl-J
kimų bus užimti visi žymesnie-j 
ji musų darbuotojai, tai tokie 
pasitarimai galėtų įvykti po rin
kimų, ne ankščiau birželio 20 
dienos [“Trimitas”].

Melneragė ir tt. Per miesto vi
durį traukiasi Danijos upė, ku
rioje ir didesni juros laivai 
įplaukti gal ir tavorus įkrauti 
kaip ir iškrauki ten gal. Abiša
lei upės yra didokas skaitlius 
sandėlių ir nukrovimo vietų.

Aplamai yrą Klaipėdos apy
gardas gražus ir miesto uostas 
prekybai pritinka, nors pats mie
stas kaslink jo išbudavojimo 

I prieš kitus miestus atsilikęs yra. 
Norint miestas ir arti prie juros 
gul ir savo gamtišku uostu ki
tais miestais lenktyniuoti galė
tų, tai tačiau truko jam įpirln ka 
ro, o trūksta ir dabar taip rei
kalingosios užžemės, kuria pirk
liauti galėtų: Nesą miestas yra 
šiauriniame gale Kliapėdos kraš
to ir nuo visų pusių ankštų ru- 
bežių įslėgtas. Tik tuos rube- 
žius pašalinus atsivertų miestui 
taip reikalingieji prekybos ke
liai tolimuose Rytuose ir mies
tas galėtų pražydėti. Ligtol yra 
ir bus gyvumas apmiręs.

Tarp industrijos įtaisymų už
ima vyriausią miestą malkos su
dirbimo industrija. Paskuti
niuose taikos metuose buvo apie 
30 lentpjūvių 68 pilnais • gate
riais ir 6 Rufneje. Rusniškiai 
lentpjuviai dirbo dalinai savo ir 
dalinai Klaipėdos Sąskaitą. Bet 
yra dar’ ir kitose krašto šalyse 
didokas skaitlius lentpjūvių. Vi
si tie lentpjuviai aprūpinami 
malka daugiausiai iš Lietuvos.

šalę lentpjūvių yra dar ir* vie
ną celulozės arba popierio fab- 

I rika, viena malkos fabriką, kuri 
medžius į fournierų lenteles ir 
cigarų skrynučių lenteles sudir
ba. Toliau yra dar viena che
miška fabriką, kuri taikos laiku 
vyriausiai superfosfato dirbo, o 
ir dabar dirbtinių trąšų dirbimu 
užsiima.

Be tu yra dar muilo fabriką, 
trys bružės, tūlos plytnyčios, 
laivų pataisymo vieta ir budavo- 
tuvė, uosto budavotuvė ir tūlos 
mažesnios dirbtuvės. Naujai 
įsisteigė vilnų verpykla ir audi- 
nyčia.

Lietuvių bus Klaipėdos mies
te su priemiesčiais kokie 40 lig 
50‘proc. Tarp jų ir tūlos lietu*- 
vių pirklybos. Vyriausiai pami
nėta tęsie prekybos ir industri
jos bendrovė “Laima”, kuri iš 
mažo prasidėjusi dabar jau mi- 
iionais dirba ir kapitalo narių 
apie 500 skaito. Antrą veiklioji 
įstaiga yra “Lietuvių Bankas”, 
kursai taipojau pusantrų metų! 
bėgyje ant 400 narių priaugo su 
apie milionu atsakomybės kapi
talo. Kaip trečioji bendrovė 
įsisteigė “Rytas”, kuri spaudinių 
darbu ir knygų kaip ir popierių 
prekyba užsiima.

Be tų yra Kauno Prekybos ir 
Pramonės Banko šalinė vieta 
įsteigta, kurie ir kaip kiti savo 
butą nusipirko. Ji užima taipo-

Nemuno kranto, o Klaipėda prie 
Nemuno išplaukos į jurą. Gar
laiviu truks lig Tilžės kokios 10 
valandas, o gdžkcliu tris valan 
das. Tilžės gyventojų skaitlius 
yra 52,000. Iš Klaipėdos eina 
susinešimas Nemunu lig Jurbar-

AR TAVO KŪDIKIS GERAI |
- MIEGA? ;

Vilniuje

Nauji lenkų laikraščiai.

Nuo gegužės 24 dienos Vil
niuje ėmė eiti du nauji lenkų 
laikraščiai: savaitinis 
“Glos Kovna”,

vardu 
kurį leidžia 

“Kauno lenkų laikinasis politinis

KLAIPĖDA IR APYGARDIS.
Klaipėdos pats miestas yra, jo 

ilgiausioj ir plačiausioj vietoj 
matavus, 2 kl. ilgas ir 1 km. pla
tus; su priemiesčiais Smehe ir 
Bomelsvvite pasiilgina jis ant 7 
km. Jis guli tiesiog prie Ne
muno išplaukos į jūres ir skaito 
draug su priemiesčiais kokius 
31,000 gyventojų. Priešais 
Klaipėdos, tarp Nemuno išplau
kos ir juos išsikelia ilgas smil
tynas, kursai pušynais apaugęs 
traukiasi lig krantos maudyklės 
prie Karaliaučiaus. Tas smilty-1 
nas yra jo plačiausioj vietoj taip 
3 km. platumo ir vadinasi ko
pos. Ten, kur Nemunas iš savo 
vagos į platesnį vandenį išsilie
ja , tas vanduo vadinas marės.

Marių pakraštyj ant Kopų 
Šono yra tūlos juros maudyklės 
įtaisytos ir jose lankosi vasaros 
laike svečių iš tolo ir arti. Vy
riausios juros maudyklos vietos, 
kurios Klaipėdos kraštui pri
klauso, yra Juodkrantis, kokius 
20 km. nuo Klaipėdos ir garlai
viu iš Klaipėdos kaip ir žemės 
keliu nuo Kopų šono lengvai at- 
liektinas. Vasaroj plaukia iš 
Klaipėdos du garlaiviu šen ir 
ten. šventadieniais dar dau
giau. Medynas (vokišk. Foers- 
terei) yra 6 km. nuo Klaipėdos 
atstu ir galima taip traukiniu 
(rytmečiais ir pietumis) kaip ir 
pėsčioms lengviai atliekti ir vėl 
gryžti. Pasivaikštinėjant trun
ka kelionė lig ten kokį pusant
ros valandos,-. Trečia maudyk
los vieta yra Zizdrynas (vokišk. 
Sandrug). Jis gul priešais Klai
pėdos antrapus marių ant Kopų 
šono. Susinešimas tenlink par
varo garlaiviu vasaros laike kas 
pusė z valandos arba reikalui 
esant ir tankiau. Be tų yra ir 
dar tūlos mažesnios maudymos 
vietos kaip tai Nida, Kopgalis, Atdara, dienomis, vak. ir nedėliomis.

Severo* Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

Ar yra jusu 
liežuvis apvilktas?

Jeigu teip, tai yra tas persergSjimų. 
Apvilktas liežuvis su baltę ar rusvą 
pleiskaną paprastai rodą apei ne- 
twarkumo jaknu ir virinimo maito 
aparatų.

Severa’s

Balzol
(pirmiau vadintas Severo Gyvybes 
Balzamas) ir Balzol plyskelsl —su
jungimas skystimu ir plyskeliu, su
taisą tos netvarkumus, sutaisą jak- 
nas, paragin apetitą ir pastiprin vi
rinimo maisto. Tam tikras vaistas 
dėl priprasto žarnų užsikimšimo. 
Preke 86 centai. Aptiekosi visur.

W F SEVERĄ CO
CE.DAR RAPIDS, įOWA

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 East Washington St. 
Valandos: nuo 10 ild 12 i

Teiephone Central 834 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

SENAS’ AUTOMOBILIUS DARO. 
NESMAGUMUS.

Mes galime pagelbėti, jei nori ge
resnio automobilio. Skaityk musų di
deli pagarsinimą šiame laikraštyj.

MITCHELL AUTO CO.
2328-2334 S. Michigan Avė.

jau žymią viėtą lietuviškame 
pirkliavime Klaipėdoje kaip ir 
užsienyj.

Nuosavybę įsitiekti berods 
yra galima. Bet, žinoma, yra 
dabar ant tiek viskas pabrangu
si. Bet visgi galima mažesnį
butą už 100,000 mk. gauti, di- ko kaip ir lig Kauno, 
dėsnį už 200,000 mk., ir pusė 
milijoną, už visą ir už du mili
jonu pirkti.

Visokios išdirbystes ir namų 
rakandų yra pilninteliai šičion, 
taipjau aprėdo ir maisto. Viens 
geresnis aprėdas atseina 1500 
lig 2000 mk., bet yra jau ir pi
gesnių, žinoma, tiek prastesnių. 
Sviestas kaštuoja vidutiniai 13 
mk., kiaušiniai 80 pfg., mėsos 
tavorai nuo 6 lig 12 mk., duonos 
svaras 2,50 mk.

Automobiliai kainuoja pagal 
jų gerumą ir budavonę. Taip 
ant paveikslo kaštuoja “Adler” 
Automobiliai 80 lig 135,000 mk., 
kitų galima už 100,000 lig 125,- 
0(M) nik. gauti Pianų vidutinė 
kaina bus 10,000 mk. Yra tū
los prekybos, kurios jų pirklia- 
vimu užsiima.

Palanga yra 25' km. atstu nuo 
Klaipėdos žemės keliu; juria 
kiek arčiau. Į Tilžę galima taip 
vandeniu kaip ir gelžkeliu nu
kakti. Nėsa Tilžė gul arti prie

Taipojau bėga Lietuvos gelž- 
keliai iš Kauno lig Klaipėdos ir 
atgal. Aplamai yra susinėsi
mas tarp Klaipėdos ir Lietuvos 
prieš pernai meta žymiai page
rėjęs ir tikim, kad jis dar dau
giau pagerės, kaip veik mus ru- 

I bežius tenlink nebekliudys.
(— L. P. Balsas).

Jei ne, tai kas nors kenkia. 
Gal neduodate gerą maistą. Kū
dikio mažas pilvelis, turi būt 
geranie stovyje, arba jie nemie
gos.

Ant puslapio 5 šio laikraščio 
šiandien telpa pagarsinimas Pie
no. Iškirpkite kuponą ir pasiu
skit Borden Companijai, o ji 
pasiųs veltui nurodymus, kaip 
naudoti šį pieną penėjimui kū
dikio, kartu prisius savo “Kūdi
kių Gerovė” knygą.

European American Bumu 
Fabionas ir Mickiewicz 

vedėjai
Buvę A. PetntM Ir S. L. fablonu
Siuntimas pinigų, laiva

kortės, pašportai ir tt.
NOTARIJU1AS 

Real Estate, Paskolos, 
InHtirinai Ir tt.

809 W. 35th K a m p. Halsted St
Tel.: Boulevard 611.

Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vaitu U t ar. Ket. ir Sub. iki 9 vak. 

Ned.i Iki 8 po pietų.

Didelės Prakalbos
— ĮVYKS —

Pėtnyčios ir nedėlios vak. Liepos 1 ir 3 d., ’21 
Pradžia 8 vai. vakare.

BROLIU STRUMILŲ SVETAINĖJE 
107-ta gat. ir Indiana. Avė., Roseland, III.

Įžanga ■veltui. Kolektos nebus.
11 , I

Bus geri lietuviški ir angliški kalbėtojai. Kalbės apie svarbius 
gyvenimo reikalus. Taipgi bus geras olandų choras. Prie to dar bus 
ir solo su kitoniškais gražiais pamarginimais. Nedėlios vakare grieš 
puikus benas. Užkviečiame visus lietuvius ir lietuvaites atsilankyti.

— Komitetas.

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurndestyji 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pieta 

Panedėliais ild 8 vakare.
Namų Tel.: Hyde Park 8895

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 324 
Tel.*Central 6390

Vak.: 812 W. 33rd St, Chicago 
Tel. Y arda 4681.

JOSEPH C. SOBOL 
Advokatas

154 W. Randolph St. 
Room 479 Tel. Main 2593 

Namų Ofisas
1645 Wabansia Are., 

Tel. Haymarket 8869.

VALDYBA IR DIREKTORIAI

UNIVERSAL STATE BARKO
4 X, '

Šiuomi širdingai kviečia tamistą su savo šeimyna ir draugais atsilankyti į ren
giamą šio Banko

Šeimynišką Basket Pikniką
Kuris įvyks

Nedėlioję, Liepos (July) 3,1921.
Riverside Miške (Forest Preserve) tarpe National ir Bergman daržu.

---------------------- ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------
Automobiliais galima važiuoti Ogden avė. j vakarus iki Desplaines avė., paskui į šiaurę iki 28-th st. ir 

toliaus Old Scottish Peoples Home Road keliu į vakarus iki vietai. Gatvekariais 22-nd st. karais iki sustos 
paskui paimti, La Grange karus iki 28 st. čia išlipt ir paeiti keletą blokų į dešinę iki vietai.

Muzika šokiai žaislai Lenktynės.
* k

Pribukite anksčiau — prisircngkite būt iki vėlumui.

ĮŽANGA visiems liuosa . ,
»• U u I z» <, Į t I

Kas Bus
W, .„1^ ■■■■„, m........■ -................... ..

Augusi 7

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kertė Leavitt St.
Teiephone Canal 2552.*

Valandos: 4 iki G po piet, ir nuo 
7 iki 9 vakare. ,

Veda visokias bylas, visuose 
teismuose. EkzeminaVoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
Čiaus ant lengvų išlygų.

S. W. BANES
ADVOKATAS .

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M. 
1311 Reetor Building 

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

Rez. 3214 S. Halsted St.
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vak.

J. P. WAITCHES 
LAWYER 

Lietuvys Advokatas 
4601 S. Herraitage Avė. 

' 4 Tel*. f Boulevard 6080. 
11005 S. Michigan Ave^ 

Roseland, III.

DR. S. WOLF
SPECIALISTAS VYRIŠKŲ LIGŲ 
Ofiso valandos: Kasdien 2 iki 4 ir 
7 iki 9 vai. Ned. 10 iki 12 pietų. 
1053 W. Roosevelt Rd., Chicago.

Tel. Canal 1986.

Phone Boulevard 491
ASHLAND

MUSIC
> Deimantai, 
i/aikrodiiai,

JEWELRY

Auksybij, Colum- 
bfjos Grafonclaa h 
lietuvifeH naujausi 
rekordai.

4887 S. Ashland 
ve^ Chicago. UL

VELTUI DUSULIU 
(Asthma) Sergantiems 

Už dyką bandymas budo, kurį kiek
vienas gali vartoti be nesmagumą ir 

be laiko eikvojimo.
Mes turime naują būdą, kuris su

valdo dusulį ir mes norime, kad pa- 
bandytumėt už musų iškaščius. Ne
žiūrint ar dusulys jau įsipenėjęs, ar 
Ha nesenai pasirodė, kaipo chro
niškas dusulys jus privalote pareika
lauti ant išbandymo musų budo. Ne
žiūrint jūsų amžiaus ar užsiėmimo, 
jeigu jus vargina dusulys musų bū
das turėtų jums pagelbėti tuojaus.

Mes ypatingai norime pasiųsti 
tiems, kurie neturi vilties išsigydyti, 
kurie išbandė įvairius įkvėpimus, plo
vimus, opiumo sutaisymus, garus, 
“patentuotus rūkymus” ir tt. be pa
sekmių. Mes norime parodyti kiekvio- 
nam už musų iškaščius, kad naujau
sio budo tikslu yra užbaigti visokį sun 
kų kvėpavimą, gvergždimą ir visus 
baisius paroksizmus tuojaus.

šitas veltus pasiūlymas yra per 
svarbus kad praleisti kad ir vieną 
dieną. Rašykite dabar ir pradėkite var 
toti musų būdą tuojaus. Pinigų nesių
skite. Tik pasiųskite išpildę žemiau 
padėtą kuponą. Padarykite tą šian
dien — jums nereikia mokėti nė už 
pasiuntimą.

FREE TRIAL COUPON 
Frontier Asthma Con 

Room 113 N. 
Niagara and Hudson Streets, 

Buffalo, N. Y.
Send free trial of your 
method to:

IMPERFECT IN ORIGINAL
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AKIŲ 8Ę 
Aki* Egsai

7998 -
7999 — 
8010 - 
8014 — 
8019 —
8021 —
8022 —
8027 -
8028 —
8032 -r
8033 — 
8039 -
8041 -
8042 - 
8053 -
8061 -
8062 -
8064 -
8065 - 
8068 - 
8076 - 
8098 - 
Tel. 82 
Tel. 84 
.3142 - 
4081 - 
5074 -
6093 -
6094 - 
6288 - 
6595 - 
6620 - 
6787 - 
6918 - 
6991, - 
6992 - 
7016 - 
7030 - 
7036 - 
7038 - 
7041 - 
7068 - 
7073 - 
7079 - 
7090 - 
7110 - 
7121 - 
7126 - 
7166 - 
7262 - 
7285 - 
7302 - 
7482 - 
7520 - 
7522 - 
7534 - 
7570 - 
7730 - 
7741 -
7750 -
7751 - 
7764 -

7618 
7729 
7731 
7734 
7735 
7738 
7739 
7740 
7742 
7743 
7747 
7749 
7752 
7754 
7755 
7756 
7757 
7758 
7759 -L J. Augulis 
7760 
7767 
7769 
7770 
7773 
7774 
7776 
7779 
7780 
7782 
7784 
7786 
7794 
7795 
7796 

7798 
7799 
7800 
7801 
7802 
7803 
7804 
7807 
7808 
7811 
7932 
7941 
7944 
7948 
7954 
7963 
7971 
7972 
7973 
7974 
7977 
7978 
7981 
7983 
7988 
7993 
7994 
7996

J. V. LIUTKAUSKAS IŠVA 
ŽIUOJA LIETUVON.

A- Jacas
L. Vitkauskaitė
M. čebatariunienė 
K. B. Barkauckas 
B. Telksnienė
J. Žilė
K. Kaušis
S. Kilšauskaitė
J. Raveckis
K. Višniauskas 
D. Golumbickienė 
A. Lekerauskaitė
L. Pundžiutė 
P. Vundžius
U. Lekienė
O. Svereckienė
P. Kupelaitė ’
M. Leikauskienė 
O- Vaičienė
P. Bugailiškis 
K. Badaukus 
J. Glebauskas 
A. Tamošiūnaitė 
A. Bandich
J. Strakšienė
K. Jucevičia 
F. Domarkas 
J. Vaitiekaitis 
O. Tiškienė
J. Rudinskas 
J. Grigas 
J. Andrijauskas 
J. Milkeraitls 
J. Bakutis 
J. Daugėla 
J. Vilimas
V. Vilimas 
O. Vilimienė
D. Pasauckui 
J. Rudinskas 
A. Drazdauskis 
Galkontienė J.
E. Ramošauskienė

30 d., 1921

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 M 4 po 
piet 6 iki 9 vakare.

Nediliomis nuo 9 iki 12 ryto.
1821 S. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

Už siūlymą dėtis į Viennos In- 
Tarptautinę So

cialistinių Partijų Bendrovę — 
paduota tik keturi balsai. Už 
jį balsavo Cameron King, iš Ka
lifornijos, C. A. Hoehn, iš Mis- 
souri, George Cheathan, iš New

DR VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių įtempimų, kurie 

esti, priežastimi galvos skaudijimo, 
svaigulio .akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį, atitaisė 
kreivas akis, nuima kataraktų, atitai
so trumparegystę ir toliregystų. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daroma su 
elektra, parodančių mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama | 
mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne- 
dildieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet

Ofisas 1553 W. 47th St„ kampas 
Ashland Avė. Tel. Drover 966P

šv. Antano Draugystė gali pa
sididžiuoti. Jos nariai viešąjį 
Amerikos lietuvių judėjimą se
ka ir reikalui esant dedasi prie

tikromis rezervacijomis. Tasai

KAS TOKIO, APIE VARTO
TUS AUTOMOBILIUS.

Skaitykite musų didelį paskelbimą 
šiame laikraštyj, kitoj vietoj. Peržiu- 
rSkit, gal paimsime jūsų seną auto
mobilių, kaipo dalį mokesčio.

MITCHELL AUTO CO.
2328-2334 S. Michipjan Avė. < 

Atdara, dienomis, vak. ir nedaliomis.

—dr.s:biežiš—
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavitt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8110 
W. 42nd St. Phone Lafayette, 4988 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną._______

gydytojas, Chirurgas 
Akušeres

Halsted St., Chicago.
10-12 v. r., 1-8, 6-8

Tel. Pullman 842
DR. I. E. MAKARAS 

Lietuvis Gydytojas Ir Chlnrgas 
10900 Michigan Ave^ Roeelande.

Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6i8fl 
iki 8:80 vak.

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

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

CHICAGO.
Valandos: 9:80 ryto ild 12 dienų, 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

DR. CHARLES SEGAL 
z Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų Ligų-

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 ild 8:30 vai. 
vakaro. nuo 10 vaL

valandos ryto iki 1 vaL po pia*.
Telefonas Dreael 2880 ►.!•>.

Tel. Austin 737

DR. MARY A 
DOWIATT—SASS.

Kątik sugrįžo iŠ Californijos ir 
vėl tęs savo praktikavimų po No. 

5208 W. Harrison St.
Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9 

vakare išskiriant nedėldieniua.

Socialisty Partijos Kon 
vencija.

DEL TŲ, KURIE JAU ŽINO.
Kad Sen-Rayto Plaukų Toni

kas tiktai jo vienintelė pasekmė 
išnaikinimui pleiskanų, sudruti- 
nimui plaukų.

Kad Sen-Rayto Plaukų Toni
kas skiriasi nuo visų kitų toni
kų savo gerumu. Bet nežinote, 
kad mes delei priežasties bedar
bės pasirūpinome, kad jūsų bran
gintini Sen-Rayto Plaukų Toni
kas jums butų visuomet pirma 
pagelba pasipuošimui kiekviena
me reikale. Kad delei brangumo 
nebūtų nesmagumo. Mes pada
rėme pastebėtinai žemos kainos 
paprasta kaina 8 unc. bonka $1.- 
00, 4 unc., 60c. Dabar 8 unc. 
bonką parduosime už 75c., 4 unc. 
po 45c., 5 bonkos, kiekviena po 
75c. $3.75, mes parduosime už 
$3.50; 12 bonkų, kiekviena po 
75c. $9.00, už $6.00. 24 bonkos, 
kiekviena po 75c $18.00, mes 
parduosime už $10.00. Tokis iš
pardavimas nesitęs ilgai, nes 
nedaug teturime, todėl pasirū
pinkite greitai nusipirkti. Ku
rie reikalausite per paštą, reikia 
extra pridėti po 10c ant kiek
vienos bonkos.

Adresuokite taip:
S. R. PLAUKŲ TONIKAS 

3238 So. Halsted St. 
Chicago, III.

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujienų* ofise.

Jei tamistos pardavėjas ne 
turi jų, prisiųsk pinigus, kru 
tinęs mierą (ant drabužių) 
o mes pasiųsime vieną išmė
ginimui. Persiuntimą ap
mokame.

NEMOIIYCIENIC-FASUION INSTITUTE 
ftot. M ' 23IrvimtPI.ee N.wY.rfc

P. Mažeikienė 
B. Bukutis 
P- Kiškinis
O. Karblukė 
J. Ridlauskis
E. Lingaitė
J. Dovidaičiui 
S. Karčauskis
K. Mikalauskis 
B. Barpsaitė 
J. Gricius
F- Sireikis
F. Dapkienė 
A. Stonienė 
J. Kerbedžiui 
V. Žemaitis 
A. Bukaitė
M. Pikonaitienė
J. Gailius
A. Karbauskaitė 
J- Bakšys 
V. Čeponis
- A. Sapauskas
- V. Sereika
■ J. Aleksejus
■ J. Stoškus
- V. šilinikienė
A- Gruzdis

• A. Gruzdis 
S. Vaišvila

- B. Beniušienė 
E. Sameniutė

- J. Urbonas
- J. Kanišauskas
• D. Pakalniškis

P. Garbinčius
• S. Karušauckas 

D. Baranauckienė 
O- Šereivaitė

• P. Baltušis 
A. Simokaitis

■ V. Virbickienė
• A. Liaugaudienė

K. Dura
- M. Rinkevičienė
■ A. Grebliauckaitė
• J. Lesiunas
- P. Kliukas

V. Mackevičiūtė
- P- Stasiulis
- K. Proscevič
- S. šarauskaitė

S. Juknienė
T. Norvaišienė

- D. Augustauckienė
- V. Kmeliauckienė
■ L. Baniušienė ’

M. Tumkevičienė
- V. Plonis
- B. Tupikienė
• U- Baranauskienė
- M. Oželienė

Telephone Y arda 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

ryto ir nuo 7 ild 9 vak.
8325 So. Halsted Stn Chicago, m.

Vienintilis tiesus kelias į Baltiko Fortus
S. S. POLAND IŠPLAUKS RUGP. 10.

Piukiausis valgis, platus pasivaikščiojimas, publiškos poilsio sofos ir 
rūkymui kambariai. Minkštos lovos, daugelis kambarių su dviem 

lovom.
Platesnių informacijų ir kainų kreipkitės į

KOMPANIJOS OFISĄ 14 No. DEARBORN ST, CHICAGO, ILL.
Arba prie vietos Agento.

MONTREAL iki 
HAMBURG/DANZIG ir LIBAVO 

Per

ir atitaisys.
Buvo keli siūlymai ir prole

tariato diktatūros klausimu, bet 
visi jie atmesta, jų tarpe ir Mor
ris Hilląuito siūlymas. Už du 
pirmuosius siūlymus stojo chi- 
cagiečių delegatai (tie siūlymai 
yra išspausdinti New World’e)- 
Bet abu atmesta 30 balsų prieš 

Po ilgų ginčų piknikas j 9. Kitas, delegatas King, siu- 
Jisai trumpai paaiš-. nutarta atidėti neapribotam lai-jymas atmesta 37 balsais prieš 

t 10; 2. Gi delegato Richmondo, iš 
Kolumbijos distrikto, siūlymas 
tegavo tik jo paties balsą... Dau
giausia balsų gavo Morris Hill
ąuito siūlymas. Už jį paduota 
18 balsų. Prieš 
nas, dviejų balsų didžiuma ir jis 
atmesta.

Tuo budu šituo klausimu par
tijos konvencija jokios deklara
cijos neturi. O turėti ją, kaip 
Hilląuitas pareiškė, būtinai rei
kėjo.

sinui busimoji nacionalų parti
jos konvencija nepadarys kito 
tarimo, tebūnie nutarta t-o tar
pu jokiam Internacionalui ne
priklausyti.”

Viktoras Bergeris, iš Milwau- 
I kee, ir Cameron King, iš Kali- 
1 fornijos, čia jau pareiškė, kad 
i priėmimas šitos dekleracijos 
1 reiškia užgyrimą jų pozicijos, 

už-1 praeitoje partijos konvencijoje 
lietuvis Jurgis New Yorke, metai laiko atgal, 

38 metų amžiaus kuomet jie reiškė griežto prie- 
1605 So. 12th šingumo Trečiam Internaciona

lui, bet buvo galutinai sumušti.
Siūlymas dėtis į Trečią Inter

nacionalą atmesta 35 balsais 
išvažiavęs pasivažinėt, kad prieš 4- Už siūlymą karšta 

1 agitavo Louis England, iš Chi- 
1 cagos. Bet jo nusistatymą te- 
! rėmė tik trys kiti delegatai, bu- 
' tent: H. F. Flanagan, iš Atlan- 
1 ta, Ga., Otto Newman, iš Port- 
1 land, Ore. ir C. K. Kirkendall, iš 
j Charleston, W.Va.

Kitas chicagiečių

HERZMANe=^> 
Iš RUSIJOS

Persikėlė nuo 3412 So. Halsted St.
po No. 3313 So. Halsted St.

Gerai lietuviams žinomas per 22 
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aitrias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10-12 pietų, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

( Dienomis: Canal
8110 arba 857

Naktimis: Draxel 
950 - Drover 4186 

GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St. 
V ALi 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak.

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra- 
nyksta regėjimas.

Mes ▼artojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiame į vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto ild 9 vak. 
Nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną.

4649 S. Ashland Avė. kam*. 47 84.
Telephone Yarda 4817 

Boulevard 6487

Kas norite siųsti pinigus į Lietuvą,
Kas manote važiuoti Lietuvon, arba par
traukti iš Lietuvos savo gimines,
Kas turite kitokius užrubežinių dalykų rei
kalus—šiuose reikaluos kreipkitės išimtinai 

Į LIETUVIŲ SKYRIŲ 
prie

RUSSIAN CONSULTATION BUREAU
Detroit, Mich., 5756 Grandy Avė.

Ši vienintėlė lietuviška įstaiga Detroite užtikrina kiekvienam pigiausį, greičiausį ir saugiausi per
siuntimą pinigų į Lietuvą, važiavimą Lietuvon ir iš Lietuvos.

, Parduoda laivakortes ant visų linijų, suteikia pasportus ir visokius notariališkus dokumentus lietu
viškoj kalboj; duoda tikrus patarimus ir informacijas ant užklausimų.

Pigiau ir teisingiau nei viena vietinė agentūra augščiau pažymėtų dalykų nepadarys.
LIETUVIŲ SKYRIMUS DETROITE

' ges, labai pasiges. Jisai
' veiklus ir sumanus
Nors faktiškai jokiai darbinin
kų partijai jis nepriklausė, vis 

klelto, darbininkų judėjimo rei- 
I kalams nemažai yra dirbęs —
ir savais skatikais ir žodžiu bei

I darbu. Bet šitas musų draugas bus atsiekta, arba kol tuo klau 
į bus reikalingas ir senojoje mu 
’sų tėviškėje, Lietuvoje. Kultu

ag |r 'ringi, pažangus darbininkai ii 
tenai yra labai reikalingi.

— Vienas rengėjų.

Praeitą savaitę čia tapo 
i muštas vienas 
I Yekenevičius 
vyras, gyvenęs 
gatvėj. Jis, sako, norėjęs pirk
ti automobilį; pasirinkęs, koks 
jam geriau patiko, jis su parda

vėjų i . _ 
patyrus mašinos gerumą. Va
žiuojant keliu jie susitikę su ki
tu dideliu ir smarkiai lekiančiu 
automobiliu, kurs pro šalį lėk
damas kliudė už jų automobilio 
ir visu smarkumu trenkė į ša
lį. Pardavėjas buvo .sunkiai su
žeistas, bet, sako, pasveiksiąs, o Kitas chicagiečių delegatas, 
Jurgis Yekenevičius kad ir ro- william F. Knise, siūlė, kad kon- 
dė dar kiek gyvybės pirmai paJvencįja priimtų siūlymą dėtis : 
galbai pribuvus, bet nugabentas Trečiąjį Internacionalą su tam 
į ligoninę tuojau pasimirė

A. a. Jurgis Yekenevičius bu-'siūlymas yra lygiai toks, kokį 
vo nevedęs. Jis dirbo Levere- praeitoje partijos konvencijoje 
niz kompanijos batų pabrike,1 (New Yorke) siūlė Morris Hill- 
pietinėj miesto daly. Pažymė- quit, ir kurį toji konvencija bū
tina, kad pabaigoj praeitų me- vo priėmus, šį kartą tečiaus ir 
tų jo brolis taipjau buvo auto- tas siūlymas atmesta. Už jį pa- 
mobilio užmuštas; • tat dabar duota tik 13 balsų. Prieš — 26. 
abudu į daiktą sugulė. Velionis 
Jurgis palaidotas subatoj, birže- ternacionalą 
lio 25 dieną.

Siūlymas, kad tuo tarpu par- 
a jokiam Internacionalui ne- 

Lietuvą jisai priklausytų priimta 31 balsu 
’ - 1 prieš 8. Priimtasai siūlymas

yra toks:
“Socialistų Partija mano, kad 

drg. vyriausis jos uždavinys šioje ša- 
Gražio vietos lietuviai pasi- lyje yra ^įkurti stiprią revoliu- 

buvo cinę socialistų organizaciją. Tad 
žmogus- tebūnie nutarta: šito tikslo par

vedimui panaudoti visą jos (par
tijos) energiją ir resursus, ti
kint, kad tai bus vertingiausia 
ką jinai gali teikt tarpautinio 
socializmo reikalui. Kol visa to

[Naujienų ir Federuotosios Presos 
korespondentas].

Detroit, Mich. — Devintoji 
Socialistų Partijos konvencija 
didele didžiuma balsų atmetė 
siūlymą dėtis į Trečiąjį (komu
nistų) Internacionalą. Kartu 
jinai atmetė ir visus kitus siu- 

Kada rinkta aukos Lie-! Beje, kaliojo ir pats drg. Gra- tymus dėtis j kurį. nors kitą In- 
Jausminga ir ytin vyku- ternacionalą. Reiškia, tuo tar

sią kalba jis atsisveikino su pu partija jokiam Internacnona- 
savo draugais sooinahicČiais., lui nepriklausys.
Padėkojo už jo išleistuvėms | 
suruoštąjį vakarėlį ir pareiškė, tij 
kaiLsugrįžęs į 
dirbs kaip ir kuo galėdamas 
Dirbs, suprantama, darbiniu

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigu Siuntinio Skyrius gavo 

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėju parašais.

Pinigus gavo:
R. Stumbrienė 
A. Rudauskienė 
O. šermukšnienė
S. Kairys 
M. Jonuševičienė 
A. Motuzas 

G. Dugnienė
D. Bučius
O. Zaunyčia
J. Slevaitė
K. Varžas 
A. Vaitekūnas 
Paliulienė 
S. Kučinskis
P. Ručinskienė 
G. Mikalauskienė 
A. Ruželos 
P. Strokis

! Birželio 26 dieną Lietuvių Hampshire, ir dar vienas. Ka- 
i Ūkininkų Susivienijimas laikė da siūlymas buvo atmesas, King 
nepaprastą susirinkimą pas St- pareiškė, kad konvencija pada- 
Buividą. Susirinkimą sušaukė rius klaidą, kurią sekamoji par- 

, pikniko rengimo komisija. Mat tijos konvencija turės atitaisyti, 
buvo nutarta liepos 3 dieną tu- 

I rėti Liet. Uk. Susivienijimo di- 
1 delis piknikas, bet pasirodo, kad 
tą vietą paėmė M. Valančius, 
kurs priklausydamas L. U. Su- 

1 si vienijimui, rengia pikniką sa- 
i vo laikraščio varde, o po apskeb 
| bimu pasirašo “L. U. S.” Dėlto 

susirinkusius komitetas rezignuoja iš savo * • I a M a —

kalbėtojai įrodė jo nuopelnus 
tarp vietos lietuvių ir prašė, 
kad d. Gražis ir Lietuvon su
grįžęs taipjau savo klcsos drau 
gų reikalams darbuotųs.

Be kalbėtojų bei deklama
torių buvo ir ytin gražus lietu
vių muzikantų būrelis, žodžiu, 

jo. Taip buvo, kai rinkta aukos ; programas buvo geras ir visi 
Lietuvos reikalams, taip yra ir (susirinkusieji juo pasitenkino, 
dabar, 
tu vos reikalams, tai aukoj am po' žis 
25 ir 50 dolerių, o taipjau ir pa 
skolos bonų pirkta už du šim 
tu dolerių. Bet delei to draugy 
stės turtas nesumažėjo.

Daugelis draugystės narių 
kai draugystė neteko savo orga
no Lietuvos, dabar skaito Nau
jienas, tad žino kas plačiame (kų judėjimo reikalams 
pasauly dedasi- Pav., birželio lenką pažymėti, ka 
5 d., laikant draugystės susirin
kimą, prisiminiau apie Philadel- 
phijos draugijų atsišaukimą, ku
ris buvo išspausdintas Naujie
nose. Mat, tos draugijos suda
rė tam tikrą komitetą, kuris 
rūpinasi paliuosavimu vieno lie
tuvio, jau devyni metai kaip lai
komo kalėjime, ir gal būt be rei
kalo.

Prisiminus apie tai tuojaus 
pasigirdo balsai, kad 
aš skaičiau apie tai Naujieno
se”. Reiškia, draugystės na
riai atidžiai seka kas dedasi pa
sauly. Be jokių kalbų bei gin
čų nutarta paskirti iš draugys
tės iždo penkis dolerius, o pavie
ni draujgai čia jau sudėjo ketu- 
ri4>liką dolerių ir penkiasde
šimts centų. Viso tuo budu pa
sidarė 19 dol. ir 50 centų. Vė
liau A. Zalpis pridėjo 1 dole
rį. Tad philadelpiečių komite
tui tapo pasiųsta čekis (išrašy
ta jis vardu iždininko Lukoševi
čiaus ir pasiųstas sekretoriui A. 
Abromavičiui, 1516 So. 4th St., 
Philadolphia, Pa.) už 20 dol. ir 
50 centų.

Kai kurie musų draugystės i 
nariai retkarčiais užsimano tu-1 
rėti savo rūšies “vikeišiną”: ap
simeta sergančiais ir paskui rei-: 
kalauja pašalpos. Bet kad drau
gystė turi savo “detektyvus”, 
tai jie tokius gudruolius pagau 
na ir šie vietoj pašalpos gauna j 
išgirsti labai nemalonų jiems 
pamokslą. — F. Zigmantas.

Anelė i Liutkauskas praneša, kad liepos 
6 dieną ‘jis iškeliausiąs Lietuvon, 
kartu su visa savd šeimyna. P. 
Liutkauskas Amerikos lietuvių 
gyvenime žinomas kaipo tauti
ninkų srovės darbuotojas. Nuo

-i., b. .r -r '/,;..

8203 So.
Valandos:

▼. v. Nedėliomis 10-12 ryto, 
immmnmimi

Birželio 16 dieną Lietuvių 
Susivienijimo .Amerikoje 87-ji 
kuopa buvo surengus pramogų 
vakarėlį. Jisai surengta pager
bimui vieno tos kuopos nario, 
d. Antano Gražio, kuris išva- 
vo j Lietuvą.

Kuopa iŠ savo iždo paskyrė 
tris dolerius paša nuly mui sve
taines ir paskyrė tani tikrą 
komisiją suruošimui progro- 
mo. Komisijon įėjo J. Papika, 
D. Mažeika ir A. Žalpis.

Tą dieną, kai turėjo įvykti 
kalbamasai pramogų vakarėlis, 
oras buvo gan šiltas. Beto, va
kare urnai pasirodė debesys ir 
pradėjo lyti. To neveizint žmo
nių buvo nemažai. Jeigu ne 
lietus, jų butų buvę dar dau
giau.

Pirmiausia į i 
prabilo vienas komisijos narys, į vietos 
A. žalpis. . 
kino kokiuo tikslu šis vakarėlis kui, o M. Valančiui uždėta 
surengta ir paprašė, kad publi- j dolerių už vartojimą L. U. S 
ka ramiai užsilaikytų. Paskui vardo. — V. K«
prasidėjo programas. Vakaro 
vedėjas A. žalpis kiekvienam, 
kuris dalyvavo programe, ei
nant jam ant pagrindų, prisegė 
po gražią raudoną gėlę. Pro 
grame dalyvavo sekami as
mens: St. Kušleikiutė 
Barkiute, Zuz. Jankauskiutė
O. Sabaičiutė ir Al. Sabaliaus- 
kiutė — visos jaunos mergai
tės. Visos jos deklamavo ir, 
reikia pasakyti, gan gerai. Be
to, kalbėjo sekami musų drau- ■ pabaigos 1920 metų iki šiol jis 
gai-veikėjai:# Andrius Ūkelis, buvo Lietuvių Piliečių Sąjungos
P. J. Juzeliūnas, pats vakaro pirmininkas ir registracijos sky- 
vedėjas A. žalpis ir kiti. Atsi- Jriaus vedėjas prie Lietuvos At- 
sveikindami su savo draugu stovybės Amerikoje.
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Tris mėnesius išstreika- 
vę, Anglijos angliakasiai 
nutarė grįžti į darbą tomis 
sąlygomis, kad algos butų 
20% augštesnės, negu buvo 
prieš karą, ir kad toliaus al
gos butų keliamos, kuomet 
kils kasyklų pelnai.

Kai kurie laikraščiai tei
singai pastebi, kad Anglijos 
angliakasių susirėmimas su 
kasyklų savininkais buvo ne 
streikas, o greičiaus “lokau
tas”. Ne darbininkai metė 
darbą, kad iškovojus geres
nes sąlygas, o savininkai už
darė kasyklas, norėdami nu- 
mušt darbininkų algas. An
gliakasiai tiktai gynėsi nuo 
kasyklų savininkų “ofensy- 
vo”.

Anglijos valdžia pasiūlė 
taikos derybas Airijos Sinn- 
Feineriams. Galingosios 
britų imperijos galva, Lloyd 
George, laukia, ką atsakys į 
jo pasiūlymą mažiukės Airi
jos respublikos prezidentas, 
Eamonn de Valera. Tai ro
do, kad jiega toli gražu ne 
visa ko galima pasiekti.

kalba apie Vilniaus apskri-Jkad dabar jau esą “aiškų”, jo
ties autonomiją federalinėje 
Lietuvoje.

P-as Hymans, reiškia, 
pripažįsta, kad Vilnius turįs 
būt sugrąžintas Lietuvai, 
bet tąja sąlyga, kad Lietu- 

Hindenburgą ir Ludendorfą. j va butų padalinta į du “kan- 
Ir kas išėjo?...

klu galima viską padaryt: 
reikia tiktai geros koman
dos ir pasiryžimo. Iš šitokio 
supratimo kilo bolševikų po
litika — žiaurumas, teroras, 
diktatūra. Leninas su Troc- 
kiu mėgino pamėgdžioti

Klerikalų partijoje yra dvi 
srovės. Viena stoja už tai, 
kad žemės iš dvarininkų bu
tų atpirktos ir paskui išpar- 
doutos ūkininkams. O ant
ra srovė sako, kad dvarinin
kų žemės turi būt visai fie- 
judinamos (kad nesupyki
nus lenkų ir jų sėbrų fran- 
euzų). Bet klerikalai (kaip 
pirmoji, tai ir antroji jų 
srovės) giriasi, kad jie rei
kalaują “dvarų padalini
mo!”

Kuo skiriasi mokslinis so
cializmas nuo utopinio so
cializmo?

Tuo, kad utopininkai sa-

|tonu”, kurių kiekvienas vi
dujiniuose savo reikaluose 
tvarkytųsi savotiškai: Kau
no kantoną ir Vilniaus kan
toną.

To tečiaus negana. Briu
selyje Tautų Sąjungos pa- 
skirtasai “tarpininkas” siū
lė dar, kad Lietuva ir Len
kija suartintų savo ūkio rei
kalus (gal net panaikinant 
muitų sieną tarp tų dviejų 
kraštų), kad jiedvi suderin
tų savo užsienio politiką ir 
bendrai organizuotų gyni
mosi reikalą. Nors Genevos 
telegrama nemini šitų daly
kų, bet vargiai galima ma
nyt, kad p. Hymans butų 
dabar visai atidėjęs juos j 
šalį. Jeigu ne vienokioje, tai

ko, jogei socializmą galima kitokioje formoje jisai vel
įvykint prie visokių aplin
kybių : bi tik atsiranda žmo
nių, kurie nori socializmo 
tvankos ir turi tos tvarkos 
planą. O mokslinio socializ- 

L1 mo pasekėjai sako, kad so
cializmą galima įvykinti ne 

prie visokių, o tiktai prie 
tam tikrų aplinkybių, bu 
tent: kuomet yra augštai pa
kilus pramonė, kuomet dar
bininkų klesa yra skaitlinga, 
apsišvietus ir susiorganiza
vus.

Šių dienų komunistai yra 
utopininkai, nes jie nepripa
žįsta, kad socializmo įvyki- 
Yrimas priklauso nuo 
tikrų aplinkybių.

klausia įdėjo tas sąlygas į 
savo planą. Jisai juk simpa
tizuoja lenkams ir stengiasi 
Vilniaus klausimą pakreip
ti taip, kaip lenkai nori.

Jeigu toks planas butų 
Tautų Sąjungos priimtas ir 
įvykintas, tai reikštų, kad 

uva yra ir suskaldyta ir 
Lenkijos prijungta. Bet 
netikime, kad Lietuvos 
lės pasiduotų tam, —

tam

Hymanso 
planas.

Iš Genevos ateina žinia, 
įcad Belgijos atstovas Tautų 
Sąjungoje, Paul Hymans, 
kurs pirmininkavo lietuvių- 
lenkų konferencijai Briuse
lyje, dabar įteikė Tautų Są
jungai savo planą Vilniaus 
klausimui išspręsti.

Tas planas esąs tinkamas 
abiem pusėm.

Telegramoje jisai yra iš
dėstytas pertrumpai, kad 
butų galima daug ką pasa
kyti apie jo turinį. Bet išro
do, kad jisai yra panašus į 
tą pasiūlymą, kurį p. Hy
mans buvo davęs Lietuvos

Baisusis pasaulio karas ir Lenkijos atstovams Briu- 
užkrėtė milionus žmonių mi- selyje.
litarizmo idėjomis. Jie ėmė 
manyt, kad brutale jiega, gin ’Tautų Sąjungos įgaliotinis

Kaip pirma, taip ir dabar

—---------m-—.. ..Lili........u.

ST. PŠIBIŠEVSKIO

ŠĖTONO VAIKAI
NAUJOJO SIONO VIEŠPATS.

(Tįsa)
»■■■■ ...I

— Ne! Tą viską padarė Sobkas! — atsakė 
Gordonas žiauriai ir ramiai Pats negalėjo su
prasti, kaip galėjo iki tokiam laipsniui valdyti sa
vimi.

Staiga pajuto, kad alpsta. Atsisėdo ant kre- 
sės; vienok už valandėlės parkrito apalpęs ant 
žemės.

Girdėjo nerimastingą Polės šauksmą, paskui 
pajuto, kad kaž-ką geria.

Atsigavęs, paėmė iš jos rankų bonką ir go
džiai pradėjo gerti konjaką.

žinojo, kad jijė stovi klupščia šalę jo ir su 
išgąsčia žiuri į jį. ? j r

— Geriau tau? — ji paklausė.
— Tas greitai pereis. — Jisai atsikėlė ir at

sisėdo.
Dieve mano! kaip tu išbalęs Prigulk ant 

lovos.
— Ne, ačiū! .

pri
me 
žm
nežiūrint, ar Lietuvos diplo
matai sutiktų su Tautų Są
jungos nuosprendžiu, ar ne.

Į Apžvalga Į
MELĄ MELU REMIA.

priporo- 
tiesą sa- 
Lietuvos 
priešingi

“Darbininkas” nori 
dyt, kad jisai tikrai 
kęs, tvirtindamas, kad 
socialdemokratai esą 
darbo žmonių reikalams žemės
klausime ir kad jie einą išvien 
su bolševikais. Tuo tikslu jisai 
cituoja “Lietuvos Ūkininką” ku
ris viename s^vo numeryje pa
rašė, kad socialdemokratai

“bijodamies likti generolais 
be armijos pataikauja bolše
vikams, lenda į bolševikų pro
fesines sąjungas, iš kur juos 
bolševikai veja, neatsižiurįnt 
į tai, kad patys socialdemokra
tai viešai išeina su bolševi
kų programa, žemės klausi
mu jau buvo aiškinta, kodėl 
su jais nepakeliui. Socialde
mokratai yra prieš dvarų da
linimą, o už komunas.” ' ‘
Pakartojęs šituos žodžius, S. 

Bostono klerikalų organas sako.

gei socialdemokratai netikę, 
Mums butų įdomu žinot, nuo ku
rio laiko “Lietuvos Ūkininko” 
žodžiai pasidarė taip autorite
tingi “Darbininkui”. Iki šiol 
klerikalai be paliovos šaukdavo, 
kad “bedievių” laikraščiais visai 
nereikia tikėt.

Augščiaus paduotoje ištrau
koje iŠ “Liet. U.” nėra nei vieno 
įtikinančio fakto, kuris tikrai 
rodytų, kad socialdemokratai 
esą tokie, kokiais stengiasi juos 
nupiešti liaudininkai ir krikš
čionys demokratai.

Socialdemokratai, girdi, “len
da į bolševikų profesines sąjun
gas”, iš kur bolševikai juos “ve
ja”! Bet jeigu bolševikai “ve
ja” socialdemokratus iš prof. 
sąjungų, tai juk tas rodo, kad 
socialdemokratų veikimas tose 
sąjungose yra priešingas bolše
vikams.

Žemės klausimu socialdemo
kratai esą už “komunas”, t. y. 
už bolševikišką programą. Bet 
tai yra iškreipimas faktų. Lie
tuvos socialdemokratai sako, kad 
dvarų žemė butų paimta į res
publikos nuosavybę, ir kad dva
rų ūkio vedimui butų sudaryta 
ūkio tarybos, susidedančios iš 
valstybės atstovų, vietinių sa
vivaldybių atstovų ir darbininkų 

'atstovų- O tai visai nėra “ko
munos”. Dvarai pavirstų ko
munomis tuomet, kuomet kiek
vienas dvaras pereitų į bendrą 
nuosavybę ir valdymą tų žmo
nių, kurie dirba jame, šitokios 
komunos, ištiesų, buvo pradėju
sios tvertis Rusijoje tuoj po bol 
ševikiško pervarta: bolševikų 
paraginti ūkininkai ir dvarų dar
bininkai paėmė į savo rankas 
dvarų žemes ir daugelyje vietų 
mėgino juos bendrai valdyt ir 
dirbt. Bet tos komunos iki Šiol 
beveik visos pakriko.

Socialdemokratai-gi eina visai 
kitu keliu ir prie skirtingo tiks 
lo. Jie nesaįo, kad atskiros 
kuopelės darbininkų ir mažaže
mių ūkininkų paimtų dvarus į 
savo rankas, o kad juos paimtų 
valstybė (respublika). Jie sako 
taip pat, kad ūkį dvaruose turi 
vesti ne vien tie žmonės, kurie 
dirba juose, o ir valstybės ir vi
suomenės atstovai.

Taigi tarp bolševikiškų komu
nų ir socialdemokratų pieno yra 
didžiausias ąkirtumas, ir todėl 
prikaišiot socialdemokratams 
“bolševizmą” yra visai neteisin-

Klerikalai su liaudininkais da
ro šituos neteisingus priekaiš
tus dėlto, kad jie nori nukreip
ti žmonių akis nuo tikrojo klau
simo. Štai koks, trumpai sa
kant, yra tas klausimas-

Lietuvos liaudis didelėje savo 
didžiumoje stoja už tai, kad bu
tų panaikinta dvarininkų kiesa 
ir kad jų žemės pereitų į darbo 
žmonių rankas. Kam-gi tečiaus 
turi tos žemės tekti?

Klerikalai nori, kad dvarų že
mė (jeigu jau negalima palikti 
ją ponijos rankose) tektų ūki
ninkams, kurie ir šiandie turi 
gana daug žemės. Jie stoja už

sustiprinimą stambiųjų ūkinin
kų.

Liaudininkai (ir valstiečių są
junga) nori, kad dvarų žemė 
tektų tiems ūkininkams, kurie 
turi nedaug žemės, t. y. viduti- 
niems ir smulkiemsiems ūkinin
kams.

Ir klerikalai ir liaudininkai 
todėl siūlo suskaidyt dvarus į 
mažus sklypus ir išparduoti 
juos. Bet jie visai nepaiso, kas 
bus su dvarų darbininkais, jeigu 
bus pravesta šitokia žemės re
forma. Iš tų darbininkų tiktai 
labai retas kuris įstengs nusi
pirkti sklypelį žemės; didelė di
džiuma jų paliks be žemės, o ka
dangi dvarai bus išdraskyti, tai 
jie ir darbo tenai neteks.

Socialdemokratai-gi kaip tik ir 
stengiasi apginti juos nuo to
kios skriaudos. Jie siūlo atimti 
dvarus iš ponų, bet juos ne dras
kyt, o palikti juos tokiais pat 
stambiais ūkiais, kokiais jie da
bar yra; dvarų-gi ūkių vedimą 
sutvarkyt taip, kaip augščiaus 
buvp nurodyta.

Vadinasi, socialdemokratų 
programo prasmė yra tokia, kad 
žemės reforma turi atnešti dau
giausia naudos tiems, kurių pa 
dėtis yra vargingiausia — dar
bininkams.

Reikia tečiaus čionai pastebėt, 
jogei socialdemokratai reikalau
ja nedraskymo dvarų tiktai tuo
se atsitikimuose, kur dvarų ūkis 
yra nenupuldytas ir kur patys 
dvarų darbininkai pritaria to
kiam pienui.

Bet socialdemokratai turi ome- 
nėje ne vien tiktai darbininkų 
klesos reikalus, o ir visos šalies 
naudą. Jie nori, kad žemės ūkis 
pakiltų kiek galint labiaus. To 
atsiekti yra daug lengviaus, kuo
met ūkis yra vedamas dideliais 
plotais, negu smulkiais sklype
lius. Jeigu dvarų laukai bus su 
rėžyti į mažus šmotus, jeigu gy
vulių bandos, triobos ir ūkio pa
darai pereis į daugelio smulkių 
savininkų rankas, tai tenai ūkis 
ne pakils, o veikiausia gana žy
miai nupuls; ir ateityje jam pro
gresuoti bus sunku. /

Šito blogumo klerikalai su 
liaudininkais nepaiso, kaip jie 
nepaiso ir darbininkų padėties. 
Jiems rupi tiktai patarnauti ūki
ninkams. Ir, kad paslėpus šitą 
savo tikslą, tai jie piešia prieš 
publikos akis “bolševizmo” šmė
klą ir šūkauja, kad socialdemo
kratai “taipgi” esą bolševikai.

Kažin tečiaus ar daug yra to- ! 
kių mulkių, kurie duosis apgau- 
ti šitokiais monais?

L.S.S. Reikalai *
Protokolas.

Kasyklų baronai veikia.

[Iš Federuotosios Presos]

WASIIINGTON. — Senatoris 
Frelinghuysen andais pasiūlė 
dvi rezoliuciji. Viena jų reika
lauja, kad kasyklų savininkai 
negalėtų elgtis kaip tinkami ka
syklose, antra — reikalauja nu
statyti kainas kurui: vasarų ku
ras turįs būt pigesnis kaip žie
mą. Rezoliucijos daro didelio 
susirūpinimo kasyklų baronams, 
ir jie jau “darbuojasi”, kad jos 
butų atmestos.

L. S- S. Pilm. Komiteto posė
džio, įvykusio birželio 23 d. š. m.

Antrasai L. S. S. Pildomojo 
Komiteto posėdis įvyko birželio 
23 d. 1921, Naujienų name. Po
sėdy dalyvauja dd: St. Strazdas, 
F. Kemėžienė, A. Kazlauskas, J. 
Juknis, A. žymontas. Neatvy
ko J. Čeponis.

Posėdžiui pirmininkauja d. A. 
žymontas. Dienotvarkis pa
ruošta toks : a) L. S. S. sekreto- 
rio-vertėjo klausimu, b) visoms 
L .S. S. kuopoms pranešimas, c) 
dėl mokamųjų L. S. S. viršinin- 
kų, d) L. S. S. Iždo ir Namo 
Fondo reikalais, e) Liet. Soc.- 
Dem. Rėmimo Fondo knygų pa
tikrinimas, f) dėl siūlymų su- 
siaurint svetimkalbių Federaci
jų teises.

1. Pildomojo Komiteto sekre- 
toris praneša, kad draugai, no
minuotieji laikino sekretorio- 
vertėjo pareigoms eiti, nomina
cijos nepriėmė. Čia jau pranešė 
jis siūlo, kad tuo tarpu laikino 
sekretorio-vertėjo neskirti. Tas 
pareigas turi eiti pats Pildoma- 
sai Komitetas. Viena, skelbti 
naujus sekretorio-vertėjo rinki
mus negalima: užimtų daug lai
ko ir dėl to tik pati musų orga
nizacija nukentėtų, nes darbas, 
kuris reikalinga atlikti tuojau, 
susitrukdytų. Antra, už mė- 
nesio-kito reikės naujus L. S. S. 
viršininkų (1922 metams) rin
kimus skelbti.

Siūlytojo manymu, sekreto
rio-vertėjo pareigas galėtų eit 
du Pildomojo Komiteto nariai. 
Siulytojis sutinka atlikti visą tą 
sekretorio-vertėjo darbą, kuris 
nėra surištas su narių mokes
niais ir Socialistų partija. Li
kusią dalį darbo turėtų pasiimti 
kuris nors kitas Pildomojo Ko
miteto narys, kuris partijoje bu
tų žinomas kaipo laikinasai L. S. 
S. sekretoris-vertėjis.

Siūlymas kaip vienu balsu pri
imtas. Ant vietos skiriama 
draugai sekretorio-vertėjo purei 
goms eiti. Paskirta dd- St. 
Strazdas ir P. Malioris-Miller.

2. St. Strazdas siūlo, kad Pil
domasai Komitetas kreiptus į 
visas L. S. S. kuopas reikalavi
mu suteikti jam (P. K-tui) tų 
kuopų narių su rašus, ir kartu 
kad jos (kuopos) pareikštų ša
mo nuomonės kai kuriais Svar
biais musų organizacijai klausi
mais bei rengtųsi prie vienuolik
tojo musų organizacijos suva
žiavimo. Siulytojis įrodo, kad 
tokį L. S. S. narių‘surašą turėti 
Pilei. Komitetui yra labai svar
bu. Svarbu Jeigu norima, kad 
organizacijoj butų tvarka ir kad 
tasai darbas, kuris jai tenka 
veikti, butų tikslus. Pildomam 
Komitetui taip jau svarbu musų 
organizacijos narių atsiklausti, 
kaip jie tuo ar kitu klausimu 
yra nusistatę. Visa tai žymiai 
palengvins paties Pild. Komite
to veikimą.

Siūlymas kaip vienu balsu pri
imtas.

3. St. Strazdas siūlo, kad Pil
domasai Komitetas nutartų: 
nuo birželio 30 d., 1921, jokiam 
L. S. S. viršininkui reguliarės 
savaitinės algos nemokėti, ir 
kad butų atšaukta senojo Pild. 
Komiteto tarimas, padarytas 
rugpiučio 27 d., 1920, kuriuo bu
vo nutarta mokėti reguliarę sa
vaitinę algą L. S. S. adminis- 
tratoriui-iždininkui, d. C. A. 
Hermanui, po 25 dol. savaitėj. 
Siūlytojas įrodo, kad prie tos 
ypatingosio spadėties, kokią mu
sų organizacijai tenka pergyven
ti, jos narių mokesniai yra rei
kalingi agitacijos bei propagan
dos darbui vesti. Draugams, 
kuriems Pildomasai Komitetas 
skirs tam tikrą darbą, reikia 
duoti tam tikrą atlyginimą, ku
rį, kartu su paskirtuoju tam 
darbui atlikti asmeniu, pats Pil
domasai Komitetas ir įkainuos.

Siūlymas kaip vienu balsu pri
imtas.
4. Pildomojo Komiteto sekre- 

toris praneša, kad pareitojo po
sėdžio tarimą delei L S. S. Iž
do ir Namo Fondo reikalų jisai 
pravedęs: tarimas pasiųsta L. 
S. S. administratoriui-iždinin- 
kui, tik jo atsakymas dar ne
gauta.

Nutarta: dar kartą kreiptis į 
L. S. S. administratorį-iždinin- 
ką ir reikalauti, kad jisai su
teiktų visas Pild- Komitetui rei
kalingas žinias.

Už siūlymą balsuoja: J. Juk
nis, St. Strazdas ir A. Kazlaus
kas. Susilaiko: P. Malioris, A. 
Žymontas ir F. Kemėžienė. 
Siūlymas pereina.

5. J. Juknis siūlo, kad Pildo
masai Komitetas kreiptųsi į L. 
S. S. 60-tą kuopą, Bostone, ir 
įgaliotų ją paskirti tam tikrą 
komisiją, kuri patikrintų Liet. 
Soc.-Dem.. Rėmimo Fondo iždi
ninko, d. St. Michelsono knygas. 
Siulytojis įrodo, kad to Fondo 
viršininkų knygos iki šio^klar nė 
kieno nėra patikrintos, o pątik- 
rinti jas būtinai reikalinga, bes 
aukautojai kartais gali ir visai 
nepamatuotų kaltinimų daryti. 
Beto, siulytojis norėtų, kad bu
tų patikrinta ir to Fondo sek- 
retorio knygos (kuriuo jisai 
pats ir yra).

Pimasai siūlymas kaip vienu 
balsu priimta. Antrasai — ki
tam Pild. Komiteto posėdžiui 
atidėta. •

Kiek laiko sėdėjo tylėdami.
— Nežinau, kur galėtų būti Stepas ?
— Greičiausiai prie gaisro.
— Bet aš jo visur jieškojau... — ji pradėjo 

verkti.
— Aš taipgi jieškojau tavęs, bet tame sumi

šime nieko negalima rasti.
Vėl ilga tyla. Polė pradėjo nusiraminti.
— Tu dar sergi, Pole?
— Taip, sergu; labai sergu! taip šalta. Tu

riu karštligę.
Visa drebėjo.
Jisai užkure ugnį, pristūmė prie pečiaus jos 

kresę, patsai atsisėdo čia-pat, greta, ir paėmė ją 
už rankos.

Jijė nesipriešino.
— Aš taip bijojausi, kad tu, kad Stepas ne

būtų kąltininkai to visko... Sėdėjau virtuvėj ir 
klausiau... taip bijausi tavęs... ir jos taipgi... Ji 
mane taip kankino. O vakarais pasakodavo apie 
tave tokių baisių dalykų...

Gordonas nesakė nė žodžio.
Jijė pašoko.
— Kalbėk-gi! Kalbėk! Kalbėk!
—Aš rūpinausi dėl tavęs, Pole.
Paniekinačiai nusišypsojo.
— Taigi matai, matai... rūpinaisi., dėl manęs 

rūpinaisi, o myli ją, ją! Tik ją vieną!

Atstume jį.
— Apie ją aš niekuomet nesirūpinau.
Vėl atsisėdo. Buvo labai nuvargus.
— Taip sunku galvoti. Negaliu surinkti min

čių... Galva taip sunki...
Drebėjo nuo šalčio ir prisiglaudė prie jo.
Meiliai ją apsikabino. Dabar jau buvo vi

siškai įsitikrinęs, kad Stepas, ar šiaip ar kitaip, 
žuvo, bet jau nesirūpino juo. Užmiršo apie‘jį, 
tik jautė šalę savęs vargšę kanarėlę.

Kanarėlė! Pirmą kartą toji mintis jam at
rodė graži.

Vėl praslinko truputis laiko.
Polę krėtė drugys. Tarpais ji užmigdavo 

neramiu miegu, klausdavo apie Stepą ir vėl už
migdavo.

Gordpnas dirstelėjo į laikrodį.
Buvo trys bertainiai ketvirtos.
Dabar jau buvo įsitikinęs, kad Stepas nie

kuomet daugiau nebesugrįš, niekuomet... Ir ne
galvojo daugiau apie tai. Juk šiaip ar taip, Ste
pas vistiek butų miręs. J . 1 ‘ .

Polė visiškai nustojo nuovokos; murmėjo 
kažką be ryšio, juokėsi, paskui pradėdavo verkti, 
skųstis, kad jai skauda.

Gordonas nežinojo ką daryti.
Juk negalima palikti Polę tokiam padėjime.
Paguldė ją ant lovas. Jijė nesipriešino.

Tik dėkingai nusišypsojo.
Staiga užsimąstė.
Juk tatai labai aišku: paims ją pas save.
Stepas negyvas.
Reikia tik pašaukti arklius.
— Pole!
Pravėrė akis:
— Aš tuojaus sugrįšiu.
— Ką? ką? Neišeik! Aš bijausi!
žiurėjo į jį klejojančiu žvilgsniu.
— Ar Stepas dar nesugrįžo?
— Ne.
— Ak, kaip man negerai! — ji sudejavo ir 

vėl parkrito ant lovos. •
Už-pusvalandžio Gordonas sugrįžo.
Jo dėdė elgėsi, tartum beprotis, bet Gordo

nas neatkreipė į tai domės.
Gatvėse atrodė tartum ramu. Žmonės krū

velėmis skirstėsi.
Gordonas dirstelėjo į valdybą, dirbtuvę, į 

griuvėsius kelių namų, Kortumų vilę.
“Truputys ugnies!” — pagalvojo panieki

nančiai.
“Tfuputys ugnies!” — jisai nusispjovė,
Jį apėmė neapribota apatija. Jo smegenys 

dirbo grynai mekaniškai. Nežinojo, kam tą vis
ką surengė. Na, suprantama, padarė tą dėlto,

{Bus daugiau)

6. St. Strazdas siūlo, kad Pil
domasai Komitetas kreiptus į vi
sas L. S. S. kuopas ir ragintų 
jas balsuoti prieš siūlymą keisti 
Socialistų Partijos konstitucijos 
XItą straipsnį, jeigu tas siūly
mas bus priimta partijos kon
vencijoj ir paskui paduota visuo
tiniam narių balsavimui-refe- 
rendumui.

Siulytojis įrodo, kad sumany
mas keisti XI straipsnį yra neti 
kęs. Siūloma, kad svetimkalbių 
Federacijų teisės butų dar la
biau susiaurintos ir jų pajamos 
(iš narių mokesnių) sumažin
tos. Beto, tasai siūlymas svetim
kalbių Federacijas faktinai lik
viduoja. Penktasai to siūlymo 
paragrafas sako:

“Svetimkalbių kuopų dėjima- 
si į atatinkamą kalbinę Federa
ciją neverstinas. Vis dėlto, Fede 
racija neturi teises nepriimti 
kurios nors kuopos, pareiškusius 
noro dėtis į ją”. (
‘ Tai yra savo rųšies biurokra
tizmas. Pritarti jam negalima. 
Delei to jau protestuoja Vokie- 
kiečiai (Chicagoj) ir kitos sve
timkalbių kuopos. Mums tasai 
klausimas taip jau yra svarbus, 
reikia todėl supažindinti su juo 
visus musų organizacijos na
rius.

Siūlymas kaip vienu balsu pri
imtas.

7. Posėdis uždaryta kaip 11:30 
vai. vakare.

St. Strazdas,
L. S. S. Pild. K-to Sekretoris.
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Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS 

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedaliomis pagal sutarimo.

1 3261 So. Halatęd St., Chicago, HL
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Ketverges, Birželio 30 <1., 1921

tui ir jo liudininkui pasakė šito-
■ kį pamokslėlį:

“Ar tamsta nori pasakyti”, 
Dar vienas kaltintojų pasinio- Į pareiškė teisėjis, “kad turi tei- 

jimas atmušta. sės antdėti areštuotam žmogui
--------grandinius ir vesti jį pas foto- 

[iš Federuotosioa Presos] grafą bei jo fotografijų daryti
DEDHAM, Mass. — Po ilgų nepasistengdamas pirmų pir- 

ginčų, ėjusių tarp kaltintojų ir miausia išgauti iš jo liudymų, 
Sacco-Vanzetti advokatų, pasta- kurie įrodytų jo nusižengimų? 
rieji dar vieną kaltintojų pasi- Norėčiau matyti kokitto autori- 
mojimų atmušė. Tasai Sacco- tetų atsiremdamas visa tai tam- 
Vanzetti advokatų laimėjimas sta darei”.
turi didelės reikšmės. Mat, kai- šitoje vietoje kaltintojų liu- 
tintojų advokatai būtinai norė- dymai sustabdyta. Dabar-jie 
jo prikergti prie bylos ir sočia- turės įrodyti įstatymus, kurie 
linius kaltinamųjų (taigi Sacco jiems visa tai daryti leido”.
ir Vanzetti) įsitikinimus. Trum- Kaip išrodo, kaltintojų pozici- 
pai sakant, jie norėjo įrodyti, jos pradeda trupėti.
kad Sacco ir Vanzetti yra “rau-1----------------------------
donieji.”

Visai suprantama, ko čia no
rėta atsiekti. Norėta “užhipno
tizuoti” prisaikintuosius teisė
jus. Tie prisaikintieji teisėjai 
mat yra kaimo žmonės, kurių 
socialiniai įsitkinimai stipriai at
skiesti prietarais. Kurie į “ra
dikalus” žiuri kaipo į “pagadin
tus žmones”. Suprantama, kad 
darant sprendimų apie juos, pri 
saikintieji teisėjai tuomet nega
lėtų tinkamai orientuotis: jie 
žiūrėtų netiek to, kokie buvo 
prieš kaltinamuosius įrodymai, 
bet to, kokie yra jų įsitikinimai. 
Reiškia, sprendimas nebūtų bu
vęs bošą lūs.

Visa tai kaltinamųjų advoka
tai tinkami įrodė, ir teisėjis 
Thayer patvarkė, kad kaltintojų 

' advokatai neturi tisės kergti 
prie bylos Sacco ir Vanzetti įsi
tikinimus.

Kaltintojams tai buvo didelis 
smūgis. Jie mat ant žut-but ry
žosi prisaikintiemsiems teisė
jams “įrodyti”, kad kaltinamieji 
yra “pagadinti žmonės”, tokie, 
kur “visa gali padaryti”: mato
te, “raudonieji” yra mirtini ka
pitalistinės tvarkos priešai, o to
dėl privatinė Žmonių savastis ir 
jų gyvybė jiems nebrangintina. 
Bet teisėjo patvarkymas šitų 
kaltintojų ginklų išmušė jiems 
iš rankų. Sako ir Vanzetti ad- 
vokalų pozicija tufe budu bus Į Mn n®l’^“lin1‘I šic,ncL 
kur kas stipresnė:, kaltintojai 
dabar turės tinkamu budu įro
dyti kaltinamųjų žmonių nusi
žengimų, o ne “hipnotizuoti” pri
saikintuosius teisėjus.

Vis dėlto, tasai teisėjo patvar
kymas turi ir vienų blogybę, tų, 
būtent, kad juo gali būt atimta 
galimybė įrodyti, jogei Sacco ir 
Vanzetti buvo areštuoti ne kaipo 
žmogžudos, bet kaipo įtariami 
radikalai. Kaltinimas, delei ku
rio dabar eina byla, prieš Sacco 
ir Vanzetti išnešta tik paskui.

Tuo tarpu dar eina klausinė
jimas kaltintojų liudininkų; 
klausinėjimas delei to revolve
rio, kurį buk turėjęs Vanzetti

SACCO-VANZETTt BYLA

vienam užmuštųjų. Bet čia, 
kaipir paprastai, kaltintojų liu
dininkai liudijo prieš viens ki
tų: kų vienas pasakė, tai kitas 
užginčijo.

Beto, vienas kaltintojų liudi
ninkas, kuris buvo pašauktas 
liudyti prieš Sacco, tikrenybėj 
liudijo už jį. Jisai pripažino, 
kad Sacco buvo geras ir sąži
ningas darbininkas. Tasai kal
tintojų liudininkas — vienos ba
tų kompanijos superintendentas, 
George T. Kelley. Jo vedamoje 
dirbtuvėje Sacco dirbo. Ilgokų 
valanda jis (Sacco) tenai dirbęs 
dagi kaipo naktinis sargas, ir 
kompanija prieš jį nieko bloga 
negalinti pasakyti.

Gavo “per nosį’’ ir kitas kal
tintojų liudininkas — Brockto- 
no policijos inspektoris George 
Chase. Jisai pasakė kaip buvo 
nuimta kaltinamųjų fotografi
jos. Girdi, imant fotografijas 
kaltinamiemsiems negrumota. 
Vis dėlto, jis turėjo prisipažinti, 
kad kaltinamieji pas fotograrų 
buvo nuvesti su grandiniais ir 
kad jiems liepta daryti tokių 
pozų, kokias jisai norėjo,
pilnai pakanka: kaltinomuosius 
nufotografuota taip, kad jie iš
rėdytų “kaip tikri banditai”.

Kaltintojų advotas Harold 
Williams savo liudininką ryžosi 
pateisint, bet teisėjui Thayers’ui 
tatai nepatiko. Jisai ir advoka-

To
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MIESTO TARYBOS NUTA
RIMAI.

Miesto taryba, aldermanai, už 
vakar vakare laikytam savo 
susirinkime paskyrė $118,418,- 
195 miesto 
Ta pinigų 
kančiai:

Poliei jos

reikalams šių metų, 
suma padalinta se-

užlaikymui 
$10,923,101

Ugniagesių užiaikyniūi 
.......... 6,0676,212

Sveikatos prižiūrėto
jams ..................... 1,534,701

Gatvių nuvalymui 5,315,945
.Gatvių apšvietimui 2,471,548

Madison gat. tiltų .. 1,500,000 
t Visuomeniškiems teis

mams ’..................... 1,170,652
Vandens aprūpinimui 

.............. 9,877,235
Viešam knygynui 1,300,000 
Viešoms mokykloms 

..... 44,500,000
Pagerinimams.

.................. 8,805,139
Nutarta, kad policistams al- 

. Tačiau 
kaikuriems aldermaųams algos 
bus pakeltos. Bus pakeltos 23 
detektyvams ir dar keletui 
miesto darbininkų.

Buvo pakeltas klausimas ir 
dėl pumpuotojų grąsinimo 
streiku, .jeigu jų algos nebus 
pakeltos. Nutarta, kad pom
puotoj us taikinti. Tam paskir
ta John Richart finansų komi
teto pirmininkas, paskirti ko-

taikinimui pumpuotojų. Pum- 
pnotojai pastate reikalavimą, 
kad jiems butų mokama to
kios pat algos, kaip kad mo
kama unijos darbininkams, dir 
bau tiems prie apskrities ir sa
nitarijos distrikto. Bet prieš 
tų pumpuotojų reikalavimų 
pasipriešino finansų komiteto 
narys, aldermanas Edward R. 
Armitage- Jis pareiškė; kad 
buk unija turinti vienų algų 
skalę miesto, apskrities ir sa- 
ni tori jos distrikto ir antrų že- 
nepersenai buvo dingęs.
mesnę skalę privačiams darbi
ninkams. Paskui sekė mažes
nių miesto reikalų apkalbėji
mas ir nutarimas, kų su jais 
padaryti.

DAILYDĖS SUTIKO GRĮŽTI 
PRIE DARBO.

Chicagos dailydžių unijos 
vadovautojai sutiko grįžti prie 
savo darbo kaip šiandie. Užva
kar dailydės sutiko priimti 
Landis kaipo jų taikintojų da
lykuose, delei kurių jie negali 
susitaikinti su kont rak toriais. 
Dailydžių grįžimas prie darbo 
reiškia galutinų lokauto užbai
gimų. Dailydčms nedirbant 
ir kiti statytojai buvo trukdomi 
savo darbe.

Šį vakarų dailydės šaukia 
specialį susirinkimų, kuriame 
bus išnaujo balsuojama dėl 
pristojimo prie arbitracijos. 
Dailydžių vadovautojai, sako, 
manų, kad šiuo sykiu dailydės 
nubalsuos priimti sulomų arbit 
raciją.

Taikintojo Landiso užsispiri- 
mu dailydės turėjo sutikti pa-

šalinti iš savo darbo sutarties 
trečiam persk irime sekcijų tre
cių, kuri draudė, kad neimtoms 
tų dailydžių padirbtas darbas, 
durys, langai, etc., nebūtų nau
dojami. Dabar reiškia bus gali
ma duris langius, lubas ir kitus 
dailydžių darbo dalykus sudėti 
į naujus namus ir neunionistų 
darbininkų padirbtus., Tų pun
ktų taikintojas ryžos pašalinti 
todėl, kad, girdi, pirma esą įsi
leista daug sųmokslų-suklybių. 
Girdi, kada prie unijų priklau
santys darbininkai nesuspėja 
reikiamų daiktų padaryti, tuo
met vistiek reikia jų paimti ne 
unijos padarytų, tik primuš t 
unijos antspaudų. O už tų 
antspaudą esą darbininkų va
dovautojai imdavę gerus pini
gus. Bet dailydčms tasai (pasi
teisinimas labai mažai kų reiš
kia — jie .vistiek yra įsitikinę, 
kad tas padaryta lodei, kad jų 
galių sumažinus.

Teisėjas Landis taipgi paša
lino žodį “minimom” — ma
žiausių. Matai jis atsižinojo, 
kad statytojai vartojo žodį 
“minimom” balsuddaini dėl 
algų klausimo. Būtent jie buvo 
nusistatę, kad jeigu mažiausia 
tiek ar tiek dailydžių nepriims 
tokias ar kitokias algas, tuomet 
unija atmeta tas algąs. Užtai 
taikintojas Landis ir norėjo tų 
žodį išmesti. Dagi jis pareiškė, 
kad jo algos nustatymas pasi
liks be naudos, jeigu žodis “mi- 
nimum” nebus pašalintas iš 
sutarties.

Bet vieną dalykų taikintojas 
Landis paliko prieš kontrakto* 
rių norą. Elektrai parodė vie
na sutarties punktą, kur drau
džiama, kad nebūtų prie namų 
vartojama daiktai iš tų darbi- 
tuvių, kurios samdo vaikus 
prie jų dirbimo. Landis pripa
žino, kad tasai punktas yra 
geras. Jis sakos, esąs priešin
gas nuomonei, kad vaikai gali 
būti samdomi prie bile kokio 
darbo.
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Mergaitę perdūrė peiliu.
Nežinomas vyras peiliu per

dūrė astuonių jnetų mergaitę, 
Mary Ranallo, 2106 De Kalb’ 
Įat. Mergaite randasi ligonbuty 
arti mirties.

Jinai su savo drauge, Fern 
Corey, kaip keturios po pietų 
ėjo namo. Prie Polk ir Leavitt 
gatvių jų pagavo nepažįstamas 
vyras ir norėjo įsivilkti į už- 
kambarį. Kuomet ji pradėjo 
rėkti, jis peiliu dūrė į jos nuga
rų ir paskui pabėgo.

Kad išvengus larp automo
bilių kompanijų susirėmus, 
kaip kad nesenai buvo tarp 
Yellovv Cab ir Chcckers Cab. 
kompanijų, miesto taryba už
vakar padarė penkis patvarky
mus, kur uždraudžiama auto
mobily vežiotis kokių nors gin 
klų, nesamdyti šoferį, kuris bu
vo nusižengęs mažiau kai du 
metai atgal, automobiliai turi 
turėt leidimą, jei nori prie ko
kių vietų sustoti; turi užsistaty- 
ti $10,009 kaucijos, kad sužei
dus tos kompanijos automobi
ly važiuojantį žmogų butų jam 
atlyginta. »

1 rokas užvažiavo ant šaligat
vio ir užmušė William Gross- 
man, 2247 Thomas gat. ir ant
rus du sunkiai sužeidė.

Nauja banka, po vardu Bou- 
levard Bridge Bank, atsidarys 
Wrigley Building name nuo 
rugpjūčio 15 d.

Waiterių kliidie, 105 W. Ma- 
dison gat., užvakar areštuota 
120 gamblerių.

Taxi cab užvakar apvertė De 
Vriendt, 491OeMagnalia avė., 
automobilį ir sunkiai sužeidė 
keturis žmones. Taxi cab — 
kompanijos automobilis nesus
tojęs nuvažiavo.

Valstijos paruošti dentis-
tams kvotiniai įtapo sustabdyti. 
Mat pasirodė, kad kaip nors ir 
kas nors juos užmatė ir jų pri
sidaręs ėmė pardavinėti imi dvi
dešimts penkis dolerius. Todėl

SVEIKI IR LINKSMI KŪDIKIAI YRA 
UŽSI6ANEDINIMAS MOTINOMS

Lietuvė motina iš Milwaukee Rašo:
“Per daugelį savaičių mano kūdikis verkė beveik 

be perstojo dienomis ir naktimis. Aš tikrai nujau
čiau, kad tam kaltas jo maistas, ir visur jieškojau 
pagalbos, bet be pasekmių. Pagaliaus mano gydyto
jas patarė

EAGLE BRAND
( CONDENSED MILK )

ir beveik ant sykio mano kūdikis paliovė verkęs, mie
gojo gerai, ir dabar yra sveikiausias kūdikis visoje 
musų kaimynystėje”.

x The Borden Company
Borden Building New York

- ............... 1 .... . "■»*•*
Iškirpk šį kuponą DABAR — ir prisiųsk ŠIANDIEN 10 
ir gausi DYKAI musų knygą, KŪDIKIŲ 
GEROVE, kuri paaiškins, kaip užlaikyti 
kūdikį sveiku. Taipgi gausi maitinimo in~ 
strukcijas jūsų kalboje. 0106

Vardas ............   -............................. .......

Adresas -................................................ .....................

AR MANAI APIE NAMUS?
Ar nori gaut už prieš 

karinę kainą?
Bungalows, dviejų flatų, 

ofisams namų, teatrų, ligon- 
bučių arba garadžių.

Taupyk pats savo pinigus 
pasinaudojant nurodymu 
patarnavimu, perkant spė
ką ir auginant organizaciją 
Namų Budavojimo Draugi
jų-

Niekados nebuvo pirmiau 
žmonėms siūloma panašus 
patarnavimas įsigijime ar
ba.nusipirkime materijolo ir 
pasibudavojimo sau namo.

AR NORI NAMO?
Žengk prie telefono.
Pasauk National Head- 

ąuarters, 5886 Randolph.
139 N. Clark St., Rooms 

1709-12 arba pašaukit Dis- 
triet Sales Manager,

Stanley Rubey,
4021 S. Maplewood Avė., 

Lafayette 965.

Turime taupymo skyrių.
Išmokės tamstai uždarbį, 

musų namų veikimas, kuris 
padaromas ant konservaty- 
vio pamato.

šviesą ir pajiegą suvedame 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
A. BARTKUS, Eres.

1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, III.

? ■.....1— ............
Tel. Monroe 2804 ,, j

DR. W. F. KALISZ
Spėriai urnas: Moterų ligos ir Chirurgija.

1145 MILWAUKEE AVĖ. CHICAGO.
I-.......... -111

TURĖJO SUIRUSIUS 
NERVUS

Ponia Ireland daleidžią 
mums paskelbti sekanti 
Jos laišką, ant kitu nau
dos, kurios jfra josios 

padėjime.
Warsaw, Missouri. — “Per penkis 

buvau silpnutėlė, nervuota ir 
ėjau silpnyn. Vėliau 
turėjau nervų suiri
mą ir gydytojai pa
sakė, kad jau nie
kad nepasitaisysiu. 
Po išnaudojimo sep
tynių ' bonkų Lydia 
E. Pinkhami Vege- 
table Compound, 

sveikesne, 
ir abelnai 

geriau jaučiuosi ne
gu kada nors pirmiau. Negaliu užtek
tinai atidėkuoti Compoundui ir reko
menduoju jį visoms moterims. Gali 
pagarsinti šį laišką, jei manot, kad 
pagelbės kitoms.” — Mrsr FLOYD 
IRELAND, R. R. 1, Warsaw, Misso
uri.

)Nervuotos moterys kenčia abi ne
gales ir varginimų ir nervų suirimą, 
tad visi pasilinksminimai apleidžia 
moters gyvenimą. Yra sakoma, kad 
ligos nepaprastai, ant moters nervų 
veikia kaip kad padegėjas.

Lydia E. Pinkham Vegetable Com- 
{>ound yra pasekmingiausiai praša- 
ino panašius nuotikius daugybei A- 

merikos moterų, kurios buvo kada 
nors dideliai kankinamos nervų ne

Philip FoX, kaltinamas neva 
už nužudymų Yellow Cab kom- 
panijos šoferio, užvakar tapO| 
patrauktas teisman savo pa
čios. Jo pati reikalai!ja.divorjso. 
(ririli, jisai norėjęs jų idilių
nudurti.

-Ii, . j * * r ' * .< •.* ė ’ * - ■

William Clark, 9433 Balti- 
more avė., vejamas už vagystę 
užsimušė. Jis nukrito nuo trijų

■ DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai 

Ofisas i
S 3149 S. Morgan kerti 32 St. 

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS!

■ Moterišką ir Vyrišką
■ Taipgi Chronišką Ligą. 

OFISO VALANDOS!
9 Nuo 10 ryto iki 8 po pietą, 6—8
3 vakare. Nedaliomis nuo 10—2 

po piet.
Telephoae Yards 687 

■■■■■■■■■■■■■■■■u:

DR. M. T. STRIK'
Lietuvy* Gydytojas ir Chirurgas

People Teatro Name,
1616 W. 47th StM Tel. Boal. 16fl 

VALANDOS:
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto 

Ree. 2014 W. 43rd Street 
Teiephone McKintey 263

CHARLES MESKIS 
Pardavėjas, 2116 S. 48th 

Ct. Cicero, III., Tel: Cicero 
1361.

Klauskit apie tai!
Ne ryto 

THE HOME BUILDERS 
ASSOCIATION 

National Headquarters, 
Rand. 5886, 

Rooms 1709-12 City Hali 
Square Bldg.

139 N. Clark St.

Tel. JJoulevard 5788.

Paliulis Cafe
Augštos Klesos 

Valgykla
- 3200 S. Halsted str.

♦

Sveikiausias valgis — lietu-
viškas ir amerikoniškas 

—su namų, o no su restau- 
ranto, skoniu.

čia valgo lietuviški dakta
rai, advokatai, aptiekoriai, 
bankieriai, dailininkai, inte
ligentiški biznieriai, veikėjai 
ir šiaip inteligentiški žmo
nės.

Valgykla susideda iš keliui 
kambarių. Galima turėt pri- 
vatiškus stalus ir kambarius.

Atmosfera linksma, drau
giška ir dailė moterims ir vy
rams.

Kainos žemos.

Pavalgykite čia sykį ir ne
norėsite valgyt niekur kitur.

M. J. Kiras &Co.
3331 So. ĘaJ0ę4 St.

10 Metų šitam Bizny. 
Visi Rėmėjai Pilnai 
Užganėdinti.

Pinigų Siuntimas, Pasportai, 
Laivakortės.
Perkame ir parduodame namus 
ir farmas.
Perkame ir parduoaame pir
mus ir antrus morgeėius.
Duodame paskolas ant namų.

Padarome visokius dokumentus.
TeisinKas, greitas ir geras pa
tarnavimus.

Ofiso valandos: -
Nuo 8 ryto iki 9 vakaro; Pane- 
dėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis 
iki 6 vakaro. Nedėliomis iki 2 
po pietų.

New Peoples Electric Co.
(Not Ine.)

L. D0MBR0WSKIS
savininkas

1711 W. 47th St.
Tel.: Yards 413

Tarpe Hermitage ir Paulina.

smagumais dabartinėje Sveikatos sto 
vyje, o pagerino Lydia E.Pinkham 
Vegetable Compoundas.

norįs imtis dentisto kvotimų, 
užsimokėjęs tų sumą pinigų 
gali būti be baimės, kad kvoti
mus išlaikys.

Suvedamo dra- 
tus ir sudedame 
fixtures J 6 kam
barių namą už 
SGG.OO1. Persitik
rinimui kreipki
tės pas mus ar
ba telefonuokite, 
o mes suteiksi
me apkainavimą. 
Darbą visuomet 
gvarantuojame.

Taipgi, laiko
me elektr. įran
kių krautuvę ir

taisome viską namieje. Musų kai
nos prieinamiausios.

lubų namo slogo norėdamas už 
šokti ant antro stogo, kuris bu
vo keturiolika pėdų tolumo.

John H. Johutry, Trečio tvar
do aldermano, pati užvakai 
laimėjo divorsą. Jinai teisina- • »

(Tąsa seka ant 6-to puslp.Į

Stogu Oengejas
Siuomi pranešu visiems namų sa

vininkams, kad aš esu vienatinis 
lietuvys stogų dengė jas. Dengiu 
naujus ir taisau senus stogus, o 
taipgi dirbu visokius blokinius dar
bus. Dedu rinas. žodžiu sakant, 
savo darbą atlieku gerai, greitai ir 
pigiai. Patylimą savo darbe tu
riu per 15 metų.

Taipgi turiu didelį troką pei krau- 
stymui ir. kitokiems visokiems pa
tarnavimas. Kreipkitės ypatiškai 
arba per telefoną.

J. GEDUTIS, 
2106 W. 24 St., 

Phone Roosevelt 8699.

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUSKA

Generalis 
Kontraktorius ir 

būdavote jas. 
Būdavo jame ir taisome.

1401 W. 47th St, Chicago.

Dr. R. ,Wagner
Mano specialia gydymas yra 

Chroniškų, nervišką ir moterų ligą 
Nuo 9 r. iki 2 p. p. ir nuo 7 iki 9 v. 
1606 W. 63 St. kampas Ashland Av.

Phone: Prospect 2704 
.......... ................ ....................... ,/

PASARGA.
Skaitykite musų pagarsinimą šia

me laikraštyj, šauk mus kaip greit 
gali. Jei turi senų automobilių atva
žiuok juonri, ir važiuok; geru autonvo- 
bilium namon.

MITCHELL AUTO CO.
2828-2334 S. Michigan Avė. 

Atdara, dienomis, vak. ir nedėliomis.

SKAITYKIT IR PLAT1NK1T
“NAUJIENAS”

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Teiephone Yards 1532

: DR. J, KULIS !
LIETUVIS 

j GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
g Gydo visokias ligas moterų, vai- |g
■ ir vyrų. Specialiai gydo lim- m
■ pančias, senas ir paslaptin
gi gas vyrų ligas.
■ 3259 So. Halsted St., Chicago. ■

■ Teiephone Yards 5882 ■

g DR. M. STUPNICKI g
8107 So. Morgan Št^ 

ChicAgo, III.
M VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto i 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
"iiiiiMiiiiininn"

----------- . ......... T.................................. ■

Teiephone Van Buren 294
Rm. 1189 Independence Blvd. Chicag*

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligą

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

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

DR. YUŠKA
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 

8 vakare.
Rezidencija: 2811 W.*63rd St. 

Tel. Prospect 8466

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a 
p Telefonas: Boulevard 7042 J 

Š DR. C. Z. VE2ELIS j 
3® Lietevis Dentistas

4712 Sovth Ashland Ave^ 

■ . arti 47-toe gatvls

Tel. Boulevard 2160
Dr.A.J.KARALIUS 

Gydytojas ir Chirurgas 
VALANDOS: 9—12 ryto 

2—9 vakaro.
8303 So. Morgan Street, 

Chicago, III.
, --------------------- y

Telefonas Pulln.an 856
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvys Dentisto 
108D1 So. Michigan Avn Roseland. 

Valandos: 9 ryto iki 12 dieną 
Nuo 1 po pietą iki 9 vakare.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

Vi   .................. —.■■■ .........................../

Phone Canal 6222
DR. K. NURKAITIS

AKINIŲ /
Pritaikyto jas 

2201 W. 22nd and 
So. Leavitt Sts. 
Vai.: .. vak, 5—9

IMPERFECT IN ORIGINAL
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SACCO-VANZETTI BYLA.
Dar vienas kaltintojų pasimo- 

jimas atmušta*

[Iš Federuotosios Presos]

DEDHAM, Mass. — Po ilgų 
ginčų, ėjusių tarp kaltintojų ir 
Sacco-Vanzetti advokatų, pasta
rieji dar vieną kaltintojų pasi- 
mojitną atmušė., Tasai Sacco- 
Vanzetti advokatų laimėjimas 
turi didelės reikšmės. Mat, kal
tintojų advokatai būtinai norė
jo prikergti prie bylos ir socia
linius kaltinamųjų (taigi Sacco 
ir Vanzetti) įsitikinimus. Trum
pai sakant, jie norėjo įrodyti, 
kad Sacco ir Vanzetti yra “rau
donieji.”

Visai suprantama, ko čia no
rėta atsiekti. Norėta “užhipno
tizuoti” prisaikintuosius teisė
jus. Tie prisaikintieji teisėjai 
mat yra kaimo žmonės, kurių 
socialiniai įsitkinimai stipriai at
skiesti prietarais- Kurie į “ra
dikalus” žiuri kaipo į “pagadin
tus žmones”. Suprantama, kad 
darant sprendimų apie juos, pri 
saikintieji teisėjai tuomet nega
lėtų tinkamai orientuotis: jie j 
žiūrėtų netiek to, kokie buvol 
prieš kaltinamuosius įrodymai, 
bet to, kokie yra jų įsitikinimai. 
Reiškia, sprendimas nebūtų bu
vęs besą lūs.

Visa tai kaltinamųjų advoka
tai tinkami įrodė, ir teisėjis 

j Thayer patvarkė, kad kaltintojų 
, advokatai neturi tisės kergti 

prie bylos Sacco ir Vanzetti įsi
tikinimus.

Kaltintojams tai buvo didelis 
smūgis. Jie mat ant žut-but ry
žosi prisaikintiemsiems teisė
jams “įrodyti”, kad kaltinamieji 
yra “pagadinti žmonės”, tokie, 
kur “visa gali padaryti”: mato
te, “raudonieji” yra mirtini ka
pitalistinės tvarkos priešai, o to
dėl privatinė žmonių savastis ir 
jų gyvybė jiems nebrangintina. 
Bet teisėjo patvarkymas Kltsį Į 
kaltintojų ginklą išmušė jiems! 

iš rankų. Sako ir Vanzetti ad
vokatų pozicija tuo budu bus 

- kur kas stipresnė:, kaltintojai 
dabar turės tinkamu budu įro
dyti kaltinamųjų žmonių nusi
žengimą, o ne “hipnotizuoti”,pri- 
saikintuosius teisėjus-

Vis dėlto, tasai teisėjo patvar
kymas turi ir vieną blogybę, tą, 
būtent, kad juo gali būt atimta 
galimybė įrodyti, jogei Sacco ir 
Vanzetti buvo areštuoti ne kaipo | 
žmogžudos, bet kaipo įtariami 
radikalai. Kaltinimas, delei ku
rio dabar eina byla, prieš Sacco 
ir Vanzetti išnešta tik paskui.

Tuo tarpu dar eina klausinė
jimas kaltintojų liudininkų; 
klausinėjimas delei to revolve
rio, kurį buk turėjęs Vanzetti

tui ir jo liudininkui pasakė šito
kį pamokslėlį:

“Ar tamsta nori pasakyti”, 
pareiškė teisėjis, “kad turi tei
sės antdėti areštuotam žmogui 
grandinius ir vesti jį pas foto
grafų bei jo fotografijų daryti 
nepasistengdamas pirmų pir
miausia išgauti iš jo liudymų, 
kurie įrodytų jo nusižengimų? 
Norėčiau matyti kokitio autori
tetu atsiremdamas visa tai tam
sta darei”.

šitoje vietoje kaltintojų lip
dymai sustabdyta. Dabar -jie 
turės įrodyti įstatymus, kurie 
jiems visa tai daryti leido”.

Kaip išrodo, kaltintojų pozici
jos pradeda trupėti.

šalinti iš savo darbo sutarties 
trečiam persk irime sekcijų tre
cių, kuri draudė, kad neunionis 
tų dailydžių padirbtas darbas, 
durys, langai, etc., nebūtų nau
dojami. Dabar reiškia bus gali
ma duris langus, lubas ir kitus 
dailydžių darbo dalykus sudėti 
j naujus namus ir neunionisti, 
darbininkų padirbtus. Tų pun
ktų taikintojas ryžos pašalinti 
todėl, kad, girdi, pirma esu įsi
leista daug sųmokslų-suktybių. 
Girdi, kada prie unijų priklau
santys darbininkai nesuspėja

I CHICAGOS
I:: ŽINIOS::

______ i________________ .________________________ ______

MIESTO TARYBOS NUTA
RIMAI.

Miesto taryba, aldermanai, už 
vakar vakare laikytam savo 
susirinkime paskyrė $118,418,- 
195 miesto 
Ta pinigų 
kančiai:

Policijos

reikalams šių metų, 
suma padalinta se

užlaikymui
$10,923,101

Ugniagesių užlaikymlii 
_____ 6,0676,212

Sveikatos prižiūrėto
jams ..................... 1,534,701

. Gatvių apšvietimui 2,471,548 
Pabaigimui šulinių ir

Madison gat. tiltų .. 1,500,000
* Visuomeniškiems teis

mams ..................... 1,170,652
Vandens aprūpinimui

.............. 9,877,235
Viešam knygynui 1,300,000 
Viešoms mokykloms

.................. 44,500,000
Pagerinimams.

............. 8,805,130
Nutarta, kad policistams al

gų nepadidint šiemet. Tačiau 
kaikurienis aldermanams algos 
bus pakeltos. Bus pakeltos 23 
detektyvams ir dar keletui 
miesto darbininku.

Buvo pakeltas klausimas ir 
dėl pumpuotojų grųsinimo 
streiku, jeigu jų algos nebus 
pakeltos. Nutarta, kad pom
puotoj us taikinti. Tam paskir
ta John Richart finansų komi
teto pirmininkas, paskirti ko-

’net visliek reikia jų ĮMiimti ne 
unijos padarytų, tik primušt 
unijos antspaudą. O už 
antspaudų esu darbininkų va
dovautojo! imdavę gerus pini
gus. Bet dailydėms tasai pasi
teisinimas labai mažai kų reiš
kia — jie .visliek yra įsitikinę, 
kad tas padary ta todėl, kad jų 
galių sumažinus.

Teisėjas Landis taipgi paša
lino žodį “minimum” —- ma
žiausių. Matai jis atsižinojo, 
kad statytojai vartojo žod 
“minimum” balsucktami de 
algų klausimo. Būtent jie buvo 
nusistatę, kad jeigu mažiausia 
tiek ar tiek dailydžių nepriims 
tokias ar kitokias algas, tuome: 
unija atmeta tas algąs. Užtai 
taikintojas Landis ir norėjo tų 
žodį išmesti. Dagi jis pareiškė, 
kad jo algos nustatymas pasi
liks be naudos, jeigu žodis “mi
nimum” nebus pašalintas iš 
sutarties.

Bet vieną dalyką taikintojas 
Landis paliko prieš kontrakto- 
rių norą. Elektrai parodė vie
nų sutarties punktų, kur drau
džiama, kad nebūtų prie namų 
vartojama daiktai iš tų darbi- 
tuviu, kurios samdo vaikus 
prie jų dirbimo. Landis pripa- 
žino, kad tasai punktas yra 
geras. Jis sakos, esąs priešin
gas nuomonei, kad vaikai gali 
būti samdomi prie bile kokio 
darbo.

Mergaitę perdūrė peiliu.

Nežinomas vyras peiliu per-

Mary Banaliu, 2106 De Kalto’ 
gat. Mergaite randasi ligonini ty 
arti mirties.

Jinai su savo drauge, Forn 
Corey, kaip keturios po pietų 
ėjo namo. Prie Po Ik ir Leavitt 
gatvių jų pagavo nepažįstamas 
vyras ir norėjo įsivilkti j už- 
kambarį. Kuomet ji pradėjo 
rėkti, jis peiliu dūrė į jos nuga
rų ir paskui pabėgo.

SVEIKI IR LINKSMI KŪDIKIAI YRA 
U2SIGANEDINIMAS MOTINOMS

Lietuvė motina iš Mihvaukee Rašo:
“Per daugelį savaičių mano kūdikis verkė beveik 

be perstojo dienomis ir naktimis. Aš tikrai nujau
čiau, kad tam kaltas jo maistas, ir visur jieškojau 
pagalbos, bet be pasekmių. Pagalinus mano gydyto
jas patarė

EAGLE BRAND
(CONDENSED MILK)

ir beveik ant sykio mano kūdikis paliovė verkęs, mie
gojo gerai, ir dabar yra sveikiausias kūdikis visoje 
musų kaimynystėje”.

The Borden Company
Borden Building New York

Iškirpk šį kuponą DABAR — ir prisiųsk ŠIANDIEN 10 
ir gausi DYKAI musų knygą* KŪDIKIŲ 
GEROVE, kuri paaiškins, ka»P užlaikyti 
kūdikį sveiku. Taipgi gausi maitinimo >«• " 
atrakcijas jūsų kalboje. 0106

Vardas

Adresas -

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir nauju* namus, taipgi 

dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
1619 W, 47th Si. Tol. Boulevard 1892 Chicago. III

Tel. Monroe 2804

DR. W. F. KALISZ
Specialuma*: Moterą ligos ir Chirurgija.

1145 MILWAUKEE AVĖ. CHICAGO.

TURĖJO SUIRUSIUS 
NERVUS

!SBW

AR MANAI APIE NAMUS?
Ar nori gaut už prieš 

karinę kainą?
Bungalows, dviejų flatų, 

ofisams namų, teatrų, ligon- 
bučių arba garadžių.

Taupyk pats savo pinigus 
pasinaudojant nurodymu 
patarnavimu, perkant spė
ką ir auginant organizaciją 
Namų Budavojimo Draugi
ją

Niekados nebuvo pirmiau 
žmonėms siūloma panašus 
patarnavimas įsigijime ar
ba.nusipirkime materijolo ir 
pasibudavojimo sau namo.

AR NORI NAMO?
Žengk prie telefono.
Pašauk National Head- 

ąuarters, 5886 Randolph.
139 N. Clark St., Rooms 

1709-12 arba pašaukit Dis- 
triet Sales Manager,

Stanley Rubey,
4021 S. Maplewood Avė., 

Lafayette 965.

Turime taupymo skyrių.
Išmokės tamstai uždarbį, 

musų namų veikimas, kuris 
padaromas ant konservaty- 
vio pamato.

CHARLES MESKIS
Pardavėjas, 2116 S. 48th 

Ct. Cicero, III., Tel: Cicero 
1361.

Klauskit apie tai!
Ne ryto

THE HOME BUILDERS 
ASSOCIATION

National Headųuarters,
Rand. 5886, 

Rooms 1709-12 City Hali
Square Bldg.

139 N. Clark St.

■ DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai 

Ofisas:
S 8149 S. Morgan kerti 32 St. 

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS:

■ Moteriškų kr Vyriškų 
Taipgi Chroniškų Ligų. 
OFISO VALANDOS!

Nuo 10 ryto iki 8 po pietų, 6—8
3 vakaro. Nedėliomis nuo 10—2 

po piet.
Telephone Yards 687

ŪR. M. T. STRIKOL’IS'
Lietuvy* Gydytojas ir Chirurgą*

People Teatro Name,
1616 W. 47th SU Tel. Boul. 160 

VALANDOS:
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto 

Re*. 2914 W. 43rd Street 
Telephone McKinley 263 

v----------------------------------------------- z

Telephone Yards 1532

DR, J. KULIS
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo visokias ligas moterų, vai
kų Ir vyrų. Specialiai gydo lim

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

8259 So. Halsted St., Chicago.

vienam užmuštųjų. Bet čia, 
kaipir paprastai, kaltintojų liu
dininkai liudijo prieš viens ki- 

, tų: kų vienas pasakė, tai kitas 
užginčijo.

Beto, vienas kaltintojų liudi
ninkas, kuris buvo pašauktas 
liudyti prieš Sacco, tikrenybėj 
liudijo už jį. Jisai pripažino, 
kad Sacco buvo geras ir sąži
ningas darbininkas. Tasai kal
tintojų liudininkas — vienos ba
tų kompanijos superintendentas, 
George T. Kelley. Jo vedamoje 
dirbtuvėje Sacco dirbo. Ilgokų 
valanda jis (Sacco) tenai dirbęs 
dagi kaipo naktinis sargas, ir 
kompanija prieš jį nieko bloga 
negalinti pasakyti.

Gavo “per nosį” ir kitas kal
tintojų liudininkas — Brockto- 
no policijos inspektoris George 
Chase. Jisai pasakė kaip buvo 
nuimta kaltinamųjų fotografi
jos. Girdi, imant fotografijas 
kaltinamiemsiems negrumota. 
Vis dėlto, jis turėjo prisipažinti, 
kad kaltinamieji pas fotograrų 
buvo nuvesti su grandiniais ir 
kad jiems liepta daryti tokią 
pozą, kokias jisai norėjo. To 
pilnai pakanka: kaltinomuosius 
nufotografuota taip, kad jie iš- 
rodytų “kaip tikri banditai”.

Kaltintojų advotas Harold 
Williams savo liudininką ryžosi 
pateisint, bet teisėjui Thayers’ui
tatai nepatiko. Jisai ir advoka- mu dailydes turėjo sutikti pa-

taikinimui pumpuotojų. Pum- 
puotojai pastatė reikalavimų, 
kad jiems butų mokama to
kios pat algos, kaip kad mo
kama unijos darbininkams, <iir 
bau tiems prie apskrities ir sa
nitarijos distrikto. Bet prieš 
tų pumpuotoji] reikalavimų 
pasipriešino finansų komiteto 
narys, aldcrmanas Edward R. 
Arinitage- Jis pareiškė; kad 
buk unija turinti vienų algų 
skalę miesto, apskrities ir sa- 
ni tori jos distrikto ir antrų že- 
nepersenai buvo dingęs.
mesnę skalę privačiam.? darbi
ninkams. Paskui sekė mažes
nių miesto reikalų apkalbėji
mas ir nutarimas, kų su jais

Kad išvengus larp automo
bilių kompanijų susirėmus, 
kaip kad nesenai buvo tarp 
Yellow Cab ir Chockers Cab. 
kompanijų, miesto taryba už
vakar padarė penkis patvarky
mus, kur uždraudžiama auto-

klų, nesamdyti šoferį, kuris bu
vo nusižengęs mažiau kai du 
metai atgal, automobiliai turi 
turėt leidimų, jei nori prie ko
kių vietų sustoti; turi užsistaty- 
ti $10,000 kaucijos, kad sužei
dus tos kompanijos automobi
ly važiuojantį žmogų butų jam 
atlvcinta. \

DAILYDĖS SUTIKO GRĮŽTI 
PRIE DARBO.

Trokas užvažiavo ant šhligat- 
vio ir užmušė William Gross- 
man, 2247 Thomas gat. ir ant
rus du sunkiai sužeidė.

Chicagos dailydžių unijos 
vadovautojai sutiko grįžti prie 
savo darbo kaip šiandie. Užva
kar dailydes sutiko priimti 
Landis kaipo jų taikintojų da
lykuose, delei kurių jie negali 
susitaikinti su kon t rak toriais. 
Dailydžių grįžimas prie darbo 
reiškiu galutinų lokauto užbai
gimų. Dailydėms nedirbant 
ir kiti statytojai buvo trukdomi 
savo darbe.

Šį vakarą dailydes šaukia 
spęcialį susirinkimų, kuriame 
bus išnaujo balsuojama dėl 
pristojimo prie arbitracijos. 
Dailydžių vadovautojai, sako, 
manų, kad šiuo sykiu dailydes 
nubalsuos priimti sulomų arbit 
racijų.

Taikintojo Landiso užsispiri-

Nauja banka, po vardu Bou- 
levard Bridge Bank, atsidarys 
Wrigley Building name nuo 
rugpiučio 15 d.

Wai torių kliube, 105 W. Ma- 
dison gat., užvakar areštuota 
120 gamblerių.

Taxi cab užvakar apverto De 
Vriendt, 1910 Magnalia avė., 
automobilį ir sunkiai sužeidė 
keturis žmones. Taxi cab — 
kompanijos automobilis nesus
tojęs nuvažiavo.

Valstijos paruošti don tįs
iams kvotimai įtapo sustabdyti. 
Mat pasirodė, kad kaip nors ir 
kas nors juos užmatė ir jų pri
sidaręs ėmė pardavinėti |>o dvi-

Ponia Ireland daleidžią 
mums paskelbti sekanti 
jos laišku, ant kitu nau
dos, kurios yra josios 

padėjime.
Warsaw, Missouri. — “Per penkis 

nervuota ir 
ėjau silpnyn. Vėliau j 
turėjau nervų suiri- !

ir gydytojai pa- 
kad jau nie

kad nepasitaisysiu. 
Po išnaudojimo sep
tynių ‘ bonkų Lydia 
E. Pinkliam- Vege- 
table Compound, 
jaučiuosi sveikesne, 

ir abelnai 
jaučiuosi ne- 

Negaliu užtek- 
Compoundui ir reko- 

visoms moterims. Gali 
laišką, jei manot, kad 

” — Mrs- FLOYD 
R. 1, Warsaw, Misso- 

uri.
,'Nervuotos moterys kenčia abi ne

gales ir varginimą ir nervų suirimą, 
tad visi pasilinksminimai apleidžia 
moters gyvenimą. Yra sakoma, kad 
igos nepaprastai, ant moters nervų 

veikią kaip kad padegėjas.
Lydia E. Pinkham Vegetable Com

pound yra pasekmingiausiai praša
lino panašius nuotikius daugybei A- 
merikos moterų, kurios buvo kada 
nors dideliai kankinamos nervų ne- j 
smagumais dabartinėje sveikatos sto ( 
vyje, o pagerino Lydia E.Pinkham 
Vegetable Compoundas.

metus buvau

ęu kada nors pi 
tinai atidėkuoti 
menduoju jį vii 
pagarsinti šį h 
pagelbės kitom i

gu 
tinai

sakė

Tel. J3oulevard 5788.

Paliulis Cafe
Augštos Klesos 

Valgykla
3200 S. Halsted str.

Sveikiausias valgis — lietu
viškas ir amerikoniškas 

—su namų, o no su restau- 
ranto, skoniu.

Čia valgo lietuviški dakta
rai, advokatai, aptiekoriai, 
bankieriai, dailininkai, inte
ligentiški biznieriai, veikėjai 
ir šiaip inteligentiški žmo
nės.

Valgykla susideda iš kelių* 
kambarių. Galima turėt pri- 
vatiškus stalus ir kambarius.

Atmosfera linksma, drau
giška ir dailė moterims ir vy
rams.

Kainos žemos.
Pavalgykite čia sykį ir ne

norėsite valgyt niekur kitur.

M. J. Kiras &Co.
3331 So. St.

10 Metų šitam Bizny.
Visi Rėmėjai Pilnai 
Užganėdinti.

Pinigų Siuntimas, Pasportai, 
Laivakortes.
Perkame ir parduodame namus 
ir farmas.
Perkame ir parduoaame pir
mus ir antrus morgečius.
Duodame paskolas ant namų.
Padarome visokius dokumentus.
Teisingas, greitas ir geras pa
tarnavimas.

Ofiso valandos: •
Nuo 8 ryto iki 9 vakaro; Pane- 
dėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis 
iki 6 vakaro. Nedaliomis iki 2 
po pietų.

Telephone Yards 5832 N

5 DR. M. STUPNICKI 5
31D7 So. Morgan Št^ 

Chicaso, III.
■ VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ■
■ ir nuo 5 iki 8 vakare. B

Telephone Van Buren 294
Rez. 1189 Independenco Blvd. Chicag*

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 rak. -Nedaliomis 10—12 dieną.

DR. YUSKA
1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 

8 vakare.
Rezidencija: 2811 W.’63rd St.

Tel. Prospect 3466

norįs imtis denlisto kvotimų, 
užsimokėjęs tą sumą pinigų 
gali tiuli be baimes, kad kvoti
mus išlaikys.

Philip Fox, kaltinamas neva 
už nužudymą Yellovv Cab kom-

New Peoples Electric Co.
(Not Ine.)

L. D0MBR0WSKIS
savininkas

1711 W. 47th St.
Tel.: Yards 413 

Tarpe Hermitage ir Paulina.
Suvedame d ra

tus ir sudedame 
fixtures į 6 kam
barių namą už 
$69.00. Persitik
rinimui kreipki
tės pas mus ar
ba telefonuokite, 
o mes suteiksi
me apkainavimą. 
Darbtj visuomet 
gvarantuojame.

Taipgi, laiko
me elektr. įran
kių krautuvę ir

taisome viską namieje. Musų kai
nos prieinamiausios.

Stogu ūengejas
šiuomi pranešu visiems namų sa

vininkams, kad aš esu vienatinis 
lietuvys stogų dengė  jas. Dengiu 
naujus ir taisau senus stogus, o 
taipgi dirbu visokius blokinius dar
bus. Dedu rinas. žodžiu sakant, 
savo darbą atlieku gerai, greitai ir 
pigiai. Patyrimą savo darbe tu
riu per 15 metų.

Taipgi turiu didelį troka perkrau- 
stymui ir kitokiems visokiems pa
tarnavimas. Kreipkitės ypatiŠkai 
arba per telefoną.

J. GEDUTIS, 
2106 W. 24 St., 

Phone Roosevelt 8699.

£■■■■■■■■■■■■■■■■■■■g Telefonas: Boulevard 7042 g

■ DR. G. I. VE2ELIS ;
£ Lietuvis Dentista*
įj , 4712 South Ashland Ave^

, arti 47-to* gatvis

mnijos šoferio, užvakar tapo į lubų namo stogo norėdamas už
patrauktas teisman savo pa
čios. Jo pati reikalauja.divorjso. 
Girdi, jisai norėjęs jų peiliu 
nudurti.

šokti ant antro stogo, kuris bu
vo keturiolika pėdų tolumo.

William Clark, 9433 Balti- 
more avė., vejamas už vagystę 

dešimts penkis/ dolerius. Todėl1 užsimušė. Jis nukrito nuo trijų

John H- Johutry, Trečio war- 
(lo aldermano, pati1 užvakai 
laimėjo divorsų. Jinai teisma-

(Tąsa seka ant 6-to puslp.^ 
> \

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA

Generalis
Kontraktorius ir 

budavotojas.
Budavojame ir taisome.

1401 W. 47th St, Chicago.

ir*.. — 1 —
Tel. Boulevard 2160
Dr.A.J.KARALIUS

Gydytojas ir Chirurgas 
VALANDOS: 9—12 ryto 

2—9 vakaro.
8308 So. Morgan Street, 

Chicago, III.
IL ... .... .. ........... —,—

Dr. R. ,Wagmer
Mano specialia gydymas yra 

Chronišką, nervišką ir motorą ligą 
Nuo 9 r. iki 2 p. p. ir nuo 7 iki 9 v. 
1600 W. 63 St. kampas Ashlaad Av.

Phone: Prospect 2704

< ■ ■ ..................... i. ■ ■ ..

Telefonas Pulln.an 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvy* Dentista*
108DI So. Michigan Av^ Roselaud.

Valandos: 9 ryto iki 12 dieną
Nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

PASARGA.
Skaitykite musų pagarsinimą šia

me laikraštyj, šauk mus kaip greit 
gali. Jei turi semi automobilių atva
žiuok juomi, ir važiuok; geru automo- 
bilium namon.

M1TCHELL AUTO CO.
2828-2334 S. Michigan Avė. 

Atdara, dienomis, vak. ir nedėliomis.

SKAITYKIT IR PLATINK1T
“NAUJIENAS”

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chtcago, III. 
kampa* 18th St.

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

L—,. .............. ■■ ■■, /

Phone Canal 6222
DR. K. NURKAITIS

AKINIŲ z
Pri taikytojas 

$201 W. 22nd and 
So. Leavitt Sts. 
Vai.: vak. 5—9

IMPERFECT IN ORIGINAL



NAUJIENOS, Chicago,

ISRENDAVOJIMUI NAMAI-2EME.AUTOMOBILIAI NAMAI-2EMEPranešimai

KABAS

EXTRA BARGENAS

REIKIA DARBININKŲ
VYRU Nei

patirsite ant

susi

PASARGA
CICERO

481

PARDAVIMUI WISCONSIN ŽEME.

ASMENŲ MOJIMAI

APSIVEDIMAI.

MOKYKLOS

RAKANDAI

B. 3238 S. Halsted st

IMPERFECT IN ORIGINAL

Nei
Nei

jieškoji 
jieškoji 
apmoka

kad 
kuris

pra- 
kad

Parduoda
96 karai.

$25.00 
80.0 

35.00 
40.oo 
45.00 
50.00 
55.00 
60.00 
65.oo

Gali grajint 
arantuota.

JIEŠKAU kambario vienam 
vaikinui, Bridgeporto apielin-

neSa gerą rendą, labai gra- 
netoli parkų. Atsišaukite

S. Dearborn St 
Room 911-912.

3641 S. Halsted St 
Boulevard 8962.

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos j 24 vai.

^■ovė. Mano- 
^R'lto, kad jo 
Vi sugrąžinta 
B?jo įvažiuoti 
ik neįleido.

W pasa
kyti ša- 
fs hejo

REIKIA patyrusio pirma- 
rankio kepėjo prie baltos ir 
juodos duonos. Geram vyrui, 
gera alga.

M. KAVALIAUSKAS, 
2457 W. 46th PI.

MUTUAL CASUALTY

L. S. S. visų kuopų Chicagos pikni
ko Komitetų bus susirinkimas ket
verge, 30 d., birželio, 7:30 vai. vak., 
Naujienų name. Visų kuopa atstovai 
malonėkite būti laiku. B. Kadžius.

PARDAVIMUI saliunas lietu 
vių, lenkų ir kitų tautų apgy
vento] vietoj. Pardavimo prie 
žastį patirsite ant vietos.

3564 S. Halsted st.

PARDAVIMUI bučernė 
ir grosernė labai geroj vie
toj, biznis gerai eina. Geram 
žmogui vieta gera. Atsišau
kite Naujienos No. 327.

REIKIA bučeriaus, geras 
darbas ir gera mokestis.

CHAS. R0DWELL, 
6062 So. State St.

Phone: Wentworth 3806

FOTOGRAFIJŲ GALERIJA 
greitai turi būt parduota Photo Stu- 
dio kuri randasi apie BO mylių nuo 
Chicagos. Biznis geras ir senai iš
dirbta vieta. Lietuvių lenkų ir austri- 
jokų parapijos. Atsišaukę sužinosit 
pardavimo priežastj. Kreipkitės Nau
jienos 329.

PARDAVIMUI grosernė 
ir bučernė, lietuvių koloni
joj. Biznis senas ir geras.

1447 S. Halsted St.

REIKIA bondsų pardavėjo, 
turinčio plačių pažintį, ištikimo, 
apsukraus, gali greitai pradėt 
dirbt gerų uždarbį nešantį dar
bų. Pastovi vieta, atstovavimas 
firmos. Kreipkitės tik laišku 
Naujienos 328.

REIKIA barberio nuolati
niam darbui. Turi būti paty
ręs savo darbe. Atsišaukite 
greitai.

2011 So. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas geroj vie
toj. Biznis išdirbtas per daugelį me
tų. Parduosiu pigiai iš priežasties ne
malonumo šeimynoje. Atsišaukite: 

FRANK KOVALSKI, 
2001 W. 20th St.

. kampas Robey St.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. Lietuvių kolonijoj. 
Biznis senas ir geras. Prie
žastis pardavimo — 
žeidžiau.

4537 S. Paulina St

PARDAVIMUI saliunas su barais 
pianais, ir su visais įtaisymais; prie
žastis važiuoju į Lietuvą.

Labai geroj vietoj prie pat šv. Kry
žiaus bažnyčios.

4547 S. Hernvitage Avė.

FARMOS! FARMOS!
Dabar yra geriausia laikas išsirink

ti gerą ūkę didžiausioj Lietuvių Ūki
ninkų Kolonijoj, čia jau yra apsipir- 
kę suvirš 400 lietuvių farmas. Bet 
dar yra daug gerų vietų norintiems 
pirkti, palei didžiausius ežerus ir pui
kiausius upelius, kur vasaros laiku 
daro malonų gyvenimą.

Liepos 3 bus didelis lietuvių ūki
ninkų piknikas. Todėl, kurie intere- 
suo.iatės farmų pirkimu, malonėkite 
apsilankyti i musų koloniją ant far- 
merių pikniko,

Atvažiavę į Fountain, telefonuokit 
man iš dypo arba hotelio; aš greitai 
pribusiu su automobiliu jūsų patikti, 
ir apvažiuosiu po visą Lietuvių Ko
loniją iš ko galėsi pasirinkti tinka
mą vietukę ir apsigyventi tarpe savo 
tautiečių. Platesnių žinių rašyk:

JOHN A. ŽEMAITIS,
R. 1, Fountain, Mich.

Telephone 36 F. 4

JIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našles be vaikų, nuo 20 iki 30 

Į metų amžiaus. Geistina, kad mokėtų 
.angliškai. Nežemesnė 5 pėdų. Esu 29 
metų amžiaus Vaikinas. Buvau ka
rėj 2 metu ir 3 mSn. Grįžęs iš Fran- 
cijos jau 2 metai. Įsitaisiau savo ra
kandus; iš amato dailydė (carpen- 
ter) arba mekaninkas ant visokio 
darbo. Mylinti gražų gyvenimą, mel

džiu atsišaukti.
ANTANAS WAITKUS, 
2010 Canalport Avė.,

Chicago, III.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė. Pigiai. Kreipkitės.

J. JURAŠKA, 
2241 W. 21st St.

PARDAVIMUI lotas arba 
mainysim ant nedidelio namo. 
Lotas yra Brighton Parke, prie 
lietuvių biznio, prie California 
Avė. Kreipkitės:

4347 S. Whipple St.

PARDAVIMUI kriaučių šapa 
ir didelis rinkinys apnešiotų 
drapanų; biznis eina gerai. At
sišaukite.

3703 S. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas labai geroj 
vietoj, tirštai lietuviais apgyventoj. 5 
kambariai užpakalyj. Biznis nuo se
nai įdirbtas. Pardavimo priežastį, pa
tirsite ant vietos. Galima pirkti pusę 
arba visą.

3201 S. Auburn Avė.

kaurai, deven- 
it grindų lempa, 
nauia. Parduo- 
atskirai už tavo 

I kainą. Nepraleiskit šio bar- 
Rezidencija: '
1922 So. Kedzie Avė.

REIKIA patyrusio pirmaran 
kio duonkepio prie baltos ii 
juodos duonų- Pastovus dar 
bas, gera mokestis.

F. URBELIS
1800 W. 46-th St.

PARDAVIMUI saliunas geroj vie
toj, didelė ir puiki vieta; galima ir 
restaurantą atidaryt, arba mainysiu 
ant namo. Viršuj kriaučių dirbtuvės 
ir taip dirbtuvių lysas ant ilgo laiko. 
Pardavimo priežastį patirsite ant vie-

PARDAVIMUI saliunas labai geroj 
vietoj prie Pullmano dirbtuvių. Biz
nis gerai eina. Pardavimą priežastis 
—važiuoju į Lietuvą.
10801 Cottage Grove Avė., Pullman

Nuolatinis rėmėjų skait- 
liaus augimas parodo, kad LIBERTY 
LAND & INVESTMENT CO. ofise 
visi reikalai yra atliekami teisingai, 
gerai ir greitai. Pasakysiu kodėl.

P. M. KAITIS, ofiso vedėjas, 
3301 So. Halsted Str., Chicago, III.

Savastis verta $26,000.00, bet par
duodu už $21,000.00. Taipgi saliuno 
fixtures priklauso namui ir šiaip vis
kas. Tuščias lotas šalę. Nėra lyso. Sa
vastis randasi 4800 So. Seeley Avė.
Atsišaukite 4512 S. Marshfield Avė. 

Tel.: Yards 4255.

PARDAVIMUI saliunas la
bai geroj vietoj ir pigiai. Savi
ninkas važiuoja Lietuvon. Taip 
gi 4 kambariai gyvenimui, vi
suose yra elektros šviesa mau
dynes ir tt.

4544 So. California avė

DIDELIS BARGENAS.
Pardavimui 7-ų pasažierių automo

bilius labai gerame stovyje. Taipgi ir 
4 kambarių rakandai už labai priei
namą kainą. Pardhvimo priežastis va
žiuoju Lietuvon.

8686 S. Union Avė.
Pirmos lubos, priekio. Galima ma

tyt pirm 4 vai. pietų.

PARDAVIMUI saliunas 
geroj vietoj. Galima pada
ryti daug pinigų. Pardavi
mo priežastį 
vietos.

5339 S. Halsted St

Ar norit, kad jūsų pinigai 
nueitų į Lietuvą greitai ir butų pil
nai išmokėti? Pinigai pasiųsti per 
musų ofisą yra pilnai išmokami į ma
žiaus kaip keturias savaites laiko. P. 
M. Kaitis Pinigų Siuntimo Skyriaus 
vedėjas.
3301 So. Halstedt St., Chicago, III.

JIEŠKAU brolio Zigmanto Kriau- 
čuno, girdėjau buk žuvo karės lauke. 
Buvo Sor. N. Y. Kam p. Jei kas ži
no, malonėsit pranešti, o gal patsai 
atsišauks.

A. KRIAUČUNAS,
R. F. D. No. 2, Box 36, 

Pittsford, N. Y.

' VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

187 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir namarps. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjimais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygėlės.

Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, yirminiaki.

LSS. 4 kuopos susirinkimas įvyks 
ketverge, birželio 80 d. 8 v. v. Fellow- 
ship House, 861 W. 33rd Place. Drau
gės ir draugai, malonėkit pribut lai
ku ir atsiveskit norinčių' įstot* naujų 
narių. — Org. J. M. Vainauckas.

PARDAVIMUI grosernė si 
namu. Pardavimo priežastis— 
liga. Kreipkitės 4619 So. Her 
mitage Avė.

Tel. Yards 5624

KAS NORIT PIGIUS NAMUS?
Namas 5 kambarių, 2 lotai, auto

mobilius, 1 karvė, 16 vištų, 4 antys 
ir šuva; mylintiems ant tyro oro gy
venti, galima pirkti pigiai su rakan
dais. Savininkas važiuoja į Lietuvą. 
Atsišaukit iki dvylikos pietų.
Tel.: Beverly 2315 1254 W. 112 PI.

Namas 2 flatų 4-4 kambarių gasas, 
elektra ir barnė delei gyvuliu. Kaina 
$3,500.00. Atsišaukit nuo 6 iki 8 vai. 
vakare.

4543 So. California Avė.

PARDAVIMUI grosernė gerai už
laikoma, labai geroj vietoj, arti mo
kyklos; namas ant kampo. Biznis 
cash ir 8 kambariai pragyvenimui. 
Turi būt parduota trumpame laike, 
savininkas eina į didesnį biznį, — ne
praleiskit progos.

4801 So. Union Avė.

PARDAVIMUI mūrinis dviejų pa
gyvenimų po 4 dubeltavus kamba
rius namas; porčiai apdengti su stik
lais, statytas ir išmokėtas 4 metai 
senumo. Parduosiu pigiai iš priežas
ties važiavimo į Lietuvą. Atsišaukite: 

JONAS KRIKŠČIŪNAS, 
4149 So. Albany Avė.

S. L. A. 36 kuopos narių prašome 
įsidomėti, jog vasaros -metu kuopos 
mėnesiniai susirinikimai bus Inikomi 
kas pirmą pętnyčią, vietoj nedėliomis. 
Taigi sekantis susirinkimas įvyks pėt- 
nyčioj, Liepos 1 d., 7 vai. vak., Auš
ros svetainėje, 3001 So. Halsted St. 
Prašome nesivėluoti.

— L. ž-tė, Nutar. Sekr.

REIKIA 4 moterų sortavi 
nuii skudurių. Ateikite pasiren 
gę dirbti.

HARHY DRAY, 
1147 Bhie Island Avė.

PARDAVIMUI drabužių 
valymo storas, biznis išdirb
tas per daugelį metų. Atsi
šaukite :

>3305 S. Auburn Avė.

PRANEŠIMAS.
šiuomi pranešu lietuviams, kad ša

lę mano'farmos yra geros žemės, ku
rią galima nupirkti už labai prieina
mą kainą. Kas dabar mano pirkti 
farmą, štai yra puiki proga įsigyti 
puikią farmą. žemė yra labai derlinga, 
auga viskas ką nepasėji. Atvažiuokit 
tiesiai pas mane, arba rašykit, o aš 
jums duosiu kuonopilniausias informa* 
rijas, šioj apielinkėj yra daug lie
tuvių ūkininkų. Aš pats čia nusipir
kau šmotą žemės ir matau, kad Čia 
galima puikiai gyventi, tad aš patariu 
pirkti žemė šioj apielinkėj kol da yra 
iš ko pasirinkti. Atvažiuokit patys, 
arba rašykit ant sekančio adreso:

J. STEFANKEVIČIUS, 
P. O. Woodboro, Wis.

PARDAVIMUI medinis namas ge
rame stovyje, 4 pagyvenimai po 4 
kambarius; parduosiu pigiai, arba 
mainysiu ant grosemės ar bučemės. 
Atsišaukite tuojaus pas: 

SZEMET & LŲCAS, 
’ 4217 Archer Avė.

Reikia kelių sumanių vyrų 
pardavinėjimui šery su užtik
rintu dividendu. Geras uždar
bis. Kreipkitės šiandie nuo 11 
iki 12 vai. dienų:

Adresas:
Room 721 64 Randolph St.

$200.00 
300.00 
400.00 
500.00 
600.00 
700.00 
800.00 
900.00

1,000.00 
Augėlesnių 

morgečius, 
brokrečius 
notary mokestis 
freitas mokėt, 
taksai mokėt.

PARDAVIMUI
SALIUNAS; GEROJ

VIETOJ GERAS
BIZNIS; PIGIAI.

2000 So. Robey St.

REIKIA KELETOS 
VYRŲ ’

Priimsime keletą vyrų į smar 
kiai augančią tari Cab Co. Jei 
turi keletą šimtų dolerių arba 
touring karą į mainus ant tari 
cab. Mes išmokinsime biznio ir 
pastatysime dirbti tuojau. Mu
sų žmonės padaro virš $100.00 į 
savaitę ir visuomet užsiėmę per 
52 savaiti į metą. Platesnių ži
nių kreipkitės į vyriausią ofisą.

CHICAGO .COMMERCIAL 
EXCHANGE 

Independence State Bank Bldg.
3159 W. Roosevelt Rd.

Rm. 329-31
Atdara kas diena nuo 10:00 iki 

9:00 vak.

PARDAVIMUI saliunas iš 
priežasties, turiu 2 bizniu, 
tad vieną greitai parduodu. 

3131 Archer Avė.

, Master Sewing School 
Principalas

JOS F. KRASNICKA
190 Nnorth State St.

Kampas Lake St. 4-fl.

Lindgreno automobilis 
mušė Mrs. Eugenia Cooty 
eito balandžio 3 d. Sako, 
tuomet jis buvo girtas ir ne ta 
puse važiavo savo automobilį. 
Tokia bausme gana skaudi ir 
nepaprasta automobilių važine- 
tojams.

MAŠINOMS SIŪTI 
OPERATORIŲ
LABAI REIKIA

Apmokamos vietos nuo $20 iki $35 Į 
savaitę laukia. Lengva išmokti. Die
nomis arba vakarais klesos.

PARDAVIMUI grosernė. Biz 
nis eina gerai; esu priverstas 
parduoti pigiai, nes apleidžiu 
miestų. Atsišaukite 3518 Wall- 
ace Street

PARDAVIMUI saliunas. geroj vie 
toj, nuo seniai biznis išdirbtas, lie 
tuviais apgyventa. , Pardavimo prie 
žastis — važiuoju Lietuvon.

CHARLES GAVEUS, 
6057 S. State St.

Tel.: Wentworth 5525

Dr-stė Lietuvos Kar. Mindaugio 
aikys pusmetinį susirinkimą pėtny- 

čioj, liepos 1 d., 7:30 v. v. D. Shemai- 
čio salėj, 1750 So. Union Avė. Visi 
draugai nepamirškit atsilankyti, yra 
svarbių reikalų svarstyti. — Valdyba.

REIKIA šeimininkės našlės be vai
kų arba merginos namų darbui, ma
ža šeimyna. Gera mokestis, skalbt 
nereikia, valgis ir kambaris. Nuola
tinis darbas. Atsišaukite:

OREMUS CHEMICAL 
LABORATORY, 

1718 So. Halsted St.

FARM A ant pardavimo nuo Chica
gos už Milwaukee. 160 ak.; 60 ak. 
užsėta, 60 ak."geros ganyklos ir miš
ko; gražus namas, 10 kam., sodas, 
aplink namą, barnė ir kiti budinkai; 
visokios mašinerijos, vartojimui ant 
ūkės; 10 paskirtų melžiamų karvių, 
2 telyčios, veršiai, 1 bulius, 2 geri ark
liai, 2 paršingos kiaulės, 100 vištų 
— viskas, kas tik randasi ant ūkės, 
vežimai, pakinkai, javai. Viską par
duosiu už $8,500. Įmokėt $4,000, liku
sius 6% ilgam laikui. Kreipkitės pas

GEORGE HAIDU,
Carney, Mich.

FORDAI FORDAI FORDAI
48 touring ir roadsters 1917—1921 

modelių, su arba be starterių; tikras 
bargenas, cash ar išmokėjimai. Im
sime jūsų šoną Fordą į mainus. At
dara vakarais iki 10 vai.

2560 So. Halsted St. 
priešais 26th St.

Norintieji pasigarsint į sekamos die
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

Fred S. Fulton, Markei Sta< 
te and Trust Bank prezidentas 
užvakar pasimirė namon be
eidamas.

Pardavimai savasčių, biznių, auto 
mobįlių, rakandų, kambarių 
mai, apsivedimai, asmenų 
mai ir t.t. turi būt iš kalno

6 pagyvenimų 6-7 kambarių kam
pas 60x121. Lotas Metine Randa 

($4.680.00 garu apšildoma, maudynes, 
elektra, gasas, vieta 70-tos ir Nor
mai Boul. Parsiduoda už pusę pre
kės, tik $16,000.00.

3 pagyvenimų 6-7 kambarių, garu 
apšildoma, maudynės, elektra, metinė 
randa $2,200.00. Randasi Garfield 
Boul. arti Union Avė. Parsiduoda 
už $14,000.00. •

2 pagyvenimų 5-6 kambarių, furna- 
cu apšildoma, maudynės, elektra. Lo
tas 50x125, automobilių garagus, pre
kė tik $9,000.00. Randasi arti 59-tos 
ir Sangamon St.

2 pagyvenimų 5-6 kambarių, fur- 
nacu apšildomas, maudynės, elektra, 
automobilių garagus. Randasi ant 54- 
tos ir S. Morgan St. Parsiduoda už 
$7,500.00.

EVALDAS & PĮUPAUSKAS, 
840 W. 33 St. Tel. Yards 2790

Pigiai parsiduoda muro 
namai

Lietuvių Liuosybės Namo 
Bendrovė birželio 17 d. - buvo 
surengusi prakalbas ant nuosa
vo žemės ploto. Apie to vakaro 
pasekmes nekartosime, nes ten 
buvo apie šeši šimtai lietuvių, 
kurių didžiuma yra šios B-vės 
šėrininkai.

Bendrovės priešai klerikalai, 
norėdami užkenkti šiam [ku
riam? Red.' lietuvių darbui, su 
kurstė kai kuriuos parapijonis, 
pripasakodami jiems, buk vie
nas kalbėtojas įžeidęs bažnyti
nes mokyklas ir klebono garbę, 

kas prakalbose visai nebuvo j 
minėta.

Birželio 20 d. bažnytinėj 
svetainėj šio [kurio? Red.] 
darbo priešininkai surengė ne
va protesto susirinkimų parap. 
gerovei- Vietoje svarstyt para
pijos reikalus, daugiausiai kai 
beta apie Lietuvių Liuosybės 
Namo B-vės darbą ir Stasio 
prakalbą. Vieni gyrė, kiti peikė, 
niekaip negalėdami tarp savęs 
susitaikyti dėl to, kas prakalbo
se buvo kalbėta. Daugiausiai 
neapykantos liejo tie, kurie pra
kalbose nebuvo ir negirdėjo 
kalbėtojų. Tuo tarpu pasirodė 
ir patsai kalbėtojas. Išrodė, 
kad kaltinamasai atėjo atsipra
šyti. Pastebėjęs jį vakaro ve- Į 
dėjas patsai pakvietė jį atkar
toti savo kalbą. Kalbėtojas sa
vo kalboje tarp kitko pasakė, 
kad jis daugiau nieko neturįs 
atimti nė pridėti, kaip tik tą, 
kas tikrai buvo pasakyta. Gin
čai pasididino. Vieni už komi
tetus, kiti prieš. Galop klebonas 
norėdamas numalšinti kai ku
riuos 
suoti 
“Kas 
žiantį 
kyklą?** Sėdi

PARDUODU ūkę 40 akerių; 20 ak. 
apsėta kornais, bulvėms, rugiais, avi
žoms ir dobilais, 5 karvės, 2 arkliai, 
yra vištų, veršių ir kiaulių. Visi uki- 
ninkystei įrankiai. Kreipkitės į savi
ninkę:

MRS. ANNA DEMENTIENĖ, 
Box 72, McNaughton, Wis.

Roseland. — Pėtnyčios ir Nedėlios 
vakarais Liepos 1 ir 3 d., 8 vai. vak., 
Brolių Strumilų svet., 107 ir Indiana 
Avė., bus gražios prakalbos anglų ir 
lietuvių kalbomis apie svarbius gy
venimo reikalus. Taipjau bus geri 
giedoriai ir Olandų Choras. Nedėlios 
vakare grieš gražus benas. Kviečia
me visus lietuvius, vyrus ir moteris 
atsilankyti. Įžanga dykai. Nebus nė 
, okių kolektų. — Komitetas.

North Sidės Draugijų Sąryšio Vie
šo Knygyno delegatų mėnesinis susi
rinkimas įvyks ketverge, birželio 30 
d., kaip 8 vai. vakare, Knygyno svet., 
1822 Wabansia Avė. Delegatai visi 
susirinkit. — Sekr. A. Vilis.

ANT RENDOS 4 kambariai 
pragyvenimui ir 2 svetaini susi
rinkimų laikymui arba stako su
dėjimui.

JOE MARTIN, 
731 W. 18th St.

Ruboiuvių Unijos 269 Skyriaus pus 
metinis susirinkimas įvyks pėtnyčioj, 
liepos 1 ,d., 7:30 v. v. Unijos salėj 
1564 N. Robey St. Visinariai kviečia
mi dalyvaut, nes pirmininkui rezig
navus jo vieton bus renkanvas kitas; 
bus ir kitų svarbių reikalų.

Sekr. Frank Jouzapaviscia.pp Batas John McMahan už- 
BRar naktį nušovė Leonard

Ttanks, pagarsėjusį bankų pleši-

PARDAVIMUI saliunas lietuvių ir 
lenkų apgyventoj vietoj. Biznis iš
dirbtas per daugelį m.'etų, arti sker
dyklų. Parduosiu pigiai, nes mano 
partnerys važiuoja į Lietuvą.

Atsišaukite:
4346 S. Ashland Avė. PARDAVIMUI namas, 

saliunas su visais įrengi
mais. Biznis senas ir pelnin
gas. Kreipkitės į Naujienas 
No. 326.

805 S. Kolmar Avė., (46th St.) ar
ti Polk, modemiškas muro 2 flatų 
namas. Cemento skiepas, 6 metai kaip 
statytas. Turiu parduoti už $6,000. 
Įmokėt tik $500, likusius pagal su
tikimą, greitai matykite Grant, 3419 
Lexington St. ?

Cicero. — Lietuvių Raudonos Ro
žės Pašelpinio Kliubo pusmetinis su
sirinkimas bus laikomas liepos 1 die
ną, A. Stankevičiaus svet., 1500 So 
49th Avė. Turime daug svarbių rei
kalų, dėlto visi nariai susirinkite. 
Atsiveskite ir naujų nariu Kliubui.

— K. Jurjonas.

PARDAVIMUI Fordo ir Reo 
Trokai- Parduosiu pigiai, nes 
einu iš biznio. Atsišaulktite.

CH. MABIOZAS 
4617 S. Paulina st.

Telt Blvd. 9799 -

IŠMAINYK SAVO 
SENįKARį

DARYK TAI DABAR

i PARDAVIMUI.
805 S. Kolmar Avė. (46th St.) ar

ti Polk. 4 ir 5 kambariai, muro na
mas. 6 metai statytas: geras plum- 
bingas, gasas, elektra, aržuoliniai 
trimingai, cemento skiepas, vietos 
yra abiejose namo pusėse, pečiaus ši
luma. $6,000. Įmokėt $500.

330 N. Crawford Avė. 6 ir 6 kan?- 
bariai, medinis namas. $4,300. Įmo
kėt $500.

2947 Floumoy St., arti Sacramen- 
to Boul. 5 ir 5 kambariai, mūras. $5,- 
000. Įmokėt $600.

Man reikia pinigų >ir noriu parduo
ti viršminėtus namus greitai.

Grant, 3419 Lexington St.

BARGENAS.
Pardavimui 6 pagyvenimų, po 6 

kambarius namas. Elektra, vanos, 
stymu apšildomas ir kiti visis paran
kamai 
žioj vieto 
pas savininką.

3300 So. Union Avė
Tel.: Boulevard 5049.

karštuolius, pakvietė bal 
atsistojimu klausdamas: 
girdėjote kalbėtoji šmei- 
kle>boną ir parap. mo- 

visi kaip prišriu-

Kolonijoj jūsų žmonių, kur gali ta- 
mista pagelbėt savo kaimyną ir ta- 
mistos kaimynas tamistos, šir
džių ir sielą. Stambaus produk- 
tyvio kietmedžio miško, nu
kirsto dvidešimts metų ąjgal, parda- 
vojame po $25 už akerį. Bažnyčia 
ir mokykla arti. Wisconsin išdirbta 
žemė turi abelną vertę virš $135 už 
akerį. Paaiškinimus suteikiame laiš
ku.

JONAS P. EVALDAS, 
Lietuviška Agentūra

840 West 83rd St., Chicago, III. 
Tel. Yards 2790

Frank J. Sinely, buvęs Tole
do dienraščio redaktorius, atsi
dūrė Chicagos belangėm Jį su
imta prie Halsted ir Penkiolik
tos gatvių bevaikštant prastoj 
išžiuroj. Paskui pažinta 
tai esama redaktoriaus, 
nepersenai buvo diiygęs.

FARMA PARDAVIMUI.
Nuo Chicagos už Mihvaukee, 200 

akerių, 135 akeliai dirbamos, 65 ga
nyklas ir miško; 2 mylios nuo, dypo 
ir didelio miesto; didelis grąžys na
mas 12 kambarių, malavotas iš lau
ko ir vidurio, didelis skiepas, aplin
kui namą didelis gražus sodas, apie 
4 akerių; didelė barnė, šilo, viskas 
malavotas ir 40 štukų vieta, didelis 
svirnas, visoki kiti budinkai: kiau
lėms, vištom, mašinom, malkoms su
krauti, 20 melžiamų full blooded 
Jerseys, 7 telyčios, 1 bulius visi vie
nos rųšies, 3 geri arkliai, 125 vištos 
visokios mašinos tulšys, javai viskas 
kas randasi ant ūkės sykiu, kaina ne
mažiau $18,500. $9,500 cash. 4 mor- 
gečiams. Platesnių žinių kreipkitės:

GEORGE HAIDU, 
Carney, Mich.

PARDAVIMUI Overland au
tomobilius labai geram sto- 
vyj, parduosiu pigiai, taipgi 
didelis beveik naujas registeris 

3127 S. Emeraid avė. 3 lub.

REIKIA patyrusių tabako 
striperių ir cigarų vyniotųjų. 
Nuolatinis darbas.

2104 W. Madison str.

REIKIA vyrų kaipo agentų ir ko
lektorių prie vienos iš didžiausių svei
katos ir atsitikimų Insurance kompa
nijų Chicago. Mokėsime algą ir ko- 
mišiną pagpl kontraktą ir vyrai no
rinti dirbti, gali lengvai uždirbti nuo 
$6 iki $20 į dieną ir trumpame lai
ke tapti superintendentu. Jei esi 
darbščiu ir nori padaryti didelius pi
nigus, matykit musų agentų superin
tendentą, tarpe 9 ryto ir 1 po pietų 
kasdieną.
CHICAGO

Dvi chicagietės mergaites, 
Bemice Clemens ir Vivian 
Lambla, užvakar prigėrė Mi- 
chigan ažere. Trečia jų drau
gė, Marjory Chven išgelbėta. 
Jos buvo Pullman Mannual 
Training School mokinės-

PARDAVIMUI kriaučių Storas: čy; 
stijimo prosijimo ir siuvimo. Graži 
vieta ir pigiai parduosiu — už pir
mą pasiulijimą. Turiu parduoti Šią 
savaitę, nes išvažiuoju į Lietuvą.

Kreipkitės:
J. R.

240 W. 51 st St.

JIEŠKAU apsivedimui merginos. 
Noriu surasti dorą draugę ir apsive
sti, nesenesnę 27 metų; gali būt ir 
bevaikė našlė. Turtingumo nepaisau, 
kad tik butų protinga, be skirtumo 
tikėjimo. Esu 25 metų vaikinas, blai
vas, nerūkau, turiu gerą darbą. No
rinti susipažinti, apsivesti ir turėti 
gerą vyrą, meldžiu atsišaukti. Su 
pirmu laišku, prisiųskite ir paveik
slą. Atsakymą duosiu kiekvienai ir 
paveikslą grąžinsiu.

F. BUREVICZ,
4942 So. Tripp Avė., 

Chicago, III.

RAKANDŲ BARGENAS
Gera proga jaunai porai penkių (5) 

kambarių rakandai. Gražiausia gro- 
jiklis pi&nas su roliais, didelis dubel- 
tava springsa phonographas su re
kordais ir gvarantu^ta dafmanto ada- 

sokius rekordus 
Ipgi, vėliausios 

mados fruntinės sekas, dining setas, 
miegkambario setas 
portas, pastatoma :) 
kurtinai etc. Viską 
eime ant syk arba J

rie gal savo reikalu prasišalino atsišaukti antrašu
Susirinkime apšaukta komite
tus melagiais, — nors ku
nigas ir t bandė juos 
pateisinti. Svetainėje pasidarė 
didelis neramumas iš priežas
ties neteisingų komitetų prane-. kėj. Geistina, kad šeimyninkė
Šimų. Kunigas uždarė susirin J pagamintų valgį. Praneškite 
kimą su malda. —Du Antanai. 3200 Lowe Avė.

PARDAVIMUI
PARDUODU studio labai ge

roj vietoj, gerai įrengta. Labai 
gera proga dėl gero fotografo. 
Savininkas išeina iš biznio. At
sišaukite Naujienos 314.

MITCHELL 
AUTO CO.,

DU PARDAVOJIMO KABARIAI 
ŽEMUTINES GRINDYS 

Žemutinės grindys, Žemutinės grindys 
2828 2334

Michigan Avė. Michigan Avė.
ATDARA DIENOMIS 

VAKARAIS, NEDĖLIOMIS 
Telefonas Victory 3805 

Važinėk kasdieną 
Mokėk sykį į mėnesį

Jūsų seną karą (nesenesnį kaip 1912) 
imsime į mainus kaipo dalį 

cash išmokesčio.
TINKA KIEKVIENO 
KIŠENIUI
karus išmokėjimais 

iš kurių gali pasirinkt 
PIRMIAU ATEISI, 

PIRMIAU APSIRŪPINSI
DIDELIS RANKIUS VISOKIO IŠDIR 

BIMO, ATDARŲ IR UŽDARŲ 
MODELIŲ

Visi Mitchellio pertaisyti lygiai 
gvarantuojami kaip ir nauji. 
MĖNESINIŲ IŠMOKĖJIMŲ 

PLANAS 
$75.00 
100.00 
175.00 
200.00 
200.00 
250.00 
300.00 
350.00 
400.00

kainų karai proporcijoj

PARDAVIMUI 'bučernė ir groser
nė, didelė ir nauja; gražus fixtures 
ant labai bizniškos vietos ir biznis 
cash. Verta $5,000, parsiduoda už 
$3,000. Kas norit didelį biznį daryti, 
tai gera proga, skubinkitės, nes turi 
būti tuojaua parduota. Kreipkitės 
Naujienų ofise po No. 325.

PARSIDUODA Fire - 
Burglar Proof Safe — Ge
ležinė šėpa. Patogi dėl biz
nierių.

JONAS P. EVALDAS, 
840 W. 33rd St.

Yards 2790.

AUTOMOBILIAI
JIESKO KAMBARIŲ

REIKALINGAS kambarys ve 
dusiai porai su 7 metų vaiku; 
kas tokį kambarį turite, Brigh-


