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Turkijos sultonas
pasitrauksiąs

Portugalijos monarchistam 
nesiseka

Traukia tieson O’Hares puolikus

Turkijos Sultanas abdi 
kuosiys.

Maža ir to. Nėra vilties, 
tenai mes turėsime bent 
stipresnę savo frakciją.’*

Monarchininkai sako, 
“Portugalijai respublikos

kad 
kiek
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Patriotingi sukčiai. Į Meksika nenusilenkia 
Jungt. Valst. kapitalis

tams.
Vienas karinis laivas jau 

atvyko j Ta’mpico 
prieplauką.

Į Trauks tieson puolikus.
Puolikai, kurie d. O’Harci 

yra žinomi, bus patraukti tie
son taip greit, kaip jinai pa
sveiks ir galės sugrįžti į šį 
miestą. Drgė O’Hare jau ‘tele
grafavo Idaho valstijos guber
natoriui, reikalaudama, kad 
jis užtikirntų jai reikiamą sau
gumą grįžtant į Twin Falls’ą, 
kur ji galės duoti Jiudymą apie 
puolimą ir to puolimo rengė
jus.

Devyni puolikai įkalinta.
Devyni juodašimčiai, kurie 

dalyvavo puolime ant d. O’Ha- 
res, jau areštuoti ir uždaryti [' 
Montello, Nevados valstijoj, 
kalėjime. Jie, turbūt bus parga
benti į Twin Falls’ą.

Nuteisė keturis lenkų patriotus, 
kurie apgaudinėję savo 

•“kostumerius.”

Briuselio derybų su 
Lenkais eiga.

No. 157

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 8, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Riaušės Rusijoje.

Lietuvos delegacijos 
pasiūlymas.

CHICAGO, liepos 7. —■ Pri- 
Į naikintieji teisėjai šiandie rado 
Į esant kaltais dėl suktybių ketu-1 MEXICO CITY, liepos 7. —- 
I ris lenkų patrioliiB-biznierius, I Gautomis iš valdžios ratelių ži- 
| taip vadinafhos Polish Iinpor-1 iriomis, Meksikos valdžia ne ne- 
I terš ant Traders korporacijos I mananti atšaukti tą patvarky- 
viršylas — Aleksandrą Bush,Imą, kuriuo antdėta didesnių 

|A. Napierko\vskį, Aenoną Ūla-1 mokesnių ant išvežamo į užsie- 
nowskį ir Joną Markowicz. I nius aliejaus. Maža to. Vald-

Valdžios s įpirktomis žiiiio-lžia žiūrėsianti, kad tas patvai 
Imis, tie suk*’ii skelbęsi kaipolkyrrtas butų tinkamai pildo 
i ‘Lenkijos gelbėtojai”, bet tik-Imas.
renybėje jie tik savo 

| gelbėję.
I oiriigus jie naudoję
Į privačiams reikalams. Gi kada I troliuojamos aliejaus kompa- 
namatę, kad anksčiaju ar vėliau Į nijos atstatačiusios nuo darbo 
įų suktvbės šeis aikštėn, jie toj I daugiau kaip dešimt tukstan- 
neva korporacijoj hiobėsį ap-Įčių darbininkų, pasirodė nevi- 
Iraudę ir paskui pa«amdę du Įsai teisingos. Bedarbių skai- 
niktadario, kurie tnobėsį , nn-|čius tenai yra apie penki tuks- 
degė. /Vpdraudcs kompftnijo pančiai vyrų. Valdžia kuo galė- 
betgi tų patriotų-biz! ięrių te«- dama padedant^ bedarbiams, 
singumu paabejojo ir kreipėsi į Jungtinių Valstijų kanudlinis 
valstijos prokurorą, kuris juos laivas Sacramento jau atvyko 
areštavo. į Tampico prieplauką. Ar il-

Dabar ve: jų suktybės iškel-Įgai jis čia bus — nežinia, 
ta aikštėn ir sukčiai turėsią pa-« 
sėdėti kalėjime — nuo vienų 
iki penkių metų.

kišeniusl Pirmosios žinios, kurios skel 
Sako, kad surinktus I bė, kad Tampico apielinkėse 

saviems I Jungt. Valstijų lobininkų kon

Biuro[IŠ Lietuvos Informacijų 
Washingtone]

Lietuva ir Lenkija 
mos tikro pasiryžimo 
budu išrišti savo ginčą 
ies ryšius nustatyti sulig teisės 
r teisingumo principų nuspren 
lė pradėti derybas, Tautų Su
tingai tarpininkaujant ir pirmi 
linkaujant M. Hymans’ui, Tau- 
.ų Sąjungos Tarybos nariui, 
šiam uždaviniui jos (Lietuva 
r Lenkija) yra paskyrusios sa- 
70 pilnai įgaliotus [ką? Red.], 
kurie pasikeitę savo įgalioji
mais ir pripažinę juos esant 
Histatytus gerai ir tinkama for- 
na susitarė dėl sekamų bend
rų principų, kurie turi būti ga- 
’utinos Lietuvos ir Lenkijos su
tarties baže.

1. Lietuva ir Lenkija pripažį
sta viena kitai pilną nepriklau
somybę ir visas juridines pa
sekmes, kurios iš to išeina.

2. Lietuva ir Lenkija skelbia, 
kad josios yra pasi ryžusius lai
kyti tarp savęs taiką ir gerus 
kaimyninius santykius. Todėl 
abi susitariusi pusi apsiima su
silaikyti nuo visų nedraugingų 
kitai/ pusei aktų ir rengimosi 
)rie tokių ak'tų vykinimo; o 
taip pat jos apsiima, netoleruoti 
savo teritorijose jokios milita- 
rinės jiegos formavimo arba 
organizacijos steigimo jei toji 
mditarinė “jrega • arba organiza
cija butų rengiama kovai prieš 
kitą susitariusių pusių. Lygiai 
abi pusi pasižada nepraleisti 
per siavo teritorijas kariuome
nės nedraugingos kitai pusei.

3. Lenkija pripažįsta Demo
kratinės 'Lietuvos Respublikos 
suverinumą Vilniuje ir jo teri-

turėdą-

I gtomis Valstybėmis sutartį re
miantis šių valstybių su Lenki
ja 1919 m. birželio 28 d. sutar
ties principais.

6. Turint omenyje iVersaillio 
taikos sutarties 87 stųąipsnio 3 
paragrafą Lietuva pasižada pri
sitaikinti josios nustatyme dėl 
Rygos sutarties, kuri nustato 
i-ubežius tarp Lenkijos ir Rusi
jos, prie Svarbiausiųjų Susi
tariusių ir Sujungtų Valstybių 
nusistatymo.

7. Lietuva pasižada kad
ramiu ■ Svarbiausioms Susitariusioms

’r at^'|bei Sujungtoms Valstybėms 
paskelbus savo nusistatymą dėt 
Rygos sutarties, ji sutiksianti 
pradėti su Lenkija derybas dėl 
defensivės militarinės konven
cijos su Lenkiją sudarymo.

8. Lietuva ir Lenkija apsii
ma padaryti prekybos sutartį 
dedant pamatau labiausiai fa- 
vorisuojamos tautos principą.

9. Lietuva užtikrina Lenkijai 
liuosą priėjimą prie juros vi
sais savo geležinkeliais ir van
denimis ir apsiima padaryti su 
Lenkija tranzito konvenciją re
miantis šiais principais:

Prekės kurios eis tranzitu 
per vienos ar kitos šalies teri
toriją nebus apkraunamos nei 
muitais nei kitais mokesčiais.

Prekių tranzito tarifas nebib 
didesnis,, už vidaus transporto 
tarifą.

10. Lietuva ir Lenkija sutin
ka tarpusaviuose santikiuose 
vadovautis Tautų Sąjungos 
statuto arba vėlesnių jo prie
dų principais.

11. Tautų Sąjunga garantuo
ja Lietuvai ir Lenkijai šioje su
tartyje pažymėtas ir iš šios su
tarties išeinančias teises.

Ukrainos kaimiečiai kaujasi 
su bolševikais.kad 

jau 
jeigu norime 

kad šalis galėtų atsigriebti, bū
tinai reikalinga grąžinti senoji 
valdžios forma’’. Kad Portu
galija esanti reikalinga mo
narchijos, rodąs ir tas raktas, 
jogei nuo 1910 metų, kai buvo 
išvyta karalius Emanuelis, te
nai įvyko dvidešimt viena revo
liucija (Tik monarchininkai 
nič nieko nesako apie tai, kad 
tas “revoliucijas” rengė niekas 
kitas, kaip jie ir kad savo sie
kimus pravesti jie negalėjo tik 
dėlto, kad to nenorėjo patys tos 
respublikos gyventojai). Beto 
nuo to paties laiko respubliko
niškoji Portugalija turėjus net 
dvidešimt devynis ministerių 
kabinetus. Visa tai, girdi, ro
do, kad dabartinė Portugalijos 
valdžia nėra žmonių valdžia.

Kad jisai pasitrauktų, to reika- pakako”. Girdi, 
laują turkų nacionalistai.

ATĖNAI, Graikija, liepos 7. 
— Šiandie gautomis iš Kons
tantinopolio žiniomis, turkų 
nacionalistų valdžia, esanti Au
go ro j, pareikalavo, kad dabar
tinis Turkijos sultanas, Moha- 
inedas VI, abdikuotų, kitaip sa
kant — pasitrauktų nuo sosto.

Tos pačios žinios dar pastebi 
kad į šitą nacionalistų reikala
vimą sultanas atsakęs sekamai: 
jisai gatavas pasitraukti-abdi- 
kuoti by kurio karališkos šeiiny 
nos nario naudai, išskiriant tik 
kunigaikštį AbduI Medžulą, ku
ris dabar nacionalistų partijai 
priklauso.

.BERNAS, Šveicarija, liepos 
7. ■— Gautomis žiniomis, Char
kovo srytyje įvyko visa eile 
susirėmimų tarp Ukrainos kai
miečių ir Rusi jos bolševikų ka
riuomenės.

Sako, kad nuostoliai esą to
kie: dešimt žmonių užmušta ir 
šešiasdešimts sužeista.

Išrodo, kad bolševikai padėti 
pilnai kontroliuoja ir kilusį 
maištą pajėgs nugniaužti.

Nori sumažini algas.
Grūmoja generaliu 

streiku.
Kontraktoriai reikalauja, kad 
darbininkai sutiktų mažint 

Ulgas.

Portugalijos monarchi 
ninkams nesiseka.

Norėtų grąžinti monarchiją, 
bet...

Traukia tieson O’Hares 
puolikus.
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Sako, jie pridarę dideli u nuos
tolių graikams

ANGORA, liepos 7. — Ofici- 
alis turkų nacionalistu prane
šimas sako, 
re graikai 
turėjo.

Tas pats
kad įvyk tįsis Ušako sek tore su
sirėmimas užsibaigė atmušimu 
graikų kariuomenės žvalgų.

kad Ismido sekto- 
didelių nuostolių

„ „ , .... . , . . . . NEW YOIlK, liepos 7. -
Berlino darbihinkai žada skelbt Triobėsianu/ statyti kontrakto- 
Keneralr streiką, jei jų draugą riai kreip6si} <larbininkus 

reikalavimas nebus IJpildy- | reikalavimu, kad jie savanoriai 
sumažintų'’ sau algas — po vie
ną dolerį j dieną.

Triobėsių statymo profesi
nėms darbininkų sąjungoms 
šiame mieste priklauso dau
giau kaip šimtas tuksiančių 
narių. Jeigu jie samdytojų 
siūlymą priimtų, tai pastarieji 
kas dieną pasižertų po šimtą 
tūkstančių dolerių.

MADRIDAS, Ispanija, liepos 
7. — Sekamą nedėldienį, liepos 
10, Portugalijoj bus j>arlamen- 
to rinkimai. Monarchininkai, 
kurie yra pabėgę į Ispaniją sa
ko, kad iš tų rinkimų jokios 
naudos nebusią. O tai dėlto, 
kad valdžia iš balsuotojų listo 
pašalinus daugelį monarchi- 
ninkų. Kitaip sakant, Portuga 
lijo# valdžia yra nutarus, kad 
Nuošė rinkimuose galės daly
vauti tik tie asmens, kurių var 
dai yra įtraukta į 1919 metų li- 
stą. Gi tais metais nuo listo 
buvo pašalinta daugybė monar-v 
chininkų.
I^^itaip dalykams susidėjus” 

/sako monarchininkai, “nėra vii 
ties, kad musų partija gautų 
didžiumą vietų parlamente.

Socialistų darbuotoja buvo iš
vežta į Nevados valstiją; devy

ni puolikai jau areštuoti ir 
pasodinti kalėjimam

New Yorko socialistai 
protestuoja.

BEBLINAS, liepos 7. — Kad 
kokios, miesto darbininkai ga
li paskelbt generalį streiką. Ar- 
tymiausia visa to priežastis yra 
tokia: kiek laiko atgal paskel
bė streiką miestui priklausan
čio žemės ūkio darbininkai. Jie 
"eikalauja didesnių algų, bet 
miesto valdžia jų reikalavimą 
Špildyti nesiskubina.

Tatai, kad padėjus savo drau 
ganis žemės ūkio darbinin
kams, visi kiti miesto samdo
mi darbininkai dabar tariasi 
ikelbti generalį streiką.

Dar vienas svetys.
ČITA, liepos 7. — Maskvos 

valdžia pagalios sutiko leisti 
pervažiuoti Rusiją buvusiam 
Jungtinių Valstijų ambasado
riui Kynuose, Charles Crane’ui. 
Turės naują svetį.

'i

PAAIŠKINIMAS

Reikalauja, kad butų nubausti 
O’Hares puolikai.

NORI BŪT DIKTATORIAIS.

kad

Pusė miliono automo 
biliy.

Illinois valstija turimi 590,084 
automobili i l

Naujienos 
šiandien 
PASIVĖLINO, 
kadangi 
vakar 
didelis lietus 
patvindė 1 
presus ir 
užliejo motorus 
Naujieny 
namuose.

GIRARD, Kan., liepos 7.
Socialistų Partijos darbuotoja, 
drg. Kate Richards O’Hare, ku
rią Twin Falls’o juodašimčiai 
buvo užpuolę ir išvežę net į 
Nevados valstiją, netoli Model
io miestelio, dabar randasi Po- 
catello miestely. Į tą miestelį 
ji atvyko vos gyva. Daktaro įsa 
kymu ji turėjo gulti į lovą, kad 
atsigavus nuo tų pasibaisėtinų 
patyrimų, kurių ji turėjo puo
limo metu. Delei to paties tapo 
atšaukta jai suruoštasai marš
rutas Nebraskos, South Dako- 
tos ir Ohio valstijose-

Kas reikia kaltinti dėl 
puolimo?

Dabar paaiškėjo ir tai,
tą puolimą išprovokavo patys 
Twin Falls’o laikraščiai. Prieš 
atvyksiant d. O’Karei tie laik
raščiai darė visa, ką tik galėjo 
daryti, kad sukursčius naivius 
savo sekėjus — tų laikraščių 
skaitytojus. Šitokią begėdingą 
agitaciją tie laikraščiai vedę 
neveizint to fakto, kad jiems 
jau iškalno buvo pranešta ko- 
kiuo tikslu tenai atvyksta d. 
O’Hare ir kokia bus jos paskai
tos tema.

Begėdingą laikraščių agitaci
ja padrąsinti, juodašimčiai vei 
kę kuoatviriausia.

Vadinas, delei to biauraus- 
nckulturingo akto reikia kaltin 
ti tuos, kurie sakosi esą žmo
nių švietėjai — Twin Falls’o 
laikraščių redaktorius ir jų ko
respondentus.

[Iš Federuotosios Presos]
NEW YORK, liepos 7. — So

cialistų organizacijos Ncw Yor
ko valstijoj Pildomasai Komi
tetas kaip vienu balsu priėmė 
rezoliuciją, kuria reiškiama 
kuogriežčiausis protestas delei 
Twin Falls’o juodašimčių elge
sio su paskelbusia Socialistų 
Partijos darbuotoja, d. Kate 
Richards O’Hare. Įrodoma, 
kad šitoks tų juodašimčių-tegi- 
oninkų siautimas daro negarbę 
šios šalies tradicijoms. Jeigu 
valdžia nepasirūpins visa tam 
daryti galą, galima laukti dar 
didesnės anarchijos.

Protestuotojai reikalauja, 
kad šito puolimo kaltininkai 
butų suimti ir tinkamai nubau
sti.

Reikalauja sumažinti “trnnsfe- 
rio" kalną.

DAYTON, liepos 7. — Diiy- 
tono gyventojai, kilus gatveka 
rių darbininkų streikui, reika
lauja, kad miesto valdžia pri
verstų kompaniją grąžinti pen
kių centų “transferį”. Jie sako, 
kad jeigu kompanija nori su
mažinti savo darbininkams al
gas, tai ji turinti ir “transfe- 
rio” kainą sumažinti.

Gatvekarių darbininkų strei
kas dar tęsiasi. Darbininkai 
nieku budu nenori sutikt dirbti 
už mažesnes algas.

Užsienio partijos turinčios 
nusilenkti Maskvos Internacio

nalui.

RYGA, liepos 7y^- Gautomis 
žiniomis, Trečiojo Internaciona 
'o kongresas didele didžiuma 
halsų /užgyrė tą programą, 
kur jam siūlė vienas bolševikų 
viršyki, Radekas. Tas progra
mas, su mažais išėmimais, yra 
toks, kaip kad iki šiol; užsienio 
partijos, norinčios priklausyti 
Trečiam Internacionalui, be jo
kių išsisukinėjimų turi to In
ternacionalo patvarkymams nu 
silenkti.

Dalis delegatų šitam Radeko 
siūlymui priešinosi. Jie įrodė, 
kad užsienio partijoms nevisa 
yra įvykinama, ką iš jų reika
laujama. Rel kad Radeką rė
mė ir pats Leninas, tai jo siūly
mas didele didžiuma balsų pri
imtas. r

■M>W

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, liepos .7 d., užsienio pini- 

rw kaina, perkant jų ne mažiau kali 
25,000 dolerių, bankų buvo akai 

-ma Amerikos pingais liaip:
Anglijos 1 svaras ... 
Austrijos 100 kronų 
Belgijos 100 frankų 
Danijos 100 kronų .... 
Finų 100 markių .....
Francijos 10'0 frankų 
Italijos .100 lirų ......
Lietuvos 100 auksinų 
Lenkų 100 markių .. 
Olandų 100 guldenų 
Norvegų 100 krpnų . 
Šveicarų 100 kronų 
Švedų 100 kronų ....
Vokiečių i 00 markių

SPRtNGFIELO, liepėt 7. — 
Automobiliams registruoti biu
ras praneša, kad visoje Illinois 
valstijoje yra daugiau kaip pu
sė miliono automobilių, būtent: 
521,650 pasažieriniai automo
biliai ir 68,434 prekėms vežioti 
trokai.

Metai laiko atgal Illinois 
valstija turėjo truputį daugiau 
kaip keturis šimtus tūkstančių 
automobilių.

4. Tame atvėjuje, jeigu Svar
biausios Susitariusaos ir Sujun
gtos Valstybės nuspręstų pave
sti Lietuvai Klaipėdos kraštą, 
Lenkija apsiima pripažinti Lie
tuvos suverenumą minėtoje te
ritorijoje.

5. Kad užtikrinus kultūrinę 
autonomiją lenkiškai kalban
tiems Lietuvos piliečiams Viį 
niaus teritorijoje, Lietuva apsi
ima padaryti su Svarbiausio
mis Susitariusiomis bei Sujun-

PHILADELPHIA, liepos 7. 
— Kaip išrodo, spaustnvniakai 
savo streikų praloš. z

SOCIALDEMOKRATAS.
Mimu draugų laikraštis U 

Kauno. Kiekvienas darbininkas 
privalėtų j| perskaityti. Num. 
Jau atėjo Socialdemokratas 
num. 7, 8 ,9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15 ir 16 ir Paštininkų Balso nr. 
t ir 2. Visi parsiduoda po 5 
centus.

Gaunamas Naujienų ofise.

Dabar laikas 
siųsti pinigai Lietuvon

i——

Kova dėl aliejaus.
Anglija paima į savo rankas 
aliejaus šaltinius Albanijoj.

ROMA, liepos 7. — Anglija 
ir vėl pasiskubino užbėgti už 
akių Amerikai, šiomis dieno
mis ji gavo Albanijos valdžios 
sutikimą, kuriuo visi aliejaus 
Šaltiniai Albanijoj pavedama į 
ingių lobininkų rankas.

Jungtinių Valstijų lobinin- 
kanis tai bus ytin didelis nuos
tolis ir nemaža šnairavimo į 
\nglijos lobininkus.

18.70
... 16'

$7.86
$16.75

$1.75
$7.95
$4.82
$1.85

.... 5c
$32.6P
$14.15
$16.76
$21 751

$1.85 premjerą Salazar.

Ispanijos ministerių kabinetas 
nepasilajkysiąs.

MADRIDAS, liepos 7. — Nors 
ministerijos krizis ir tapo pa
balintas, bet nieks netiki, kad 
ilgam. Parlamente vis dar va
roma senosios intrygos prieš

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 įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa- 
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos 
duoda pilną 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 Chicagoi’e. 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.
NAUJIENŲ 7““' 
1739 So. Halsted Si

PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
_____,, Chicago, UI.



gusta oassasa PATILČIAI

Kas Dedasi Lietuvoj
—r n-r -    -

(Jovaravo vai. Mar ap.)

lL.il.!LJJ!

SALOČIAI

Kaune. KAINOS LIETUVOJ.

Birželio! d. atvyko į Kaunu 
Rygos lietuvių pradedamųjų 
mokyklų ekskursija. Ekskur
sijoje dalyvavo 50 mokinių ir 
14 mokytojų. Birželio 2 ir 8 d. 
ekskursija apsilankė dailės paro
doje, karo ir Kauno miesto mu
iluose ir Kauno apylinkėse. z 
biiželio ekskursija važiuoja Rau
dondvario. Dauguma dalyvau 
Jančių ekskursijoje pirmų kari 
savo gyvenime apsilankė Litu 
voje.
lęs. Įspūdis malonūs.

130--160? baltųjų 
130—160,
120—150, ruginiai 
kvietiniai

motie-

miltai

Ekskursantų ūpas paki-

NBLĄIMfi.

S. m. iš birželio 1 į 2 d. naktį 
Biržių-Šiaulių ^siaurojo gelžke- 
ilo linijoj, 15-me varste nuo 
Šiaulių atsitiko, nelaimė.

Šiaulių valsč. žadžinų kaimo < 
mergaitės:Julijona Krašnytė 11 
m. amžiaus, Kotrina KrašnyU 
18. metu, Ona Pomputytė 14 me 
tų ir iRasė Košelytė 16 meti 
amžiaus, beganydamos naktį ar 
l(Iiu£, pailsusios, atsisėdo ant 
gelžkelio bėgių ir užmigo. 
iš Biržių į Šiaulius 1 vai. nakt 
prekių-darbininkų traukiny! 
tamsoj negalėjo pamatyti t( 
merkaičių. Paskutiniu momen 
tu, numatydamas artimų katas 
trofų, mašinistas sustabdė trau 
kinj, bet jau buvo pervėlu. Trau
kiny buvo labai daug krovinių 
nors ėjo pamažu, vis dėlto mer 
gaitės buvo sunkiai sužeistos 
dviem iš jų perlaužė rankas.

ŠiauKų ligoninėje joms suteik
ta gydytojo pagalba. Mergai 
čių gyvybei pavojaus nėra, 
PsMiulio darb Jud.

Ukmergės apskrity. (Auksi
nų pudui). Rugiai 26— 
kviečiai 40 50, miežiai 25. -36, 
avižos 35—46, grikiai 20—30, 
žirniai—24—36, vikiai 22—35, 
sėmenys 38- 50, raudonųjų do
bilų sėklos 
dobilų seki. 
Jukų sėklos 
miltai 1044,
irastai malti 45- (X), kvietiniai 
miltai piklovoti 50—76, grikių 
kruopos 90 120, miežių kruo
pos 50— 70, avižų kruopos 54 
—70, bulvės 7—10, runkeliai 6 
—9, buroĮcai 6—9, šiaudai ru
diniai 3 6, šiaudai vasariai 5 
—8, šienas pievų 12—17, šie
nas pelkių 7—-12, šienas dobi
lų 15—22, šienas ino.tiejukų
l&- 22, sviestas sūdytas 440—Oželiam butų metas žinoti, 
>00, sviestas nesūdytas 520, alie |ta(| nc kiekviena tvora peršoka- 
us saulėgi'ųžių 370—440, alie- nlu 

’us kanapių 360- 400, aliejus 
ėmenų 310 380, galvijiena j • Savanoriam 

180—220, aviena 150—170, ver- nepavyko, 
t/ui ton i..x‘ • rmn. I _

Gegužes 22 dienų čionai įvy
ko susirinkimhs darbininkų, 
bežemių ir mažažemių savival
dybių rinkimų reikalais. Susi
rinkimai) įsibriovė trejetas 
“piliečių“, kurių vienas parei
kalavo iš prežidiumo: “Ar turi
te leidimų susirinkimui?” 
Kuomet jisai pats buvo paklaus 
tas, kon norys, pasisakė, kad 
prie visko prigulįs ir esųs vals
čiaus vaidybos kasininkas. Dėl
to esųs atėjęs, kad be jų žinios 
daromas susirinkimais. Prašė 
parodyti leidinių. Bet ir į tai 
gavo tinkamų atsakymų, kad 
ne jo dalykas “leidimų reika
lauti; užteks jei gauna įeiti su
sirinkimai). Minėto kasininko 
pavardė — Juozas Oželis iš Ig- 
liškių kaimo.

Saločių varčiaus-"žemė liko 
priskirta priol rųšlies, paliekant 
teisės interesuotiems įrodyti ir 
žemesnę jos ryšį. Žmones 
puolės tai daryli, bet pasirodė, 
kad sulyg mokesčių inspekto
riaus aplinkraščio, tie prašy
mai tebus peržiūrėti, kurių ra
šytojai pirks paskolų. Įdomu, 
ar pas mus ištiesų reikia mo
kėti už teisę naudotis įstaty
mu?

— yra savivaldybių rinkimai, 
kurie nesenai įvyko įvairiuose 
Kuršo Liflandijos miestuose 
(Vienspily, Haseiųx)te* VaIke, 
Rujen, Hainaš ir t.t.) Visur so-

šventės obalslatTjattttrose mavo 
statomi tie patys, kaip ir Vie
nos socialdemokratų konferen
cijos nustatytieji;

Iš KAUNO.

— Liet, Meno Jiurėjų Drau-
• " ■■ ■ ’ ■ ' ■L" ...”

gija. Birželio 10 d- pasibaigė 
ąntrasai Lietuvių Meno Kūrėjų 
Draugijos nepaprastas visuoti
nas susirinkimas prasitęsąs bent 

kebas -dienas. Pakeista ir pa
pildyta draugijos įstatui Ir iš
rinkta nauja valdyba kurion į- 
ėjo: A. Varnas, J. Vienažms- 
kis, j. Naujalis, Vincas Krė
vė, J. Bieliūnas, St. šilingas, K. 
Šklėrius, Liudas Gira.

—Grįžo, šiomis dienomis iš 
Husų grįžo muzikas Zigmas 
Skirgaila su žmona, med. gyt 
dyto ja.

—Tapybos Studijos paroda. 
Lietuvių Meno Kūrėjų Dr. Ta
pybos Studijos, vedamos A. 
Vahio, mokinių darbų paroda 
atidaryta birželio 11 ir 12 d- 
<aštadienį ir sekmadienį nuo 
2—7 v. v.), Tapybos Studijos 
bute (Keistučio g. 65 b. 1).

SUSISIEKIMAS LIETUVOJ

Amerikos Lietuvių Prekybos

Bendrovė Šiauliuose įkūrusi 
technikos skyrių, birželio 7 d- 
įrengė susisiekimų automobi
liais tarp Šiaulių ir Kelmės. E 
Šiaulių automobilis-omnibusas 

Išeina 5 v. vak., o iš Kelmės 
7 v. rytų. Važiuojant reikia 
mokėti 1 auk. nuo 
Vaikščioju krovinių 
liai ir *sulig reikalo 
kitus miestus.

Nuo bh*ž. 15 d.
susisiekimas automobiliais-om- 
nibusais tarp Palangos ir Kre
tingos- Taip-pat greitu laiku 
bus Įvestas susisiekimas omni- 
baMfrirp Palangos ir Klaipė
dos.

Poįlitinė padėtis 
Latviuose.

tvarkodariam 
(80—220, aviena 150 -170, ver- nepavyko. Susirinkimas suda-. 
tena 100—130, lašiniai 520—■ i<> “Darbininkų Bežemių ir 
100, medus 360—450, kiaušiniai Mažažemių sąrašų” ir ramiai 
tešimčiai 6—7, višta 18—25, išsiskirstė. '• \

(Ietiškas “Socialdemokratui” 
atsiųsta Latvijos S.-D. Darbi
ninkų Partijos Centro Komite
to geg. 30 dienų).

Vidujinė Latvių padėtis pas
kutiniais mėnesiais pasilieka 
nepaprastai įtempta. Įvyko vi
sa eilė ekonominių streikų —• 
tari) jų ir penkių dienų gelžke- 
liečių streikas, — kurie svar
biausia dėlto iškilo, kad Latvi
jos pinigų kursas nupuolęs ir 
dėlto viskas pabrango Strei
kai pasilMiigė, dalinai laimėjus 
darbininkam.

Konservatyvį Ulmanio^Bergs 
valdžia, atsirėmusi reakcinių 
valstiečių, stveriasi represijų

Nežiūrint j tai, kad

NAUJIENOS, Chicago, HL
. prieš klasiniai susipratusį pro
letariatų. Kaip jau buvo pa
skelbtu “Frciheit“, paskutinė
mis savaitėmis Rygoj ir ILfcšpo- 
juj buvo suimta daugelis prof.
sąjungų narių, Suimtųjų lar- cialdemok ra tai yra pilnai lai- 
pe yra daugelis asmenų, ku-' inėję ir gavę • miestų savivaldy- 
riuos kaltinama už komunisti- bėse daugumų. Taip pat ir 
nę agitacijų ir kurstymų prie pirmosios gegužės šventė ]>aro- 
ginkluolo sukilimo. Bet taip <lė, kad darbininkų minios spie 
pat suimta daug priešakinių čiasi ties socialdemokratų vė- 
Latvių Socialdemokratijos dar- linvomis.
bininkų, kurie gyvai dalyvavo darbininkų šventė nustatyta 
streikų vadovavime, kaip prof. Latviuose, kaipo tautos šven- 
judėjimo darbuotojai, į tė, klasiniai susipratę darbinin-

' Reakcinio įsiutimo pagauta, švente savųjų, raudonųjų 
valdžia reikalauja iš Konstilu- gegužės 1 dienų.
autos net kairiųjų Seimo narių — 
nelieč<‘mybės panaikinimo. Tai
gi reikalaujama išduoti be ki
tų K. Elias centralinio partijos 
organo vyriausį rediak torių; 
Bruno Kulninų, kairiųjų socia- 
demokratų vadų, W. Derinanų i 
ir kitus, kurie visi kaltinami • 
už įvairias politines bylas. i

Suprantamas daiktas, dariai- ^ve,,t'in,e 8yvai dalyvavo beže- 
ninkų klasė nesiduoda įbaugin
ti. Geriausis tam prirodymas,

j Visame krašte Partijos buvo 
suruošta 65 mitingai ir demon
stracijos, kuriose dalyvavo apie 
85 tukst. darbininkų, — kas dėl 
Latvijos sudaro nemažų skai
čių.

Ypatingai įdomu ir svarbu 
(pastebėti, kad gegužės šventės 
I ŠVPnHmA tfvvni dnlvvnvn hnJp.

lis 
toasted

f

LUCKY 
STRIKE 
CIGARETTE

DIDŽIAUSIAS LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ'SANDELIS

J. B. AGLINSKAS
3238 So. Halsted SI..

CHICAGO, ILL.

iniai, mažažemiai ūkininkai ir 
laukų darbininkai. Gegužes

K) arklys 3,000—8,(XX), karvė 
melžiama 1,000—2,000, jautis 
nesą i 10 pūdų svorio 900—1,- 
XX), jautis darbui 10 pūdų svo- 
io 800 1,100, bulius veislinis 
'0 pud. svorio 800—1,200, su- 
uigusi avis 150—180 penėta 
ciaulė 5 p. svorio 350 -450, 
—nepenėta kiaulė 180—350.

Darbininkui dienai duodant 
naistų 20—35, be maisto 30— 
10; darbininkei dienai duodant 
naistų 15— -25, be maisto 20— 
JO.

ŽEM. KALVARIJOJE.
..... ’ 4 ’

Gegužės 29 dienų įvyko vie-? 
os organizacijos susirinkimas, 
tvarstyta organizacijos, rinki
ny į savivaldybei, einamieji ir 
eiti klausimai. S irsi rink ima s 
)raėjo .gyvai. Virtos organiza
cija jau susidarė. Ypač stili
ais organizacijos veikimus šia- 
ne krašte. Draikam teks aj>- 
jalėti daug įvairių klinčių, nes 
ai pirmieji partinio organiza
vimo • žingsniai Žemaitijoje. 
Nusirinkime dalyvavo dr. K. 
Sielinis.
/Prieš susirinkimų dr. K. Bie- 
inio buvo sukviestas mitingas, 
(albėta savivaldybių rinkimų 
liausimais. Susirikusių buvb 
mkelta daug klausimų, kuriem 
'.monės jieško atsakymo*.

MARIAMPOLE.

I

!

Laike Vasaros Sezoąo
Milda Theatras i

Atdaras 
SEREDOMS, SUBATOMS 

ir 
NEDĖLIOMS <■

Puikus
Vodevilius ir Krutanti Paveikslai

h

•E -H.

l

t K jL. 1 « ■ t MuLjiJL ’t.m .... .. lu. U ... f* t i
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4as Iškilmingas Piknikas
Su 3 išlaimčjimais, vertės $23.00 (dolerių) j
Imas laikrodėlis $l§.00; 2raš auksine plunksna. 

$3.00 ir 3čias lietsargis $5.00.
Rengia . r . i.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ
• Nedėlioj, Liepos-July 10 d., 1921 m. ;

BKnstrupo darže, Leafy Grove,
Willow Springs, Iii. :; Į

Pradžia '9 vai. ryto. <
PASTABA: Kurie turit išlaimeįjimo serijas, gera įžanga į dar

žų kaipo tikietas. < ; \
Taigi gerbiama Chicagos ir apiėlinkės visuomenė! Kviečiame 

kuoskaitlingiausiai atsilankyti į’šį musų parengtą pikniką, kur ga- > 
lėsit tyru oru pakvėpuoti ir po medžių pąvesiuis pūsi vaikščioti, e prie 
puikios muzikos linksmai pasišokti. Taigi, kaip šeni ir Jauni, o la- < 
blausiai merginos ir vaikinai nepraleiskit progos, nes tik Šiame pik
nike merginos ras sau tinkanti ir mylinti vaikiną, o vaikinas po gra
žią merginą. Komitetas visiems atsilankiusiems stengsis kuogeriau- .4 
šiai patarnauti. Orkestrą d. Ig. Juravičiaus. —

RENGIMO KIMITETAS.
P. S. Važiuojant imkite Archer Cicero karuą iki galui pas- t 

kui Willo\y Springs karus iki daržui.
...... '' ------ '--—

_ 11 m 1 i.inlt
i '

pavėsiais pąsiyaikičietl, e prie , 
ai£i,‘ kaip 'Seni ir Jauni, o la- J

*•

PIKNIKAS!
PRIE MENULIO ŠVIESOS

Musų avelių ganytojai vėl ne- 
iasi iš kaito. Mat artinasi nu
rimai į savivaldybes. Per Sek
minių šventes ir vėl šventa 
lažnyčia virto mitingų sale, 
karštas agitatorius kun. N. net 
Mipčiodama<s, .kaip ožys ant 
kalnelio prirodinėjo, kad poli- 
ikos- ir visudtmenės gyvenime 
liekas negali būti be kunigo. 
Hs yra žmogus, kūno ir d va
los gydytojas, tad jam priva- 

’omas daiktas dalyvauti sei
muose, parlamentuose, savival- 
lybėse, susirinkimuose, orga
nizacijose ir net žmogaus šei
myniniuose santykiuose. Nes be 
įo žlugtų visas pasaulis, kaip 
bolševistinė Rusija, kur dvasiš
kiai pašalinti iš politinio gyve
nimo. Jau Lietuvos darbinin
kai ir išviso darbo demokrati
ja pradeda tinkamai įvertinti 
tuos visų galų prokurorus.

PRIE MENULIO ŠVIESOS

bus Įve*H

SMIlIlBIliilIlilIBIIIIIIIim

NEDELIOJE

kilometro, 
automobi- 
lengvieji j

I'

r-ri '■ 1

‘ 1921
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ĮŽANGA 50 CENTŲ

Federacijos Lietuvišku Kttu
c t* --flS

■ ’Srt

Su muzikaliu programų 
Pirmu sykiu toks piknikas Chieagoj

Subatoj po pietų ir vakare.
Pradžia 12 vai. dieną.

Subatoj, Liepas—July 16, 1921

NATIONAL GROVE, 
30 St. and Desplainefi Avė.

Muzika, šokiai, kalbos, lakiojama krasa 
ir žaislai.

Visas pelnas eis naujam anglų Socialistų; 
Dienraščiui Chieagoj.

s įžanga 20c ypatai.
Vaikams dykai.

iiiniiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiioim

Daržas atsidarys 12 y. p
mr. u: A HAI,T' : !i<!

.„f *• J ".1
■■ •

v c-r: i



NAUJIENOS, Chicago, III

KORESPONDENCIJOS
■Wk[rai keletą centų paaukojus mu 

sų draugams Lietuvos, 
demokratams. Davęs tokį įne-

aJF Šimą, pats d. Songaila deda pir
mąją auką ir paleidžia lėkštę su

sočiai

BINGHAMTON, N. X

Išleistuvių vakaras. Auka so
cialdemokratams. Darbai.

Birželio 26 d. L. S. S. 33 kp. 
buvo surengus išleistuvių ban
ketą išvažiuojant Lietuvon d. 
A. Balsį pagerbti. A. Balsys 
atkeliavo į Ameriką dar jaunu 
vyru būdamas, šioje šalyje te
ko jam pergyventi visokių ne
malonumų ir sunkių laikų. Bet 
dėlei to d. Balsys nenusiminė. 
Jis greitai susipažino su vietos 
sąlygomis ir politika ir tuoj 
įstojo į L. S. Sąjungą, kurioj iš
buvo be jokios pertraukos per 
pastaruosius 9 metus. Buda-

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 
B tarnavimu, perkant spė- 

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., 

Ęąfayette 965.. j - - . -
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 Headquarters,
Rand. 5886,

Rooms 1709-12 City Hali 
Square Bldg.

139 N. Clark St.

mas ___ ____________ _ _ ____ __ _____ _
daug darbavosi jos labui ir gę- Tie svečiai, kurie aukoja, užva
rai suprato organizacijos rei- šo savo vardą ir auką ant P°- 

Jam teko gyventi ke- iiieros, įmeta pinigą lėkštėn ir 
; perduoda ją savo kaiminui. Kol 
► lėkštė apėjo apie stalą, dar pa

sakyta daug, prakalbų. 
X

Į šį banketą taipjau buvo pa
kviesti pp. Kasparaitis su Kas
parai tiene, kurie taipjau aplei
džia šią šalį kartu 
Kasparaitis dekuoja už pakvie
timą į banketą ir žada nepa
miršti . binghamtoniečių. A. 
Balsys irgi ačiuoja už surengtą 
banketą, prisižada suteikti daug 
žinių iš Lietuvos ir taipjau ir 
ten dirbti darbininkų klesos la
bui kiek leis aplinkybes ir spė
kos. Fl. Vaitekūnas dar pa
dainavo ir tuomi banketas už
sibaigė.

Visi svečiai atsisveikino su d. 
Balsiu ir išsiskirstė, o d. Balsys 
su būreliu draugų nuėjo ant sto
ties ir tą pačią naktį apleido 
Binghanitoiią.

Aukų Lietuvos Socialdekra- 
tų partijai surinkta $11. Au
kojo: po $1: B. Songaila, Fl. 
Vaitekūnas, P. Adomaitis, A. 
Cherno, P. Knizikevitis ,M. Čiur
lionis ; po 50c.: Z. šūkis, A. Bal
sys, F. M. Buchinsky, J. žikevi- 
čia, A. Jakševičia, K. Jakševičie- 
jnė, M. Urbas, A^arnis, A. Lė- 
pa; po 35c: St. Berger; po 15c: 
V. Čekanauskas. Pinigai tapo 
įteikti1 d. A. Balsiui, jis juos nu
veš į Kauną.

Darbai pas mus pastaruoju 
, aiku pagerėjo ir darbą gauti nė
ra labai sunku. Bet iš kitur 
važiuoti nepatartina, nes ne
mokantis darbo labai mažai už
dirba. Merginoms gi darbų yra 
užtektinai. Merginoms patar
tina važiuoti, jos darbą ras leng
vai. Darbai daugiausia čevery- 
cų dirbutvėse ir audinyčiose.

— Beržo Lapas.

kalus.
liuose miesttuose ir prisižiurėt 
kelių kuopų veikimą. Jis buvo 
labai draugiškas ir greįtai įgy
davo draugų netik tarp savųjų, 
bet ir taip politinių priešų. J 
gerbė visi, kurie tik jį pažinojo.

Binghamtone d. Balsys išgy
veno virš trejus metus ir per 
visą tą laiką buvo L. S. S. 33 kp. 
nariu . Laike L. S. S. skilimo 
jis buvo neutralia, bet po skili
mui 33 kp. persiorganizavus, d. 
Balsys jon įstojo ir darbavosi 
iki paskutinei dienai ir buvo 
jos iždininku.

Ęe to d. Balsys jau šioje ša
lyje išsimokino lietuvių kalbos 
ir kas žiemą čia įkardavo lietu
vių gramatikos mokyklėlę, ku
rioj jis mokytojavo be jokio at
lyginimo. Pereitą žiemą moky
klėlei bene geriausiai sekėsi, nes 
ir mokiniais buvo tik tie, kurie 
tikrai norėjo mokintis.

Norėdama padėkuot už tokį 
d. Balsio veikimą, L. S. S. 33 kp. 
savo paskutiniame susirinkime 
ir nutarė surengti jam atsisvei
kinimo banketą. Ir reikia pa
sakyti, kad banketas buvo pui
kesnis už visus, kokius tik vie
tos lietuviai buvo kana-nors su
rengę, o jų buvo gana daug ir 
įvairios rūšies. Banketas bu
vo puikioje vidurmiesčio res
tauracijoje Vicory Restaurant, 
svečių irgi buvo daug daugiau, 
negu būdavo visuose kituose 
banketuose. Kadangi d. Balsys 
turėjo daug draugų, tad ir į at
sisveikinimo banketą atėjo ne 
vien socialistai, bet ir visokių 
kitokių pažvalgų žmonių.

Banketą pradedant pirm. M. 
Čiurlionis pirmiausia pakvietė 
visus prie stalo, vakarieniauti. 
Vakarienė buvo skani ir užsitę
sė apie valandą laiko. Po va
karienės prasidėjo dainos ir sve
čių prakalbos. Pirmiausia dai
navo p. F. Vaitekūnas. Jis dar 
nesenai pradėjo lavintis dainuo
ti, bet balsą turi gražų ir su lai
ku bus iš jo geras daininkas. 
Po to d. B. Songaila pasakė juo
kingą monologą “Amerika”. 
Paskui prasidėjo svečių kalbos. 
Kalbėjo veik kiekvienas, papa
sakojo visokių dalykėlių ir iš
reiškė visokių linkėjimų išva
žiuojančiam. Pagalios d. B. 
Songaila plačiaus papasakojo 
apie L. S. S. ir d. A. Balsio vei
kimą ir prisiminė ,kad butų ge-

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. 

Atdara, dienomis, vak. ir nedėliomis.

SIETYNAS
Dvisavaitinis koperacijos, savivaldybės 
ūkio, kultūros ir profesinio gyvenimo 

laikraštis.
Šiaulių Vart. B-vių Sąjungos ir Lietuvos 

Savivaldybių organas.

No. 1 ir 2. Kaina 50 centų. 
TURINYS.
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NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 So. Halsted St., ‘ Chicago, I1L

ir apie

JO E SHIMKŲS 
Gencrąlis, Lietuvi* 
pardavėjas No. 4

QUEEN ANNE DINING SETAS 
Puikios vertas ir išžiuros; labiau 
naudingi rakandai; puikaus rudo 
Jccobean banginio; tikro aržuolo; 
žemiausia kaina penkių metų bė
gy j. Specialiai apkai- COO CH 
nuota 5 šmotų setas

Stalas — Pail
gos mados — 
45x60 viršus; 6 
pėdas iškesčia- 
mas;
guoti 

storos kojos su 
plačiais pečiais 
ir franeuziškos 
mados. Specia
liai žemiau kai 
nos

$47.50
REFRIGE 

RATORIAI
Ice King, 3-os < 
lurys iš šono, ir 
t svarų ledo .tel- 
ledui; šešiasdešim 

oęas vaikščioja, 
pa; tikra svėsus 

Pirkėjų savaitėje, 
specialiai už ■ ■ v

Kėdes — augš- 
tais užpakaliais 
rankomis len
drių pinti tar
pai; box ' scat 

s u būdavo jin l o 
tikros rudos is
paniškos odos, 
slip sieat; spe
cialiai po

$8.75

moldin- 
kraštui

New Peoples Electric Co.
i (Not Ine.)

L. DOMBROWSKIS 
savininkas

1711 W. 47th St.
Teis Varde 413 

Tarpe Herinitage ir Paulina.
v Suvedame dra-

tus ir sudedame 
fixtures į 6 kam
barių namą už 
$69.00. Persitik
rinimui kreipki
tės pas mus ar
ba telbfonuokite, 
o mes suteiksi
me apkainavimįį. 
Darbą visuomet 
gvarantuo jam e.

Taipgi, laiko- 
-----------mo elektr. įran-

L. D. L. D. Centro Valdyba
• . < jkių krautuvę ir 

taisome visftą* ąamiejė. Musų kai
nos prieihamiausios.

r 'f *’<

Kieno reikalais jie rūpinasi?
Urmininkas J. S. Prusaląitis, 

943 Bank St. Waterbury, Ct.
Sekretorius J. M. Buchinsky,

52 Glenwood avė., 
Binghamton, N- Y.

ždininkas K. Liutkus,
Great Neck, N. Y

Popieros trustas 
šiaušiasi.

Nenori išpildyt savo darbininkt 
reikalavimus.

Federuotosios Presos] 
: NEW YORK, 
trusto ir organizuotųjų darbi 
ninku įgaliotiniai andais čia lai 
kė konferenciją. Tartąsi strei 
ko užbaigimo reikalais, tik nie 
ko gera nenutarta. Kiek suži 
nota, kitus sąvo reikalavimu? 
popieros trustas esąs linkęs St 
siimti, tik jis būtinai nori, kac 
darbininkų algos butų sumažin
tos —- 21 nuoš. Suprantama 
darbininkai nesutiko, ir dery 
bos pairo.

Vis dėlto, trustul nevyksta 
Daugelis dirbtuvių jau susitari 
su savo darbininkais. Sutikti 
;aip: jeigu darbininkai priven 
trustą savus reikalavimus atsi- 
mti, tuomet ir tose dirbtuvėse 
bus taip, kaip kad trusto kont 
raliuojamose. Jeigu šitaip eit 
ir toliau, samdytojai bus priver
sti nusileisti.

JUNGTINAS

Nusižengė
— turi

Popieror

r, ’i:
VALSTIJOS, j

patvarkymui
kalejiman.

COME PUT OF THB* B^ĄTEN lS.TH
Nepamirškite papra
šyt L. Klein štampų.

2-JŲ COLIŲ STULPELIAIS 
MISINGINĖS LOVOS.

Puikiausio atrodymo; gvarantuo 
to lace quer, satino ir polet baigi
mo. Stambus antgalviai; stulpe 
liai 2 colių ir 2 colių virbalai 
Neimam tclęfono nei k rasa užsa
kymų, Specialiai 
po

PAGABUS SEKLYČIAI SETAS
Turtingo Mahogany petrinos, stam
bus rėmai, platus rankoms pasidė
ti, pakabinta apačia, apmušta ge
ra tikra oda; kambariui papuoši
mas puikios rųšies rakandai. Pir
kėjų savaitėje t spe- $67.50 
cialiai 3 šmotai

savaitėj specialiai 
parsiduoda po

Kėdė pritaikinta ....

DIVAN-DIVENPORTS
— fruntiniai ir miegruimiui; tik
ro aržuolo, svarbios rųšies; artifi- 
cial oda apmušta. Pirkėjų savab. 
tėję specialiai $47.50 
už

$27.50
PARLOR 

ROCKERIAI
Turtingo Ma- 
hogany baigi
mo; rankomis 
lendriniais ifi- 
pynimais; au- 
gštas 
lis, 
sios 
Anne 
nos.

$13.50

užpaka- 
puikiau- 

Queen 
patri— 

Pirkėjų

Washing((>n. —- Jau geroka 
valanda, kaip senatoris John
son pasiūlė rezoliuciją, kad 
Mingo apskrity, West Virgini
joj, federalinė valdžia padary
tų atatinkamą tyrinėjimą. To 
tyrinėjimo tikslas yra toks: 
patirti kas kaltas dėlei įvyku
sių tame apskrity skerdynių ir

Bet ponai senatoriai kelintu 
kartu tą rezoliuciją atideda. 
Darosi aišku, kad kas nors ir 
kur nors ponams senatoriams 
‘ką nors” yra pakuždėjęs. Ži
nia juk, kad dėl tų skerdynių 
tenka kaltinti pačius samdyto
jus!
\ ____________

Lūžimas jurininkų streike

Washinglon. —. Jurininkų 
streike įvyko lūžimas. New- 
yorkiečiai jurininkai nutarė

Vis dėlto, kitose prieplauko
se jurininkai dar laikosi.

Vieni lėbauja, kiti—badauja.

Andais 47 gat-

Hoboken, N. J. — Devyni In
ternacionalas Mašinistų Asocia
cijos nariai nuteista po tris“ mė
nesius kalėjimo ir užsimokėti pq 
penkiasdešimts dolerių pabau
dos. Tai dėlto, kad jie buk ne
paisę teisėjo patvarkymo, ku- 
riuo tos unijos nariams drausta 
piketuoti prie Bijur Motor App- 
liance kompanijos dirbtuvės.

Ncw York.
vės policijos stotin atvesta jau
na mergele, Millie Reinuer. Ji 
rastrt .pusgyve vienoj gatvėj.
Porcijos stoty mergelė apal

po. Atsigavusi mergelė papa
sakojo,. kad per dvi pastarąsias 
Savaites ji mąitinusis • 
.k a “ffįhger-ale’o*’ 
“pajaus” kurį ji nusi.-pirlc.vis 

gatvėj;juslu “desiintuku”.
Millie Remncr ne iš tų, ku- 

riuos žmonės -mėgsta vadinti 
“tinginiais”: kol galėjus vaikš
čioti, ji ėjus nuo vienas dirbtu
vės prie kilos, bet darbo nega
vus. Kada nebegalėjus paeiti 
- mitusi tuo, ką nusipirkus už 
gatvėj rastą “dešitmuką”.
i Tokių “gyvenimo podukrų” 

|New Yorke yni daug. Tame 
|New Yorke, kuris skaitomo tur- 
Į tingiausiu pasauly miestu.

bon-
ir kąsneliu

T. Pullman 6432

A.SHUSHO 
AKUŠERIU
Turiu patyrimą 

moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos. 
10929 S. .State St.

Chicago, III.
■ M

Dr. A. R. Bluiiiontha!
AKIU 8PECIAIJSTA8

Akis samia aojl Dvkai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra • 
nyksta regėjimas. 

Mm
pagerintą Oph 
thalmomettr. Y- 
patinpa doma at
kreipiamo 1 vai

kus. Val.i nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieną. 

4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 St 
Talephone Yards 4317 

Boulevard 6437

$13.50 ■

M^DR.HERZMALs^b
16 RUSIJOS

Persikėlė nuo 3412 So. Halsted St. 
po No. 3313 S'o. Halsted St.

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

Gydo aitrias ir chroniikae liga?, 
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 pietą, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

į Dienomis: Canal 
T^ephonaii J „ 8"° ?rb“ 857 , 

į Naktimis: Drexel 
l 950 - Drover 4I«6 

GYVENIMAS; 3313 S. Halsted St. 
VAL.I 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak.

Lietuvon ir iš Lietuvos
LAIVAKORTES

NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor- 
- tęs ant visu geresniųjų linijų važiuoti 

Lietuvon ir iš Lietuvos.
NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien 
laivakortės pardavimu, bet stengiasi 
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir 
visu kuo juos aprūpinti.

L? SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie 
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujienų 
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas 
A. HIPKEVIČIUS, kurs dabartiniu laiku 

f
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl 
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei
kalus.
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon 
parūpina Naujienų ofisas trumpu laiku, 

' o taip-jau duoda pagelbos aprūpinime 
taksų.
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus i 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką 
Kaune, arba išduoda pagal dienos kutsų 
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas 
be jokių atidėliojimų ir be jokių nuosto
lių. Naujienų čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik 
nuvažiavo Lietuvon.

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SKYRIUS r

1739 S. Halsted St., Chicago

Paštininkų Balsas
Profesinis paštininkų laikraštis, einą kas dvi savai- 

ti, Kaune. Rūpinasi darbininkų reikalais.
Turime numerį 8. Kaina 5 centai.

naujienų knygynas k
1739 So. Halsted St, Chicago, 111.

. ... .,„>.„1 . .................... ........

i* • i "

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave„ 2 labo* 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

. Moterišką, Vyrišką Ir 
Vaiką Ligą.

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

valandos ryto iki 1 vai. po piev.
Telefonas Dreiel 2880

Tel. Austin 787
DR. MARYA 

DOWIATT—SASS.

5208 W. Harrigon St.
Valandosi 8—12 kasdieną ir 6—9 

vakare išskiriant nedėldienius.

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

x Nedilionais huo 9 iki 12 ryte.
1821 S. Halsted StH 

Kampas 18 ir Halsted St.

Boulevard 8448

DR. V. A. ŠIMKUS ■
Lietuvis gydytojas, Chirurgą*

Akušėraė *
8208 So. Halsted St., Chicago. 

Valandos: 10-12 v. r., 1-3, 6-8 
y. y. Nedėliomis 10-12 ryto.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampa? 
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, 4938 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną.

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTISTAS 2201 W. 22nd & So. Leavitt 8ts.
CHICAGO.

Valandos: 9:80 ryto iki 12 dieną, 
nuo 1 po plotu iki 9 vakar*.

Telephone Yards 5834

OR. P. G. W1EGNER
Priėmimo valandos nuo 8 lt i 12 ii 

ryto Ir nuo 7 iki 9 v. vak.
8325 So. Halsted St„ Chicago, I H.

Tel. Pullman 842
DR. I. E. MAKARAS 

Liet m vis Gydytojas ir Chirurgas | 
10900 Michigan A ve., Roeelande.

VaL lfl iki 12, 2 iki 4 ir 6181 
iki 8:80 vak.
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MAUJIČNOS
The Llthuanian Daily News

HuhUnhad Daily axcept Sunday by 
Lba Lithuaaian Nawa Pub, Co^ I®c»

užtardamas klebonus ir dva-: lies jiegos butų suskaldytos, i vietų respublikos. Besąžiniš- 
------ • kesnių apgavikų tur-but nesura- ’

Editor P. Griraltto

1739 SO HALSTED St, 
CHICAGD, ILLINOIS.

Tdphon* Roo—velt 8500
Sabecription RatMM

48.00 pr jr»ar in Canadh.

E.60 p«r year outside of Chicaga.
jOfi p«r y»ar in Chicagn,

rininkus. Metai suviršum ir mažiukė Lietuvos respub- 
laiko atgal tasai (Smetona lika niekuomet nesusitprė- 
buvo Lietuvos respublikos j ty.
prezidentas, ir liaudininkų 
spauda tuomet piešdavo jį, 
kaipo žmonių draugą ir gar
bingą valstybės reikėją.

Į Apžvalga |

si niekur.

TERORO GARBINTOJAI PIK
TINASI TERORU. <

■ntered aa Saaond Clasa Mattar 
March 171h, 1914, at the Port Offtoa 
of Čhfcago, UI., undar tha act of 
March 2od, 1879.

Naujiaaoa eina haacBen, Ilaklriant 
gadildįnlaa. Leidžia Naujieną Ben- 
drovi, 1736 So. Hali tad St„ Chicago, 
i*. — Telefonas: Rooaovrit 8500.

W telaikėme ji Kaimu
Chl«aico> — paltu:

Metama.................................. $8.00
PuBei oaat< - — - - 4.50
Trim* mtnesiama , ■«■■■■ 2.25
Driam tn*DMianM , , 1.75
Vlaaam m4na*iol . ■ 1JX)

Chkaitnja per neMotajuat 
Viena kopija....................... 08
Savaitei_____ _  . .. ... 18
Mtoeeiui , , , .. ....... . 75

Suvienytose Valatfjeae m Ghlcagoj,
paltui

Mbtaffa |7.W
Pusei meti  4.00 
Prima minėsiant* ,,, ..
Dviem mlneelama . .....
Vienam mtneaiul ......... .........

Lietuvon ir kitur □iaianieoeei 
(Atpiginta)

Metams ......___ ________ ____ _
Pusei metų...............
'Krims mėnesiams 2.26

Pinigus reMda siųsti palte Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

2.00
1.50
.75

$8.00
. 4.50

...............— 11

Politikoje žmonės dažnai 
visai nesivadovauja protu.

Anglijos valdžia ėmė vesti 
taikos derybas su Airijos 
atstovais — bet kodėl ji to 
nepadarė pirmiaus? Per 
tiek metų ji mėgino kardu 
ir ugnim numajšinti airius!

išsisėmę, bet kad jei nebus tuo- 
jaus gauta pagelbos, nėra jokio 
kito išėjimo, kaip apleisti nacio
nalinį ofisą. Apie tai, supran
tama, delegatai nė nemasto, 
ypač, kad yra didžiausios pro
gos Socialistų partijos augimui; 
jie yra įsitikinę, kad jeį orga
nizacijai bus leista nors kiek 
atsikvėpti, ji greitai atsigaus/ 
kad žengus prie platesnio dar
bo ir abelno gerbūvio.

“Mums nereikia priminti 
jums, kad nedarbas, ‘open shop’ 
[kampanija, tebelaikymas kalėji
me draugo Debs ir kitų politinių 
kalinių ir didėjantis puolimas 
ant civilinių laisvių, kartu su 
didėjančiu susivilimu masių, su
daro padėtį, kuri yra daug prie
lankesnį Socialistų partijai, ne- 

rgu kad buvo kada-nors pirmiau, 
[jeigu tik mes pajiegsime ja pa
sinaudoti. Musų gi darbu yra 
pabudavoti įnagį, kuriuo gali
ma butų sudoroti mus laukian
čius gausius vaisius. Tokiai 

[prieš mus esant padėčiai, šis 
atsišaukimas ir yra adresuoja
mas jums.

“Tapo nutarta surinkti mini- 
mum — dvidešimt tūkstantių ’ 
dolerių — paskirstant sumą pa
gal įvairias valstijas ir paski
riant, per nacionalinį pildomąjį 
komitetą, specialinius komitetus 
iš tose valstijose gyvenančių 

• draugų, kuriems bus pavesta at
sakomybė už surinkimą pinigų.

“Niekurie draugų stovėjo už 
surinkimą didesnės sumos- Nie
kurie siūlė surinkti net. iki aš- 
tuonių dešimtų tūkstančių do
lerių. Bet nors mes žinojome, 
kad ir tą sumą galimą butų su 
rinkti, prieš mus stovėjo klausi
mas suteikimo ūmios pagelbos 
ir tai bėgyje trisdešimt dienų, 
kad išgelbėjus nacionalinį ofi- 

I są. ’
“Tai yra aiškus ir nepagra

žintas pranešimas apie tai, kas 
atsitiko musų posėdyje ir tei
singas paveikslas partijos finan
sinio stovio.

“Aišku, kad tai reiškia šitą: 
mes turime ne į daugiau kaip 
trisdešimt dienų laiko surinkti 
dvidešimt tūkstančių dolerių, 
arba nacionalinis ofisas sustos 
veikęs ir uždarys savo duris. Jo
kio kitokio išėjimo nėra. Tą 
reikia gerai suprasti.
* “Dabar, mes manome, jus ži
note tikrai kaip mes stovime 
finansiniai ir viskas todėl dabar 
priklausys nuo jūsų.

“Atsiminkite, kad reikia su
rinkti ne mažiau kaip dvide
šimt tūkstančių dolerių ir į ne 
ilgesnį laiką, kaip trisdešimt 
dienų, kad nacionalinis ofisas ir 
toliau galėtų veikti ir kad ga
lėtumėm pasinaudoti nepapras
tomis progomis pabudavoti sti
prią Amerikos Socialistų Parti
ją”

Sumos pinigų, kuriuos turės 
sudėti kiekviena valstija jau 
yra nustatytos. Illinois valstija 
turės sudėti $1,622, Massachu- 
setts $1,215, Maryland $246, 
Michigan $520, New York 
$3,213, Pennsyl vania $1,916, 
Connecticut $270, Indiana $577 
ir tt.

Lietuvos užpuolikai,
Ažuot prisipažinęs prie savo 

klaidos, kunigų organas tęsia 
savo nesąmones tolinus ir rašo:

“Jei Lietuvos bolševikai, 
jos piliečiai, jos vaikai kėsi-

K, natri ją už pinigus parduoti 
priešams ir ją nužudyti, tai 
jie yra jau nepaprasti priešai, 
bet jie yra judos-parsidavė- 
liai, jie yra išgamos-vaikai.”
Tai yra tuščia šneka. Visų 

pirma klausimas eina ne apie 
tai, ką daryt su tais piliečiais, 
kurie nori “parduot“ arba “nu
žudyt” savo kraštą. “Naujie
nos” niekuomet nesakė, kad val
stybė neturi teisės jų bausti.

Bet bausmė yra skiriama 
kiekvienam atskiram nusidėjė
liui už jo atliktus nusidėjimus, 
o ne ištisom partijom, kurios 
nepatinka valdžiai.

Pagalios, iš kur “Draugas” 
paėmė, kad Lietuvos bolševikai 
kėsinasi už pinigus parduot Lie
tuvą? To dar niekas nepriro- 
dė. Šmeižt net ir savo priešus 
yra nepadoru.

“Jųjų žvalgyba yra avan- 
’ gardas tų reakcinių elemen

tų, kurie vykina buržuazijos 
diktatūrą Lietuvoje...”
O kiek kartų tas asmuo pats į 

įrodinėjo, kad diktatūra ir te
roras esą geriausi ir būtiniausi 
pasaulyje dalykai. Tuos žmo
nes, kurie nepripažįsta diktatū
ros ir teroro, jisai niekindavo 
kaip tiktai įmanydamas.

Diktatūrą ir tetrorą jisai gir-Į 
davo pas Rusijos bolševikus — 
bet ar gali būt tas pats dalykas 
geras vienoje partijoje ir blogas 
kitoje patrijoje?

“Laisvės” Vabalas taip pat, 
matoma, labai simpatizuoja Ru
sijos bolševikų Nepaprastajai 
Komisijai (če-Ka), arba žvalgy
bai, bet kodėl jisai smerkia Lie
tuvoj žvalgybą? Žvalgyba so-1 
vietinėje Rusijoje yra nėkiek ne 
geresnė, kaip Lietuvoje, o prie
šingai — daug žiauresnė, negu 
“Lietuvos nepriklausomybės 
saugotoja”. Bolševikų Črezvy- 
čainaja Komisija (Č. K.) ne tik
tai daro kratas, areštuoja ir mu
ša suareštuotuosius, o ir tyri 
galę by kurį žmogų pasmerkti 
mirtin. Per trejetą suviršum

“Naujienos” ir net pažanges
niųjų tautininkų spauda aštriai 
pasmerkė Lietuvos valdžią dėl 
represijų. Suprantamas daly
kas, kad ir Lietuvos socialde
mokratų laikraštis smerkia tas 
represijas. Bet kokią išvadą iŠ 
to daro musų 
munistai” ?

Jie atranda, 
i protestuodami 
.valdžios terorą, elgiasi nenuo- 
’ sakiai, kadangi jie rėmę kai ku
riuos tos valdžios darbus. P-as 

_____ ___ > “Laisvė- 
kad jisai net “spjauja” ant

J» n®8
* J jisai žinąs, kas jie per vieni.

Tam renegatėliui, pamynu
siam po kojomis socialdemo
kratijos idėjas, kurias jisai pir
ma skelbė ir kaipo “Laisvės” re
daktorius ir kaipo oficialia Lie
tuvos Soc.-Dem. Par. atstovas, 
reikia pastebėti visų pirma, kadi . v . -
parėmimas valdžios tam tikra- bolševikų viešpatavimo

-------  • , ...e urnue p..- Rudoje ta kruvinoji įstaiga 
Petrogradas yra svarbiausia,' tarimo visai valdžios' politikai. tūkstančius žmoni ų.

.....  Bet “Laisvės” Vabalas, ly- 
keturi' kU Kerenskio ' vakižląT'la*bai «iai ,kaiI> * visi kiti “komunistiš 

kurie nuverta kam barbarizme paskendusiej] 
kėlusi Žydus prieš save, Lie- internacionalo” galva, p. Zinov- ją, bet ar jisai nežino, kad i ^valai, iki Šiol dar n la pasa-

Gegužės mėnesio gale bu
vo Kaune estų, latvių ir lie
tinių laikraštininkų pasi
kalbėjimas. Tartasi dau
giausia apie reikalinguiną 
užmegsti artimesnius ryšius 
tarpe tų trijų respublikų ir 
tuo klausimu priimta kele
tas rezoliucijų. Už Estoni- 
jos, Latvijos ir Lietuvos su- ! 
siartinimą stoja ypač tų ša
lių socialdemokrtai.

Užvakar mes perspausdi
nome iš žydų “Forvertso” 
žinią apie tai, kad Lietuvoje 
prasidėjusi smarki anti-se- 
mitinė (prieš žydus) agita
cija ir net įvykę daugelyje 
miestelių žydų pogromai. 
Jeigu ta žinia yra teisinga, 
tai tenka labai sdsirupinti 
dėl Lietuvos ateities. Su-

PETROGRADAS BADAUJA.

Bolševikų telegramų agentū
ra “Rosta-Wien” praneša po 
birželio 16 d. data sekamą ži
nia : . *

“Visos Rusijos Centralinis 
Pildomasis Komitetas išleido 
atsišaukimą į visus Sovietinės 
Rusijos darbininkus ir uki-| 
niūkus ^gindamas juos atei- 
ti pamlbon raudonamjam ■yZbalaš-Abėcėie rašo 
Petrogradui. Petiogradas tu-,je„^ Jlgal n(?į --Spjauj 
ri puikių fabrikų, kurie pir- gpęjgidemokratų protestų

vadinamieji “ko-

kad socialistai, 
prieš Lietuvos

ma galėjo dirbti visam kraš-į 
v tui; bet dabar yra priversti

stovėti dėl stokos maisto ir 
kuro. Visi darbininkai yra 
raginami siųsti maistą ir ku
rą į Petrogradą ir organizuoti 
komitetus Petrogrado darbi
ninkams šelpti, idant šita pa
šalpa padėtų Petrogradui vėl 
pradėti darbą visam kraštui . • me anaiptol nereiškia pri-

' PARTIJOS ŽINIOS,
Rusijoje ta kruvinoji ištaiga

Bet “Laisvės” Vabalas, ly-po Maskvos, bolševikų tvirtovė' Vabalas-Abėcėlė, pav.' labai pei-
i Rusijoje. Jau netoli .. . . ..i metai, kaip jį valdo “trečiojo giria bolševikus, kurie nuvertė tkam barbarizme paskendusiej

tuva tikrai pralaimėtų Vii- j 
nių,

jevas. O ko jisai susilaukė?
To, kad Petrogrado dirbtuvė

se, kurios pirma dirbdavo visai

Konvencijos atsišaukimas į So
cialistų partijos ntrius.

Laikyta Detroite Socialistų 
partijos nacionalinė konvencija 
išleido sekamą atsišaukimą į 
visus Socialistų partijos narius 
(po atsišaukimu pasirašė visi 
konvencijoj dalyvavę delega
tai) :

“Socialistų partijos konven
cija nutarė, kad partija turi bė
gyje trisdešimt dienų surinkti 
ne mažiau kaip dvidešimt tūks
tančių dolerių greitai pagelbai 
nacionaliniam ofisui.

“Tai tapo nutarta po to, kaip 
draugas Branstetter, musų na
cionalinis sekretorius, aiškiai 
prirodė delegatams, kad nacio- 

ta. Musų žvalgyba yra mu- Lietuvos bolševikai • yra Lietu- nalinis ofisas netik skolingas 
sų politinio gyvenimo apsau- vos piliečiai; o bolševikai, ku- dvidešimt vieną tūkstantį dole-

1 rie buvo atėję iš Rusijos, buvo rių ir jo kreditai yra visiškai

šėrikai rėmė Kerenskį, kuomet M n6 yien° P^0
gen. Kornilovas pasikėsino pa
daryt kontr-revoliucinį pervar
tą!

prieš tai. Jie net teisino bolše
vikų terorą!

Kokią tad jie turi moralę teir
Bet ne tiktai Vilniuje yra Rusijai. Šiandie stovi dėl stokos -To|iauSj tas sociaidemokratų s« Pi™"“’ žiauriais Lietuvos 

reikalingos Lietuvai žydų kuro, o Petrogrado dartaninkai šmeižikas turėt pasižiurėtų { žvalgybos darbais?
re,Ka,1..g dėl stokos maisto badauja. Ir:8avo s(tžinę. Jisai t|abal. ražo.*

“Kaslink krikščionių denio'
kratų, tai šie aiškiai pasisakė1 “Draugui”, kuris pasakė, kad 
už terorą, už inkviziciją. Jų-' Lietuvos bolševikai esą niekuo 
jų lyderis Krupavičius iš sei- negeresni už Rusijos bolševikus, 
mo tribūnos užrieškė: ‘Musų kurie anąmet buvo išvyti iš 
žavlgyba yra Lietuvos nepri- Lietuvos, mes nurodėme, kad 
klausomybes apsaugai įsteig- jisai be reikalo maišo dalykus:

simpatijos. Visuose Lietu- centro komitetui teri-
vos miestuose žydai sudaro ka pra§yt, kad Rusijos darbinin- 
labai žymią dalį gyventojų. kai ir ūkininkai aukomis šelptų 
Lietuviai ėmė apsigyventi Petrogradą.
miestuos nepersenai; preky-| Bet bolševikų agentai Euro- 
bo:e ir pramonėje jie dar P<>je ir Amerikoje per šiuos ke- 
beveik neturi patyrimo. Jei- >et* ,’netl<be paliov”s, ,skc'b6!

I ,, . . • x J kad Rusijoje pramonė kyla, kad

bolševikų centro komitetui ten NESĄMONINGOS PASAKOS.

“Lietuvos Ūkininkas” sa- beveik neturi patyrimo. Jei- me.ų w pauuvvs
. i j n i .. | • x xr „ kad Rusijoje pramonė kyla, kad
ko, kad Smetonos laikraštis gu lietuviai imtų pesus su ..................
(“Lietuvos Balsas”) “kraka- žydais, tai miestų gyveni- ’ latoa' eina geryni ir ka(i vis08 
diliaus ašaromis verkia”

i Rusijos proletariato būvis nuo

mas butų užnuodintas, ša- šalys privalo imti pavyzdį iš so-

ST. PAIB1ŠEVSKIO

ŠĖTONO VAIKAI
NAUJOJO SIONO VIEŠPATS.

(T^sa)

Bfroliai! Broliai!—šaukė Okonekas, ener
giškai mosikuodamas. — Ką mes dabar darysi
me? Kur ga irsime darbo? Maisto? Nejaugi 
turėsime mirti badu?

Keti policiniai darė sau kelią tarp minios. 
Šaukė, stumdamiesi: "vairiau įstatymo,” — bet 
minia tyčiojosi iš jų ir pagalios puolė ant jų. Jie 
dingo, tartign sliekai žemėmis užmesti.

Miestas turi duoti mums darbo. Mes 
reikalaujame. Eikime pas burmistrą!

Pas burmistrą!—šaukė minia.
“Tai nebloga”, pagalvojo Gordonas. “Varg

šas dėde, vargše miesto valdyba!!!
Okonekas nustojo paskutinių jiegų. Jojo 

balsas atrodė neįprastai garsus. Nebuvo tai 
jau žmogaus balsas; neapykantos fanatizme tas 
berniokas išaugo į milžiną.

jeigu mums neduos maisto, neduos tei
sių męs palys pasiimsime! O dabar — ramy
bė, broliai: ramybė!

Dingo minioj. Visa rinka buvo pilna žmo
nių. Bet štai tukstantgalvė minia, taptum raga
niui mestelėjus, pasijudino ir pasklydo plačia 
gatve. Staiga pakilo raudona vėliava, kaž kas 
užgiedojo ininą, kurį pastvėrė tukstačiai balsų,— 
ininą, kurio niiėtsc be darbininkų niekas dau
giau nežinojo, - laukinį draskantį sielą keršto 
ininą — “Raudonoji vėliava”. .

Gorilomis ėjo su minia. širdis jo drūčiai 
plakė.

Prieš burmistro namus darbininkai sustojo.
Visa gatvė buvo užgrūsta žmonių. Prasidėjo 

baisus spaudimas.
Staiga nutilo. Tiktai girdėjosi pyškėjimas 

uždarinėjamų durų ir langų krautuvių: turtuo
lius apėmė staigi bamė.

— Burmistrą!
mistrą! Burmistrą! — šaukė užkimę, pikti bal
sai.

Pagalios burmistras išėjo ant balkono, ne
bylus iš baimės, su raudonu veidu, tartum štai 
štai ir užmuš jį apopleksija. Jo akys lakstė, tar
tum bepročio. Jis negalėjo to visko suprasti. To 
maišto viduryj dienos. Ir iš niekur nebuvo pa
gelbės. Net Gordonas jį apleido.

Juoda minia, užliejusi gatves, vedė jį į be-

to

sušuko (balsai. —*• Bur

ponas burmistre! — prabilo Okonekas.

— štarria stovi vargšai žmonės, ačiū šnittlerio 
niekŠystai netekę duonos kąsnio. Dabar miestas 
turi duoti jiems darbo!

— Darbo! Daibo!
— Nuštilkite! — sušuko Okonekas užkimu

siu balsu, ir vėl užstojo tyla,
— Ką? ką? — Burmistras nesuprato nė žo

džio.
Mes nenorime mirti iš bado! — šaukė 

Okonekas.
— Iš kur męs dalia r gausime maisto
Bet čia burmistras įsiuto. Jis matė, kaip 

minia tiesia link jo gerklės baisią, ilgą ranką, 
slibinas parmetajautė kaip tas tukstantgalvis 

jį, smaugia, drasko į šmotelius...
.— Suneš! — suriko jisai užkimusiu balsu,— 

aš liepsiu šauti į jus!.. t
Tuomet pasigirdo staugimas ir šauksmas 

tūkstančio alkanų, trokštančių duonos kąsnio. 
Vienam akies mirksnyj pasklydo gandas, kad 
burnilitras telegrafu pašaukęs kariuomenę, ir 
kad už 
tutinai 
tartum 
kinius.

_ ir
kelių minučių šaudys į minią- Tatai ga- 
atėmė protą. Visus apėmė „ įgėlimas ir, 
nesulaikomas upelis, griovė visus tven-

— Duonos! Duonos!
Vienas darbininkas išmušė langą mėsos 

krautuvėj. Ir tai buvo lyg signalas.
Vienam akiesinirkisnyj minia puolėsi ant 

krautuvių mėsos ir duonos, iuiuže langus ir 
duris, klaikus pergalėjimo šauksmai užslopiųo 
dejavimus ir verksmą prislėgtų ir sumindžiotų 
silpnesniųjų. »

Gardonas prisiglaudė prie sienos. Su didele 
sunkenybe jam pasisekė išeiti iš to mutinio. Ji
sai buvo visiškai apkurtintas tuo riksmu, bet jo 
siela degė pasigėrėjimu dėl viso to griovimo.

Staiga atsitiko kažin kas baisaus.
Vienas .pirklys šovė į minią.
Minia pavirto įsiutusiu žvėrimi.

gos sargyboje.’ ,

HL■ '.‘r . ‘ ’
Okonekas stovėjo ir laukė.
Apsiniaukė ir pradėjo linoti. šaltis ir drėg

numas sukaustė jo sąnarius. ; Jis visiškai per-! 
šlapo ir kaleno dantimis, tartum karštligėj.

Jojo galvoj ūžė. Jis niekuomet negalėjo 
sau įsivaizdinti, kad taip galėtų dalykai virsti. 
Atsitikimai kelių paskutinių valandų vis stovėjo 
jo akyse-

Matė, kaip minia puolė ant krautuvių, kaip 
piešė ir griovė. Matė sukruvintą sudraskytą 
pirklio lavoną; matė įeinančią miestan kariuo
menę, matė, kaip skirstė minią kardais.

Ir už tą viską turės atsakyti jisai.
Nusilpo iš baimės.
Bet ką-gi jis pasakė blogo? Juk jisai 

rėjo prašyti pas burmistrą darbo, 
palankiai ir su priderame pagarba.

Bet paskui atsiminė visa, ką kalbėjo, -kaip 
kurstė darbininkus, kaip šaukė juos pačius da-

(Liaudies 
kerštas išaugo iki pat dangui ir perlėkė per mies
tą, sėdamas griovimą.

Ir Gordonas augo kartu su juomi. Nepa
žįstama jam ligšiol energija liejosi į jo sielą.

— Tai tik preliudija, — kartojo garsiai pats 
sau.

Tatai buvo visiškai kas kitas, negu juokin- 
pereitos nakties gaisras.
Tai buvo veik laimė.
Tik dar daugiau! daugiau! Griauti ištisus 

melstus,i ištisas apielinkes; visą šalį, visą pa
saulį: tas tai butų tikra laimė!

Sunkiai kvėpavo; buvo arti apalpimo.
Jo akyse aptemo; kelias sekundas jis nie- staiga jisai paklausė, 

nematė, nieko negirdėjo...
Atsisėdo ant žemės. Priepuolis praėjo.

gąs

ko

no-
Ir ineldė

Negalėjo atsikvėpti iš baimės. 1
Mate save išduotą, surištą ir įmestą kalė

jimam * 4 1
Tas prakeiktas Gordonas įstūmė jį bėdon; 

bet jis nekentęs nekaltai, jisai viską papasakos. 
Jį apgavo, privertė viską padaryti... O tas—su 
miškasapgiu .. e! Gordonas .pats saugosis tai 
minėti. Kitaip ir jam teks pusėtinai už užslė- 
pinią. • - .

Jam pasidarė baisiai šalta. Pradėjo laks
tyti šian ir ten, bet jo baimė .pasiekė milžiniš
kų rybų ir visiškai nusilpnino jo sąnarius.

Dabar Gordonas turi jam padėti, dabar tas 
niekšas turi padėti!

Tą pat valandą išgirdo tylų švilpimą.
Tai Gordonas:
(Jkonekas atsikvėpė.
— Ką tu manai dabar daryti?

Gordonas.
—Jus turite man padėti! Jus privedėto 

mane prie tos nelaimės.
— Lyg tu nesižinojai, ką ęlarai?
— Nežinojau. Aš buvau Visiškai suglumy- 

tas. Jus mari sakėte, kad dalykas eina apie ne
kaltą agitaciją darbininkų naudai, o išėjo ir plė
šimai ir, užmušimai-.. Dabar jus turite man 
padėti. Užtikrinu jus jūsų paties naudai.

— Kaip tai mano naudai?
—Juk j lįs viską darėte, o aš buvau tik aklas

paklausė
<

— Tai ką gi tu dabar ipanai daryti ? —

— Tas nepažįstamas man sakė, kad jus man 
duosite pinigų ir pasportą.

... — Na, eiva.
— Na, eiva. ,
— Kur? — Okonekas staiga parodė keisto 

neužsitikėjimo. ’• ?
— Tu manai, kad tą galima taip greitai at- 

likit? Aš tave paslėpsiu savo hemuose^ kol vis
ką prirengsiu. 1

£jo tylėdami.
— Jeigu mane suims, dalykai gali blogai 

virsti, — staiga tarė Okonekas. Jisai jautė ne
suvaldomą norą kalbėti.

— Tu manai, kad negali savim užsitikėti...
— O, jus nežinote, kas tai yra kalėjimas! 

Žmogus ten gali iš proto išeiti. Gali visame 
prisipažinti^ turėdamas vilties pasiliuosuoti; gali 
išduoti tėvą ir motiną, kad tik laisvę įgijus. 
Kalėjimas už mirtį aršesnis. O juk už tą pa
degi n^ą, užmušimą gresia dvidešimts trisde
šimts metų kalėjimo...

Gordonas tylėjo.
Okonekas drebėjo iš baimės. Jam norėjosi 

kalbėti, kad tik užslopinus tą baimę.
— Kiekvienas užmušė penkis žmones. Bet 

tą Rainienę ištikrųjų nebuvo galima sulaikyti- 
Jiems reikia plėšti, griauti, užmušinėti...

Okonekas pradėjo ilgą kalbą, sa^e teisinda
mas.

... Jisai, mat manęs, kad viskas įvyks kuo- 
taikiausiu būdu; jisai tik norėjęs mokinti dar
bininkus, kas jiems daryti...

... Dieve, Dieve, jiegu tik jisai butų galėjęs 
atspėti, kas iš to išeis...

Jis kalbėjo be pertraukos, tolydžio tą patį 
kartodamas, pertraukdamas save tik nerimas
ties šauksmais iš priežasties nelaimės, kurią ant 
jo užtraukė Gordonas.

...Padegti! Padegti išnaudotojo dirbtuvę 
tai visiškai kitoks dalykas! Tai savo rųšies teis- 
darystė! Bet kurstyti žmones prie plėšimo ir 
žmogžudybių — ne! tai negulima! Antra vertus, 
jisai visiškai nepamena, -ką kalbėjęs. Jiegu jį 
net į šmotelius sukapotų, jisai vis tik negalėtų 
atkartoti nė žodžio iš visos savo kalbos- Ta.s 
nepažįstamasis jau davė ją, o jisai -išmoko ją 
iš atminties... Nepažįstamasis taipogi jį užtik
rino, kad niekas jam negresia, o dabar kareiviai, 
tartum bepročiai, laksto paskui jį, įieško, kad 
pasodinus kalėjiman...

— IŠ kur tu tą žinai?
— Aš mačiau, kaip suėmė daug žmonių, o 

jie viską išplepės. Dieve, kaip jie uždainuos!..
Atėjo prie durpinės.
Okoųekas dar vis garsiai plepėjo. Kuo la

biau plepėjo Gordonas, tuo -labiau augo pas jį 
noras šnekėti,

(Bus daugiau)

DR. A. M0NTVID
Lietuvio Gydytojas ir Chirurgu 

25 East Waahtngton Rt. 
Valandos: nuo 10 ild 12 ryto.

Talephono Central 8362 
1824 Wabansia Are.

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

Talephono Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

3261 So. Halsted 8t„ Chicago, DL

S DATRIJOTIZMAS.;
■ Pačedumas tini būt 

pasargos žodis
S I0WA STATE
■ SAVINGS BANK ■

’ Kapitalas ir Perviršis— Į
■ $120,000.00. ■
■ S. E. Cor. Fourth and ■

Jackson Sts.
■ SI0UX CITY, IA. ■ 
!■■■■■■■■■■■■■■■■■



AUSTRIJA

Feljetonėlis.

(Aukoju ‘Laisviečiams”)

Atžagareiviai laimėjo.

Amerikos Darbo

Kaune.
Padidino algas.

Marškinių

Visų žmonių Bankas

1AUJA
KNYGA

IK ką tapo atspauzdinta nauja

yra veikalas, kurį parašė vie RUSIJA

nas iš labiausia pagarsėjusiu naujos
M. Arcibagadynės rusų rašytoju

ševas. Šis veikalas bus žingeidu per

skaityti kiekvienam gražiosios lite

raturos mylėtojuj. Veikalą išvertė

lietuviu kalbon P. K-as ir savo užduo

tj atliko gerai. Spauda ir lėšos Nau

jienų. ši puiku veikalą kiekvienas

galės įsigyti prisiuntęs Naujienoms
50 centu Amerikos pinigai!

■■■M■■M

Lietavis Dentlstaa
4712 Soith Aihland Avc, 

arti 47-toc gatvėn

tikavurf Peną* 
rilvanijoa boa- 
pitaliaa. Pa* 
sėkmingai pa* 
tarnauja pito 
gimdymo. Dno 
da rodą viao- 
IrioM ligota 

moterim* tr 
merginoms.

knyga vardu “Pavydas

8514-1A Roosevelt Rd.
Arti Si. Louis Avė., 

CHICAGO, ILL.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■H

kuri buvo
butų suvi

jus pamenate, draugai, ka.p

ą suvedame 1 senus ir naujus namus, taipgi 
ba ant ilmokčjlmo.

Internacionalls motery 
kongresas.

Arba štai kitas pavyzdys. L* 
S. S. išliko musų nepasmaugta 
tik dėl įstatymų, tik dėl jos kon
stitucijos! Regis jau L. S> S. 
buvome kone j grabą įdėję, bet 
čia jstatymas pakėlė pirštą ir — 
stop! sako. Kas daryt, sociali
stai paėmė viršų ir L. S. S., kad 
kiek musų ir aplamdyta, betgi 
gyva ir kas kart stipryn eina. 
Ar ne piktumas! Tai vis dėl tų 
bieso konstitucijų ir įstatymų, 
čia dar reikia pastebėt, kad mes 
spėjome išeikvot L. S. Sąjungos 
per penkiolika metų sutaupytą 
turtą; butume sudoroję ir sudė
tuosius tūkstančius L. S-’ S. Na
mams, bet įstatymų keliu eidami 
socialistai pasivijo mus jau ne
toli Maskvos ir užareštavo. Da
bar jie laiko užgniaužę tuos pi
nigus ir gana, o mes galime tik 
šokti apie juos pagal* trečiojo in
ternacionalo muziką, bet prie pi
nigų prieiti vistiek negalime — 
įstatymai neprileidžia. Svolr- 
čiai!...

SOCIALDEMOKRATAS
Musų draugų laikraštis, leidžiamas Lie 

tuvoj
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų 

skaitytojas gali įsigyti Socialdemokratą savo 
mieste nuo Naujienų platintojų-agentų.

Num. Kaina 5 centai.
Socialdemokratą privalėtų perskaityti 

visi susipratusieji ir apsišvietusieji lietuviai 
darbininkai. '

Socialdemokratas labai nuosekliai gina 
darbininkų reikalus Lietuvoj.

Socialdemokratas nurodo kokiais budais 
darbininkai gali pagerinti savo buvj.

Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dirba savo raštus.

Socialdemokratą skaitant galima apsi
šviesti.

Socialdemokratas taktingai nurodo val
džios klaidas ir kovoja su ja.

Socialdemokratą visuomet galima gauti 
NAUJIENŲ OFISE,

1739 South Halsted Street, Chicago, III.

DR. M. T. STRIKOLTS
Lietuvy* Gydytojas ir Chirargi*

People Teatro Name, 
1616 W. 47th St„ Tel. Boti 160 

VALANDOS;
6 iki 8 vak. Nedll. 10 iki 12 ryto 

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

Denver
Federacijos atžagareiviai laimė
jo . Buvusi A. F. D. konvencija 
didžiuma balsų užgyrė Pildomo
jo Kimiteto elgėsį — atsimetant 
nuo profesinių sąjungų llnterna 
cionalo. Federacijos Pildoma- 
sai Komitetas kuo ir kaip galė
damas tą Internacionalą denuci- 
avo: girdi, jis ir toks ir toks — 
jo pozicija Amerikos darbinin
kams nepriimtina, “perdaug re
voliucinė” ir tt. Federacijos šu
lai reikalauja, kad profesinių 
sąjungų Internacionalas savo 
nusistatymą atmainytų. Atmai
nytų taip, kad jisai tiktų jiems.

Phone Canal 6222
DR. K. NURKAITIS

AKINIŲ _____
Pritalkytoias

2201 W. 22nd and Y^jnS
So. Leavitt Sts.
Vai.: vak. 6—9

NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 So. Halsted St., Chicago, 111

[14 Federuotoslo* Prenos]

Vienna
čia prasidės Internacionaho& 
Moterų Lygos kongresai Kon
greso posėdžiai bus laikomi per 
šešias dienas. Vedamąją kalbą 
pasakys paskilbusi amerikiečių 
darbuotoju, cliicagietė Jane 
Addains.

Tasai moterų kongresas vie
nu žvilgsniu bus labai ypatin
gas: delegatės maistu turės 
rūpintis pačios. Kitaip sakant, 
tą maistą jos turės atsivežti 
iš užsienio, nes kadaise “sma
giausioji pasauly sostinė” Vien
na šiandie to maisto stokuoja 
labiau nei koks nors kitas pa
sauly miestas.

DR. YUSKA
1900 So. Halsted St 

T«l. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto tkf 

8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63rd 84. 

/TeT. ^rospect 8466

liesi kelionė be persėdimo I* New Yorko per Llbavą 
arba Hamburg—Ei t kanu

l LIETUVA 
Laivai (įplauks kas 14 d. Dideli dvieją Iriubą palto laivai iiplauka 

S.S.LITUANIA LIEPOS 20 I S. S. POLONIA Aug. 17 
“E8TON1A” ....AUG. 3 R “LITUANIA” Rugp. 31
Vi«| laivai turi puikius kambarius trečio* kieno* keleiviams 

Taipgi naujas pasažierinin kelias tarp Libavo-Danzigo-Halifaz, Canada 
K. W. KEMVF, Gen. Westem Pas*. Ageat, 120 N. La Saite 

CHICAGO, 1LL.

Tel Boulevard 2160
Dr.AJ.KARALIUS

Gydytoja* Ir Chirurgai 
VALANDOS: 9—12 lyto 

. 2—9 vakaro.
8308 So. Morgan Street, 

: , Chicago, m

Paskilbusis 
Wash- 
kuris 

tarybų 
teijkti

Pinigų yra, o čia dėl m kabint bent keletas jos šėri- 
padaryti 

Kvaila, ’ daug triubelio, dagi atimt čarte- 
Irį. Apie tai senai ir Paukštis 
Balsiui giedojo, būtent, kad pa
vojus ant nosies kabąs; tik ge
rai, kad didelės išminties Juke
lis pasakė griežtai, kad mes ne
turime paisyt nieko, kad viskas 

' musų turi būt daroma ne pagal 
įstatymus, bet komunistiškai, iŠ 
kairės: truks laikys, reikia skal
dyt, nes skaldymas tai musų 

I komunistiniai uždaviniai, “ša- 
I lin — sako — su buržuazijos 
Į išmistais, įstatymais, o tegyvuo
ja laisvoji meilė!”

Toliaus kalbant, galima dar 
Ipridurt kaipo faktą, kad jei ne 
(įstatymai, tai mes jau butume 
gal senai įvykinę šioj šalyj ko- 

įmunizmą. Dabar, ką tik darai, 
tai tuojau ir atsimuši į įstaty
mus kai į kokią geležinę sieną, 

(per kurią ir perlipti negali. Kaip 
(butų, pavyzdžiui, smagu pas
kelbti boikotas Naujienoms, ar- 
ba Keleiviui, arba kitiems laik- 

Įraščiams, kurie negiria Rusų 
Į bolševikų valdžios. Bet bandyk 
Į tu ką nors pasakyt, tai tuojau 
pagal šalies įstatymus ir suka 

Itau už ausies. Arba, sakysime, 
dėl labo komunizmo toki gaiva
lai kaip kad Grigaitis, Michelso- 

Įnas, Hermanas, Pruselaitis ir ki
lti turėtų būt išstumti visai iš 
(pozicijų ir opozicijų, bet ką tu 
Įgali žmogus daryt, kad ant kelio 
Į vis tie įstatymai! *

Kai kas draugų įsivaizduoja, 
Į kad mes dėl lietaus ar dėl neti- 
Įkusio oro iki šiol nesukėlėme 
Į revoliucijos ir nenuvertėme val- 
Įdžios. Jie klysta, taip manyda- 
Įmi. Augščiau privesti faktai 
Įaiškiai pasako, kad viso pikto 
priežastis yra ne kas kita, kaip 

Į tik įstatymai. Dėlto aš dar kar- 
(tą pakartoju: šalin įstatymai! 
(Mes norim gyvent komunistiš- 
|kai, o ne įstatymiškai!

Kad tai viskas tiesa, ką čia 
(pasakiau, tai jus turite tikėt 
| manim, nes įrodžiau faktais. 
| štai da visai nesenai musų Lais
vė buvo paskelbus boikotą vie- 

Inam kitataučių daininkui, kurs 
rengdamas savo koncertą buk 
gadinęs Laisvei biznį. Ir kas 
atsitiko! Tas dainininkas, va
duodamasis įstatymais, paėmė 
musų komunistinę Laisvę nagan 
ir padarė jai baisiausių nemalo
numų ir išlaidų.

Tur būt dar visi atmenate, 
kaip musų draugė Uuu norėjo iš 
apačios kontroliuoti kriaučių 
“Darbą”. Ir kas išėjo? Ogi 
kriaučių centralinė valdyba pa
reiškė, tai esą prieš įstatymus 
ir kad moteris kontroliuot iš 
apačios negali!

Mat, ar tu imsi iš viršaus, ar 
iš apačios, visur ir visuomet su
siduri su įstatymais, kurie ne
leidžia mums daryt taip, kaip 
mes norime, būtent, diktatoriš
kai ir komunistiškai.

— Padovinių Kazys.

Vanderlipas teiks žinių apie 
. tarybų Rusus.

AKUŠERKA 
Mrs. A. Michniewicz 

701 W. 81*t St. S 
Tel.: Yard* 8654

Du blokai nuo Halsted St. į rytus. 
Kampas Union Avė.

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvy* Dentistaa 
10801 So. Michigan Av„ Rondand.

[Ii Fedeniotosios Presos]

New York
Amerikos finasininkas 
ingtonas Vanderlipas, 
antru kartu sugrįžo iš 
Rusijos, daibmr žada 
“pirmos rankos žinių apie pa
dėtį sovietų respublikoje”. Tų 
žinių jisai teiks tam tikrais 
straipsniais laikraščiuose ir pa
skaitomis bei prakalbomis.

Vanderlipas sako, kad Waish- 
ingtono valdžia, kartu ir pats 
valstybės sekretoris Hughes, 
apie padėtį tarybų Rusuose ži
no tik tiek, kiek jam praneša 
“buvusieji belaisviai, kontrre
voliucionieriai ir tam tikri En- 
tentės propagandistali”. O Ijie, 

esą, visuomet sako ne tai, kas 
i'eikėt” "sakyti.

New York. — >Butų nuomoto
jų ir jų savininkų santykiai to
lydžio darosi vis blogesni. Nors 
vietos spauda ir kalba, kad rei
kia grįžti prie “senų gerų laikų”, 
prie tos padėties, 
prieš didįjį karą - 
ninkai kaip ir kuo įmanydami 
ryžasi pasipelnyti. Nuominin
kai, suprantama, nepasiduoda. 
Jie turi įkūrę stiprią savo or
ganizaciją kovai su pelnagaudo-

I mis butų savininkais.

Kę-tik Gavome iš Lietuvos
Keturias knygutes nesenai išleistas Lietuvos 

Socialdemokratu Partijos.

JLmmJI Jk ■hta JL
Šviesą ir pa.

dirbtuves. Cash _____
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPQRT ELECTRIC CO., I n c 
A. BARTKUS. Pres.

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

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St- Chicago, IH. 
kampu 18th St.

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

— Ar jus, draugai, žinote, 
kiek yra vargo ir nesmagumo 
dęl tų įstatymų ? Gal žinot, gal 
nežinot. Nebus pro šąli apie tai 
pakalbėti- •

— Štai, draugai, kai mes 
dar nebuvome Maksvos kvaitu
lio užgauti, kol da draugas Frai
na nebuvo mums suorganizavęs 
Komunistų partijos Amerikoje, 
mes tuomet, mažai ką žinodami, 
vadinomės tik socialistais. Tikę 
darni reikalingumu įstatymų, 
mes patys prisidėjom prie jų 
gaminimo. Dabar, kad mes pa
siekėm augščių augščiausio nu
simanymo laipsnio apie komu
nizmą, mes jau matom, kad tie 
įstatymai mums yra ne tik ne
reikalingi, bet dar tiesiai žalin
gi. Mes supratom, kad įstaty
mai yra grynai buržuazijos iš
mistos ir proletariato diktatūrai 
proletariatą diktatoriauti visai 
netinka.

Imkime kalbėt faktais. Ve. 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos įstatymai nelei
džia mums tos draugijos iždą 
užgrobti ir pačią draugiją pada
ryti komunistine. Nors mes ir 
labai žemai maldavome buržua

zinių teismų, kad jie ateitų) Vcbalas rėpliodamas Brooklyno 
mums į pagelbą, bet kur tau! laisvėje ne kaita, bet atvejų at 
Girdi, įstatymų negalima laužy- vėjais kartojo, kad pagal įsta- 
ti, L D. L. D- turinti tarnauti tymus Laisvė turinti būt gry
niems tikslams, kuriuos ji sau'nai socialistinis laikiaštis, ant- 
nusistatė įsikurdama. Pikta ir raip prie jos bet dieną galį pri- 
graudu!
kažin kokių popierinių įstatymų Į ninku socialistų 
negalima jų pasiimti 
ar ne?

Ar Jau
Buvai Atėjęs?

Daug žmonių pereitą savaitę bu
vo atėję musų Bankon klausdami 
pinigų kurso. Daugelis siuntė pi
nigus, kadangi musų kainos labai 

. žemos.
ARNE BUTŲ

VERTA IR TAMISTAI ATEITI? '
Foreign Exchange Department

Atdara subatomis ir utarninkais 
nuo 9 ryto iki 8 vai. vakaro.
Kitomis Biznio Dienomis nuo 9 
ryto iki 4 vai. po pietų.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■ ■ ■

: Rusiškos ir Turkiškos Vanos (
■ 12th STREET 

Tel. Kedzie 8902 >'■ -VJ’ ’'’-1

J DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 30 metai 

Ofisas i
8149 8. Morgan 81-, kertė 82 84.

■ Chicago, Illinois. 
8PECIALISTA81

Moterišką ir Vyriiką
Taipgi Chronišką Ligą. 

OFISO VALANDOS:
H Nuo 10 ryto Iki 8 po plotą, 6—8 
H vakare. Nedaliomis nuo 10—2
■ po plet.

Teiephone Yardo 687

NEW YORK.
siuvėjams padidinta algos nuo 5 
iki 10 nuoš. Algų padidinimo 
klausimas buvo pavestas išsprė 
sti tam tikrai arbitracijos tary
bai, kurios pirmininku buvo 
daktaras William Leiserson.

į \ ji ’ t

Kovoja prieš pelnagaudas.

Tel. Monroe 2804

.. DR. W, F. KALISZ 
Specialumaa: Moterą ligos ir Chirurgija.

1145 MILWAUKEE AVĖ. , CHICAGO.

NAUJIENŲ KNYGYNE. Rašykite užsakymus greitai 
nes nedaug jų turime.

PCtnyčia, Liepos 8 d,. 1921

Salin su jsMjnlsI

AKIMKRKA
BalguM Aku* 
lerijos kolagk

1 Teiephone Y arda 1532

i DR. J. KULIS i
■ LIETUVIS
■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS j 

I Gydo visokias ligas motorą, vai- |
gį ką ir vyrų. Specialiai gydo lino- j
■ pančiam, senas ir paslaptin-
■ gas vyrą ligas. i
■ 3259 So. Halsted SU Chicago. J 
!■■■■■■■■■■■■■■■■■■!

Teiephone Yards 5832 I 
: DR. M. STUPNICKI į

8107 So. Morgan SU 
Chicago, IIL

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto |
■ ir nuo 5 iki 8 vakare.
y■■■■■■■■■■■■■■■■g

Teiephone Van Buren 294
Ros. 1139 Independence Blvdz Chicago

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriiką, Vyriiką, 
Vaiką ir vhy chronišką ligą

Ofisas: 3854 So. Halsted St. Chicago.
Telephpne Drover 9698 

Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piei, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną.

Moel §tate JJank ||
XI ▼ MH.WAUKEE AND NORTH AVENUES v l!

MERIKOS UNIJA
NEW YORK NA j

Kelias I Socializmą.
Parašyta Dr. O. Bauer.A
Versta iš vokiečių kalbos.
šiame veikale aprašo opiau

sius šių dienų klausimus, pritai
komus Lietuvos socializaci- 
jai. Verta didžiausios domos.
Kaina — 35 centai.

Kas tai yra Socializacija
Parašė K. Kautaki

Versta iš vokiečių kalbos.
Ši knygute yra taip aiški ir 

naudinga, kad be jos nei vienas 
darbininkas neturėtų būti., Kai
na 35 centai.

Vokiečių Nepriklauso
mųjų Socialdemokratų 

veikimo Programas.
šioje knygelėje darbininkai 

ras daug ko pavyzdingo vedime 
žmonių valdžios. Ją turėtų skai
tyt kiekvenas. Kaina 35c.

Steigiamojo Seimo Socialde
mokratų Frakcijos

DEKLERACIJA.
Pareikšta seimo posėdy Frak

cijos vardu atstovo St. Kairio, 
birželio 23 d. Tai darbininkų bal
sas j liaudį jų atstovo lupomis. 
Kaina 20c.



NAUJIENOS, Chicago, III

Kaltintojams nebesiseka Čia gautomis

nu

KYNIJA

Valdininkai plėšikai

Dvejetas palengvinmų nuo

Kadangi iš tikrosios Rusijos, o taipgi iš Latvijos ir Estonjjos

Naujienų Laivakorčių Skyrius

IMPERFECT 1N ORIGINAL

tis yez- 
Wne

KI šiol atvažiuoti iš Lietuvos Amerikon ne Amerikos piliečiui buvo ne 
apsakomai sunkus dalykas. Reikėjo pergalėti daugybę kliūčių ir pa 
kelti neišpasakytai daug vargo, k oi žmogus galu gale galėdavo alsi 
durti New Yorko uoste. O ir atvažiavus Amerikon, r

Europos Ir Amerikos 
i. Šiemet Gegužės 
Kynuose buvo i&kil-

I Kynijos darbininkų judėjimą 
jcen ras yra šangajus. Tenai 
neveizint policijos budrumo, dar
bininkų šventė kuopuikiausiai 
pažymėta.

Pekinas. — Europos ir Ameri
kos pažangieji darbinkai turi 

L Milžiniškoji

miestely įvyko žmogžudybė, 
delei kurios dabar kaltinama 
Sacco ir Vanzetti, pirmasai buvo 
pas Italų konculį Bostone, kad 
tenai gavus pasportą. Ta*i galį 
paliudyt apie penkialika žmonių, 
kurie jį matė.

KAS TOKIO, APIE VARTO- Z 
TUS AUTOMOBILIUS.

Skaitykite musų dideli paskelbimą 
šiame laikraštyj/ kitoj vietoj. Peršiu- 
rėkit, gal * paimsime jūsų seną auto
mobilių, kaipo dalį mokesčio.

,i< • < »<?.!! U I I i ŲO.
’Ž328-2334: S. Michigan Aye.

Atdara? dienomis,- vak.i ir nedėliotais

anam
žydas drebėdamas

S. W. BANES 
ADVOKATAS/

Vai.: 9 A. M. iki 5.P. M.
1311 Kector Buiiding

79 Went Monroe Street, Chicagi 
x Phone Central 2560

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

Apie kelionę
iš LIETUVOS Amerikon

European Amerltaiį Bureau 
Fabionas ir Mickiewicz 

vedėjai .
Būvą A. Petratia ir S. L, Fabionas 
Siuntimas pinigučiai va* 

kortės, pašportai ir tt. 
NOTARIJUSAS 

Real Estate, Paskolos, 
Insurinai ir tU

809 W. 35th St., Kamp. fjalsted St. 
Tel.: Boulevard €11. 
Vai.: 9 iki 6 kasdieną

Vak.i Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak. 
Ned.: iki 3 po pietų.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas :

29 So. La Sa|Ie St* Ročm 324
Tel. Central 6390

Vak.: 812 W. 33rd St„ Chicago 
Tel. Yąrdjj 4681.

Kontraktoriua ir 
budavotoju. 

Budavojame ir taisome.
1401W. 47th. St, Chicago.

Chicagos žydų laikraštis 
“Forverts” paduoda šitokią' isto-

I • • _ _ unją:
L u kovo miestely (Siedleco 

gub., Lenkijoj) gyvena vienas 
žydas B. G., kurs turėjo nuosa
vą alaus dirbyklą. Tąją nesenai 
nupirko iš jo vienas lenkas už 
50 milijonų lenkų markių. Ga
vės pinigus ir perdavęs visą pa 
briką naujajam savininkui, tas 
žydas buvo nuvažiavęs su reika
lais j kitą artimą miestelį. Pa-I 
vakare grįždamas atgal, netoli 
namų jis pasivijo du kareiviu, 
taipjau žydu. Jiems /pasiskun
dus, kad jie esą pavargę ir alka-J 
ni, žydas paprašė juos sės 
žiru a n ir parsivežė namo, 
juos žmoniškai priėmė, pavalgi- 
dino ir pakvietė nakvoti.

Kad jau visi buvo sumigę, 
apie antrą valandą nakties kaž
kas ėmė baladoti duris. Tarnui 
paklausus, kas ten ir ko norįs, 
piktas balsas už durų atsiliepė, 
kad tuojau atidarytų, o kad ne, 
durys busiančios išlaužtos. Nu
sigandęs tarnas davė Žinią šei
mininkui, o šeimininkas puolė 
prie kareivių, klausdamas, kas 
daryt. Kareiviai patarė įleisti, 
ir jei tai butų plėšikai ir reika
lautų pinigų, kad parodytų jiems 
eiti į tą kambarį, kame' jie, ka
reiviai, buvo.

Durys buvo atidarytos. Įėjo 
du plėšikai, veidus kaukėmis už
sidengę, ir tuojau pareikalavo, 
kad šeimininkas atiduotų jiems 
50 milijonų markių, kuriuos jis 
esąs gavęs už savo alaus dirby-

Parlamente. Valdžia, visa tai buvusio “dangaus karalaičio 
matydama, nutarė “tuos ekstre-j imperija ima nubusti 
mistus suvaldyti”... stybes darbininkai,

Ve, kad neturėjus “keblumų’ 
su valdžia ir kad litalijos linu 
dyje galutinai savo įtekmės 
praradus 
tarė savo programų keisti

Kynijos darbininkai povaliai 
nubunda.

JOHN KUCHINfeKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd St., kerte Lęavitt St 
Telephone Canai 2ft52.

Valandos: 4 iki G po pidi
7 iki 9 vakare. g

Veda visokias bylas^ visuose 
teismuose. Ekzcminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen- 
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Aznlu.s. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiaus ant lengvų išlygų.

O ir atvažiavus Amerikon, dažnai reikėjo 
vargti Ellis Island rūmuose, kol žmogus arba buvo išimamas iš ten gimi
niu arba grąžinamas atgal.

Dabar šitie visi imigrantu vargai nors truputį bus sumažinti ir dau
ginus Lietuviu galės atvažiuoti Amerikon iš Lietuvos.

Pirmas svarbus palengvinimas Lietuviams keliaujantiems Amerikon 
bus tame, kad Amerikos Konsulis iš Rygos kas mėnuo atvažiuos į Kauną 
įr priims aplikacijas nuo žmonių norinčiu važiuoti Amerikon. Gegužės 17- 
tą dieną Amerikos ViČe-konsulis, Ponas Walker, buvo Kaune ir priėmė 
aplikacijas nuo 150 pasažieriy. Apie Birželio 17-tą dieną Vice-konsulis vėl 
važiuoja Kaunan, ir taip lankysiąs kas mėnuo.

Antras svarbus palengvinimas Lietuviams keliaujantiems Amerikon 
yra tame, kad sekančiais metais daugiau Lietuvių galės važiuoti Amerikon, 
negu pereitais metais.; Yra paskirta priimti iš RUSIJOS 34,247 žmonės, 
o prie Rusijos yra priskaityti Baltijos kraštai, LIETUVA, LATVIJA ir ES- 
tonija ... :".z . ............... ' ................ . ‘ ■ .1; . /
labai nedaug teatvažiuos žmonių, tai dauguma iš tų 34,247 galės būti Lie
tuviai. Skaitant, kadCatvių, Estų ir tikrųjų Rusų teatvažiuos dvideŠim- 
tis nuošimčių, tai Lietuvių galėtų atvažiuoti apie 27,000. Lietuviai tokiu 
budu papuola į labai gerą padėjimą, tikrai į daug geresnį padėjimą negu 
kokio kito krašto imigrantai. Lenkija, pavyzdžiui, galės iš viso teatsiųsti 
per metus 25,800 imigrantų. PHe šitų skaičių, žinoma, nėra prirokuojami 
Amerikos piliečiai, nors jie butų gimę kitose šalyse.

Kiekvienas važiuojantis iš Lietuvos Amerikon turi gauti nuo savo gi
miniu iš Amerikos tam tikrus pareiškimus po prisieka (affidavitus) rašy
tus rašomaja mašinėle. TOKIUS AFIDAVITUS PAGAMINA VISIŠKAI 
DYKAI NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ SKYRIUS kiekvienam, kas nori 
atsikviesti savo gimines iš Lietuvos ir siunčia Lietuvon laivakortę.

Lietuvoj kiekvienas, kurs važiuoja Amerikon turi gauti iš Lietuvos 
Valdžios ilžrubežinį paspotrą. Gavęs pasportą ir pareiškimą iš Amerikos

siunčiami Lietuvon grei 
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma. Norėdami gero ir 
teisingo patarnavimo, 

Kreipkitės pas;

A. Pakšys
220 Milwaukce Avė., 

Kenosha, WiB.

Pinigai Iš 
Kenoshos 
Lietuvon

Kas nori siųįsti pini
gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, mo- 
ney orderiais ar draf- 
tais.

Kynijos darbininkai savo šventę 
. Tos vai- vistiek pažymėjo. Pažymėjo ją 
kadir povą- slaptais susirinkimais ir prakal

bai, vis dėlto, pradeda eiti tais'borais.
keliais, kuriais senai vaikšto jų 
draugai — 
darbininkai 
Pirmoji ir 
mingesnė nei kada nors pirma.

Nors Kynijos darbininkams 
organizuotis j atatinkamas pro 
fesines sąjungas neleistina; 
nors pažymėti visapasaulinę dar 
bininkų šveptę viešai tenai ne
galima tatai skaitoma dideliu 
nusižengimu. — susipratusieji

Sacco-Venzetti byla.

Pinigai is 
Rockfordo 
Lietuvon

Pinigus iš Rockfordo 
Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petrau
ską, Rockford Real Es
tate & Loan Co.

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma.

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

S.J.Petrauskgs
809 So. Main Str.

; > Rockford,‘III.

— Pinigai yra padėti 
kambary, 
parodė į kambarį, kur buvo ka
reiviai. •

Plėšikai tuojau puolė ten, bet 
tarpdury buvo pasitikti kareivių 
šūviais, ir krito negyvi.

Tuojau po to vidun įpuolė dar 
kiti trys plėšikai, taipjau vei- l 
dus kaukėmis apsidengę. Jie,* 
matyt, manė, kad pirmieji jau 
busią apsidirbę su žydais ir šau-, 
dyinu duodą jiems ženklą, kad ' 
ateitų padėtu pinigus'išgabenti. 
Bet vos tik jie įpuolė vidun, ka- i 
reiviai ir šiuos tris nukovėu . .<;

Po to buvę duota žinia* polteL, 
jai. Kai atvyko policija ir nu-, 
ėmė kaukes nuo nukautųjų plė
šikų veidų, yisi nustebo, Tais' 
plėšikais pasirodė beesą: pirmaš 
•— vietos notaras, antras — jo 
sekretoris; trečias — miesto gal
va; ketvirtas — vietos gelžke- 
liq stoties viršinįnkas, o penktą 
sis — tas pats lenkas, kur buvb t 
iš to žydo nupirkęs jo alaus pa
kriką ir užmokėjęs jam 50 mi-, 
iijpnų markių.

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS J

Ofisas ridurmiestyji 
ASSOCIAT1ON BLDG.

19 So. La Šalie SL 
Valandos: 9 ryto ikj 5 po pietą 

i Panedėliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hydo Park 8395

reikale kiekvienas galį- gauti Baltic American Linijos ofise, Kauno mies
te, Laisvės Alėja No. 20.

Tie, kurie važiuoja iš Amerikos į Lietuvą trumpam laikui, gali laiva
kortę atgal išsipirkti, ir tas palengvins jiems sugrįžimą atgali Ameriką, 
kada jie to norės. Kiekvienas lengvai gali sugrįžti iš Lietuvos Amerikon, 
jeigu jis buvO išvažiavęs tiktai pasisvečiuoti ir grįžta Amerikon NEIL
GIAU® KAIP PO ŠEŠIŲ MENESIŲ. Toks bus įleidžiamas greitai atgal 
Amerikon.

Važiuojantis iš Amerikos Lietuvon NAUJIENŲ LAIVAKOR
ČIŲ SKYRIUJ gauna geriausią patarnavimą ir pasirinkimą geriausių lai- 
Vtf. Keliaujantiems Lietuvon Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius išmaino 
pinigus čekiais arba draftais pagal žemiausio kurso, koks tiktai galima 
tą dieną gautį. > :

Visuose kelionės reikaluose kreipkitės į Naujienų Laivakorčių Skyrių.
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DEDHA*M, Mrss. —— Juo to
liau ,tuo labiau kaltintojams ne
besiseka. Netik kad jų. liudi
ninkai painiojasi ir vieni kitų 
liudymus užginčija, bet >r pa
tys kaltintojų advokatai keletą 
kartų gavo “apleisti pozicijas”. 
Jie norėjo, kad į bylos- rekordus 
butų įtraukta kaltinamųjų 
žmonių Įsitikinimai; norėjo taip
jau, kad prie tos bylos, “kaipo 
neginčijamas liudymas”, butų 
prikergtas Sacco-Vanzetti foto
grafijos, nuimtos policijoj. Pa
galios, dabar jie norėjo įtraukti 
į rekordus vieno jų liudininko 
žodžius. Tasai jų liudininkas 
mat pasakė ,kad “banditų auto
mobily” jisai matęs “kaipir šau
tuvą”.

Kokiuo tikslu tai daryta? Ve 
kokiuo. Kada policija areštavo 
italą Sacco, tai jo bute rasta 
šautuvas. Tad, matyt, norėta) 
priparodyt, kad žmogžudybės 
metu kaltinamieji ir tą šautuvą 
turėję. žodžiu, kaltintojams 
reikia visa, kas “neginčijamai 
įrodytų”, kad Sacco ir Vanzetti 
yra “tikrieji Šumeikos”.

Suprantama, kad kaltinamųjų 
žmonių advokatas, Moore, tuo- 
jaus užprotestavo. Bet teisėjis 
Thayers to protesto nepaisė. Ji
sai patvarkė, kad kaltintojų liu
dininko žodžiai bylos rekorduo
se pasiliktų. Tuomet adv. Moo
re pareiškė, kad policija, arešta
vusi Sacco, neturėjo leidimo už
grobti jo savastį. Ji turėjo lei
dimą (warrent) tiktai areštui.

Kaltintojai “susiprato”. “Su
siprato” ir pats teisėjas Thay
ers. Jisai tuomet kreipėsi į kal- 

' tintojų advokatą ir atklausė: ar 
šis manąs, kad tie jo liudininko 
žodžiui nėra didelės reikšmės, 
Advokatas susidomėjo. Matyt, 
jam pasidarė aišku, kad atsiti
kime, jeigu prisaikintieji teisė
jai Sacco ir Vanzetti rastu esant 
kaltais, jų advokatai galės kreip
tis į augštesnį kortą ir be kita 
įrodyti nederamą policijos elgė- 
sį užgrobiant areštuotųjų žmo
nių savastis. Tuo budu jisai 
“susiprato” ir teisėjui pasakė, 
kad tuos savo liudininko žodžius 
jis neskaito esant labai svar
biais. Teisėj is tuomet padarė 
/‘change of mind” —- ginčija
mieji liudininko žodžiai paliepta 
išbraukti. |

Devynioliktą bylos dieną ir) 
vėl pašaukta keli kaltintojų ir) 
kaltinamųjų liudininkai. Vie-| 
nas kaltintojų liudininkas, gele-| 
žinkelietis Mike Levangie, be ki
ta liudijo, jogei jis “tikrai prisi
žiūrėjęs” į banditus ir vieną jų 
dar ir šiandie pažįstąs. Jis — 
Vanzetti. Pažįstąs jį iš jo “ne
paprastai tamsaus veido”.

Bet kaltinamųjų liudininkas, 
Frank J. Burke, ano liudininko 
Įrodymus tinkamai atmušė, 
žmogžudybės metu jis buvo tik 
dešimt pėdų atstu nuo banditų 
ir todėl turėjo progos prisižiū
rėti į juos. Burke pareiškė, jo
gei tas banditas, kurį Levangie 
sakė esant “nepaprastai tam- 
saus veido”, tikrenybėj buvo tik 
“truputį tamsaus veido” ir aug- 
što ūgio. Tuo gi tarpu Vanzet
ti yra žemo ūgio žmogus. Beto, 
tas pats liudininkas turėjo pro
gos prisižiūrėti, būtent, kokį tas 
banditas revolverį turėjo. Ban
ditas mat kėsinęsi šauti { jį, tik 
kažin kodėl patronas neeksplio- 
davo ir šis išliko gyvas. Kada 
advokatas jo atklausė koks tas 
revolveris buvęs, jis atsakė: 

“Mėlsvas automatinis revol
veris”. Vadinas, visai ne toks, 
apie kurį iki šiol kaltintojų liu
dininkai kalbėjo.

“Kaip visa tai tamsta žinai?”; 
_ klausė advokatas.

“Panašų revokverį mano stt- 
nus parsinešė iš karo’ 
ke liddimnkas.; .

Kaltintojų advokatas čįa liu
dininko kalbą pertraukė ir pa
reikalavo, kad jo Žodžiai butų Iš
braukti iš bylos rekordų.. Su
prantama, teisėjis Thayers tą 
reikalavimą išpildė.

ITALIJA.
• ''"ST
Ir jie “susipranta

L, . A.., ‘ r*
Į.‘ New York 
i imtomis* Italijos juodašimčių 
patrija, Fasdtti, pradeda “susi
prasti”. Tos pačios žinios sako, 
kad jie ruošiasi visą savo pro
gramą pakeisti.

Kodėl? Labai aišku: toji te
roristinė taktika ,kurios tos or
ganizacijos vadai Iki Šiol laikė
si, pasirodė, nieko gera jiems 
neatnešė, Spcialistų jie. nenuga
lėjo. Socialistai ir šiandie yra HV 
ppti svarbiausioji • jSga Italijos1 kuo ' pasidžiaugti

... ...................................... -
,3; (< i.'Vanzetti advo

katai dar vieną kaltintojų pasi- 
mojinią atmušė. Jie išreikala
vo, kad du patronai, kurie buk 
rasta VahzėfH klŠeniuję, kada 
šis buvo areštuotas, iŠ bylu# re
kordų butų, išbraukti. ' Reikala
vimas išpildyta, nes kaltintojai 
negalėjų įrodyti, jogei tie pat
ronai “tikrai yra tie patys”.

Beto, vienas kaltintojų^ advo
katas, Callahan, davė puikios 
progos Sacco ir Vanzetti advo
katams. Laikydamas “karštą 
spyčių“, suprantama, taikomą 
prisaikįniiemsienM teisėjams, 
jis be kita pareiškė, jogei Sacco 
ir Vanzetti patys tupėtų pasisa
kyti, “kaip teh ištikrųjų įuvo”> 
J^abai gerai. Tuo bus pasinau-
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SVEIKATOS DALYKAI.
VĖŽYS.

NAUJIENOS. CMenflrO. 1IL M*

Vyrai! Neabejotinai Didžiausios vertes siutai į 
Daugelį mėnesiy

Kiekvienas vyras ir vaikinas, 
kuris tik nori pagabaus, gerai 
tinkančio vasarinio siuto,, turi 
pribūti šių subatų — užtikrintas 
pasirinkimas šios tikrai didelės 
vertės. . .

Siutai pasiūti pirmaeiliu 
drabužiu išdirbėjy, Chica-

Rodiesterro ir New 
Yorko. '

tialėsit pasirinkt iš šimtų ge
rai pasiutų stailiskių siutų; ko
kios mados, audeklo ir spalvos 
tik norėsit; konservatyvių ir 
gražiausių modelių. Vyrai! 
sistebesite šiomis vertėmis.

Paprasta kaina $85 ir $40 vy
riški |r vaikinams siutai;'singlo 
ir doųble breasted; worsted, 
languoti kašmiero, ttveeds; yra 
2 kelinių šviesiais 
tai. Visų mieros 
Atsargiai pasiūti, 
vertės už

worsted, 
L 

dryžiais siu- 
33 iki 44. 
Puikiausios

Nu-

Mokslas pailgino žmonių gy* 
veninių. Pasteuro ir Uslerio 
laikais abelnas žmogaus amžius 
buvo 30 jnetų. Dabar jis yra 
45 metai. Suprantama, vieni 
miršta kūdikystėj, o kiti net 
100 metų susilaukia, vienok, 
visų žmonių metus sudėjus ir 
išdalijus ant žmonių skaitliaus, 
išpuola 45 metai kiekvienam, 
šitokis progresas pasidarė ačiū 
higienai, sanitarijai, chirurgi
jai, čiepams, blaivybei ir 1.1 
Vienok kaip greit turim dides
nį senų žmonių skaitlių, taip 
greit atsiranda daugiau ligonių 
su senatvės ligomis. Viena to- 
kiy ligų yra vėžys- Jis gali at- 

sirasti pas vyrus ir moteris ar 
tai burnoj, ant lupų, krūtyse, 
skilvyje, lytiškuose organuose 
ar kur kitur. Paprastai pas vy
rus jis atsiranda po 35 metų

Užvakar vakare nežinomas 
vyras apie trisdešimt penkių 
metų amžiaus nušoko nuo Vau 
luren gat. tilto ežeran ir pri

gėrė.

amžiaus, labai retai anksčiau, 
jas moteris kokiais penkiais 
netais anksčiau. ,Žlinoma, nėr 

visi jį gauna ir ne visi gavu* 
4eji nuo jo miršta, nes toere- 
lai jis pašalinamais arim opera* 
rija, arba X-spindubais arba 
radiiunu, vienok amžiui vir-» 
šiau 30 metų 5 procentas visų 
žmonių miršta nuo vėžio. Iš 
kiekvienų 11 moterų viena 
miršta nuo vėžio ir iš kiekvie
nų 13 vyrų turi tą pačią nėr

F

panėšima!
Chkagos Lietuvių Draugijos S. P. 

{drmutinis susirinkimas įvyks ncd< 
ioi liepos 10 d. 2 v. po p. Zvviązek 

| Polek svetainėj, 1315 ' Ashland. Visi 
draugai in-alonėkipe .sUsirii>kt laiku, 
nes turime daug svarbių dalyku ap
tart.. Taipgi kurie persikėlėt į kitas 
vietas būtinai priduokit savo adresus.

— X. Shaikiis.

wers varės į to paties winxld 
aldermanuA Kuomet Pawer« 
tapo*išrinktas, du Powerso ša* 
liniukus kažin kas nušovė. Vė* 
liau pradėta šaudyti D’Andrea
Šallninkah Nušauta ir pats D’* 
Andrea. Nors jau tiek žmog
žudy ščių toj apielinkėj padary
ta, tečiau kol kas policija nėra 
suėmus nei vieno žmogžudžio.

---------- --
». Smagus piknikas socialistų 

dienraščio naudai/-

Dine Bros, kompanijos na
rnos, prie 4032 So. Ashland av., 
užvakar sudegė. Nuo jo kone 
užsidegė ir Stockjardai. Nuos- 
tolių padaryta apie penkiasde
šimts tūkstančių dolerių.

Paprasta kaina $30 • siutai 
kaŠmiero, worsted ir tweeds 
vyriški ir vaikinams modelių; 
naujų patrinų, stailos ir audi- t 
mo; miera 33 iki 44. Specia
liai apkainuota, subatoj už

$20.75 $17.50

L. S. S. 4-tos kuopos išvažiavimas 
J Beverly Hills bus nedėlio], liepom 10 
d. Kalbės A. Dvylis, agron- stud., 

itema: “Kokios naudos neSa d^rbl- 
Bruce S. Grenclle, kuris gy* ninkame gera spauda”. Kviečiame 
mo I-A’nnufnnn V»n,lu Ufr-onb, | visus be skirtumo atsilankyti.

—- Komitetas.verib Evanstone, kūnas ištrauk
tas iš okeano. Patirta, kad jis 
papildė saužudystę. Jis buvo 
dvidešimt keturių metų am* 
žiauš ir teologijos mokinys.

Ryto, t. y.v subatoj, liepos 
d-, National parke, Riverside, 
ten kur pereitą iicdėldięnį bu
vo lietuvių šdciftliStų piknikas, 
bus smagus piknikas naudai ku 
riamojo anglų socialistų dienf 
raščio. Piknikas prasidės 10 
vai. ryte ir tęsis iki vėlos nak* 
ties..

Tai bus tikras mėnesienos 
piknikas. Datžns yra gražus, 
bet dar gražesnis bus prograi 
mas. žydų socialistų choras 
padainuos daug dainelių ir pa* 
statys tris gyvus pdveikslus. 
Garsus rusų smuikininkas Alek 
sandras Kaminskis irgi daly* 
vaus ten su savo smuiku. Be 
to dainuos jaunas tenoras Max 
Bradsky. Įžanga tik 20c.

Nuvažiuoti galima 22 gatvės 
gatvekariai, paskui pfersimah 
hant į Iji Grange gatvekarius, 
kurie priveža prie parko.

.......... 4 ’u

Du pašovė ir pate nusižudė.

9Vėžys nebutų tiek pavojinr 
gus, jeigu jis nesimėtytų į kitas 
kūno dalis ir vis neaugtų pla
tyn į mėsas kuriose jis prasidė
jo. lodei labai yra svarbu at
rasti jį pradžioj ir nejudinti, 
kol neišpjaujamas arba radiu- 
mu bei X-<spiftduliais nepaša* 
linamas. Sj>audintus ix- (Rito-, 
ki manipuliavimai gali atskirt 
t i vėžio dalelę, kuri bus kratll 
jo ar limfos nunešta kitur ii 
pradės augimų. Ir operacijoj 
'daromos su tokiu atsargumui 
kad ne tik visas vėžio mėsai 
‘išimti, bet kad jas nešujudintf, 
Ypač krūties ir gimdos vėžys 
greitai išnešiojamas į kitas kttt 
no dalis.

Jokiė vaistai ir kitokie gyt 
dymo budai negelbsti. Liga 
plėtojasi ^arčiai ir sa vairai ūe* 
sunyksta. Pažinti vėžio liga 
nėra sunku, žinant, kokiui 
simptomus jis duoda ir da paK 
Vartojus labaratoriją. Mikros
kopas (padidinantis daiktus in| 
strumentas) tankiai yra geriau
siu įrankiu diagnozai padaryti. 
Ir jei vėžys 
liot nereikia 
diumu arba 
prieinamas 
būtinai reikia operacijos.

—Dr. A. Montvidas. s

Willium Kasienowski, 5030 
So. Loomis gat., užvakar tapo 
pašautas. Jis turėjo 
automobilį ir su juo 

kuomet jį policija vijos.

pavogęs 
važiavo,

Balph Bloch, 3740 Michigan 
avė., numirė nuėjęs krautuvėn.

Ernest Miller prigėrė Michi 
gan ežere besimaudydamas.

West Pullman. — S. L. A. 55 kp. 
pusmetinis susirinkimas įvyks liepos 
11 d., ,7 vai. vak., J. Gruzdžio svet. 
Visi nariai malonėkite atsilankyti, 
nes yra daug svarbių reikalų svar
stymui. Taipgi pasirūpinkit užsimo
kėti užvilktus mokesčius.

— A. Statkus.

N„rth — i.. g. o. 47 Sky
riaus lų&nesinis susirinkimas bus lui- 
komas nedalioj, liepos 10 d., 10:30 v. 
ryto, Liuosybės svet., 1822 Waban- 
sia Avė. Draugės ir draugai, ma
lonėkite būtinai susirinkti visi, nes 
yra svarbių reikalų.

— Sekr. J. Čepaitis.

Dr-stės Meilės Lietuvių Am. pus
metinis susirinkimas įvyks subatoj. 
liepos 9, 7:30 v. v. G. M. Chemausko 

. salėj, 1900 S. Union Avė. Visi na-
■ Sl....E.. Hai susirinkite laiku, turime svarbiųLietuviu Rateliuose H

. /• ’ ' ' I Izid- Wedeckis. fin. sek/

. roseland. Lietuvos Mylėtojų Draugija rengia 
pikniką nedėlioj, liepos 10 die- 

Vietos parapijos kunigas La- M. Blinstrupo .darže, Leafy Grove. 
.. e ... . Pradžia 9 v. ryto. — Komitetas,peuą su p.< Savickiu bandė sur 

kviesti įvairias vietos ir apie- 
linkės lietuvių draugijas -ir Lie
pos Ketvirtąją, tai Amerikos 
nepriklausomybės šventėj pa
daryti didelę demonstraciją. 
Norėta mat pasirodyti, kad jie 
dideli patriotai esą. O be to, pO 
demonstracijos buvo gera pro
ga demonstrantus susivesti baž 
nyčios sklepan, kad čia jie iš* 
klausytų kunigo Lapelio pamo
kslo (mat į bažnyčią mažai kas 
teeina) ir dar padaryti gerą 
biznį. Sakau gerą biznį dėlto, 
kad už visa ką imta dvigubai. 
Bet visa tai ne kaip nusisekė. 
Teigti ne Golden Star Lietuvių 
Fas. ir PaŠ. Kliubas, kurs apsiė-' 
mė dalyvaut nežinodamas, jo- 
<gei.,teks.eiti j bažnytinį skiepą, 
tai: visa demonstracija butų 
Atsidėjus vos iš -keleto dešim
čių pimapijoTių. Griežė vienas 
beitas ir iouiavD .keli automobi- 

traukė
nuo 108-tos gatves - Michigan 
avė. į T 15-tą gatvę ir atgal su
sisuko Indiana avė. į Lapelio 
skiepą.

Kai tik demonstracija, sugrį
žo prie skiepo, tuoj Golden 
Star Liet. Pas. ir-P^š. Kliubas 
su muzikantais numaršavo į 
Strumilo svetainę. Kun. Lape* 
lis labai pyko, kad* kliubiečiai 
atsisakė eiti į jo skiepą ir šaky 
damas pamokslą tiems kelioli-r 
kai parapijonų kliubiečius išva
dino net bolševikais; Supranta
mas dalykas, kad kliubiečiai 
nieko bendra neturi su bolševi
zmu, bet mat kad jie nepučia 
vienon dudon su Lapeliu, arba 
pagal jo dūdą nešoka, tai, žino* 
ma Lapeliui jie yni ir šiokie ir 
tokie. Laike kalbos, vienas pa- 
rapijonas norėjęs duoti klausi
mą, bet už tokią drąsą buvo iš
mestas už durių.

Apvaikščiojimas buvo men
kas, prdgramfcs dar menkes
nis. — Bijūnėlis.

JONAS JONIUS
Pęrsiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 7 dieną, 1921 m. Paliko 
dideliame nubudime tėvą Kazi
mierą ir motiną Eleną Jonkus 
ir mažą sesutę 7 metų. Kūdi
kis turėjo 1 metų 3 mėnesių 
amžiaus. Kūnas randasi ( po 
num. 3401 Auburn Avė. Lai
dotuvės įvyks liepos i 9 dieną 
apie 8 valandą į šv. Jurgio baž
nyčią, o iš ten į šv. Kazimiero 
kapines. Užkviečiame visas 
gimines ir pažįstamus dalyvauti 
laidotuvėse.

Kazimieras Jonkus.

Dirbėjas ir Importuotojas ge
riausių armonikų pasaulyj* Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu na
gu kiti . Dykai lekcijos pirkėjams. 
Raiykt angliškai dėl informacijų.

VAGIS

Ruatta & Serenelli 
817 Blie Island Ava.

PASARGA.
Skaitykite musų pagarsinimą šia

me laikraštyj, šauk mus kaip greit 
gali. Jei turi seną automobilių atva
žiuok juomi, ir važiuok geru automo
biliam namon.

MITCHELL AUTO CO.
' 2328-2384 S. Michigan Avė. 

Atdara, dienomis, vak. ir nedėliomis.

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

HEMO BYCIENIC-FASniON INSTITUTE 
IM*t. M ' 23 Pl«c« s N.w Y»rk

SVEIKATA
Kiekvienas privalė įsigyti šią 

labai naudingą knygą
Sutaisė Dr. A. L. GraiČiunas. šioje 

knygoje rasite pamatines žinias iš 
anatomijos, fiziologijos ir hygijenos, 
kaip tai:

1. žmogaus kūnas.
2. Valgis ir kas iš jo pasidaro.
3. Valgymo budai ir virimas.
4. Virškinimas.
5. Rūgimas arba fermentacija.
6. Kas yra alkoholis.
7. Cirkuliacija (kraujo)
8. Kvėpavimas.
9. Sudėjimas kūno (kaulai)
10.
11.
12.
18.
14.

saugoti).
15. Plaukų slinkimas; kvapo smir- 

dėjimas.
16. Kaip išsiplėtojęs kūnas.
17. Balsas (svarba gražaus balso).
18. Mažų vaikų priežiūra.
19. Džiova.
20. Vabzdžiai (kaip jie kenkia svei

katai).
400 puslapių. Kaina Šios knygos tik 

$2.00. Gražiai apdaryta. Reikalaukit 
tuojaus:
■■■.■■■n—i.

Inkstai, oda ir jų priedermės.
Dii-ksniai (nervai).
Pajautimai.
Liga (bakterijos)
Parazitai (kaip nuo jų apsi-

Naujienų Knygynas 
1739 So Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS.

Parašė A. J. Karalius.
Apysaka paimta iŠ tikro gyvenimo. Ji atvaizdina 

kąip blogos gyvenimo sąlygos atsiliepia ant žmonių 
Kaip atsiranda vadinami prasikaltėliai ir kodėl jie to
kiais yra.

Tuojau siųskit pinigus krasos ženkleliais, gausite 
knygutę.

Puslapių 27. 
Kaina tik 10c.

NAUJIENŲ KNYGYNAS 
1739 So. Halsted St 

Chicago, III.

randamOs, atider 
visai.*’ Kartais ra* 
X-spinduliais jiš 

gydyti, o kartaif 
į

CHICAGOS 
:: ŽINIOS::

,1, ,t.ui. I, H .......... ,1'7 L

DAR VIENA' AUKA UEVY- ’ 
NIOULKTAM WARDE.

W______ !
Kelintas menuo kaip uDevy* 

nioliklam vvarde Italai šatodosi 
dėl skirt i i<ų politiškų įsitikimi 
inų. Dvi nedėlios atgal nušau* 
ta Laspisa, o užvakar nušautą 
buvęs artimiausias jo draugasį 
Joseph Sinacola. Jį nušovė 
jam beeinant namo iš Ląspisųt 
Sinacola tankiai aplankydavo 
Laspisų namus, kuomet Lattpi* 
są nušovė. Jis beveik kai tik* 
ras sargas dabojo Laspisų na
mus, nes mat, manė, kad ka 
kas da bandys nužudyti ii 
likusią jo draugo šeimyną; 
Taip gi buvo kalbama, kad 
buk Sinacola daugiausia žinąs 
kas nušovė (Daspisą. (raibuti 
kad visa ta sudėtis ir privedą 
žmogžudžius nužudyti ir jį.

Sinacola’išėjęs iš Laspisų na-t 
mų priėjo prie ponios Mary 
lacola, 718 So. Loomis gat-i 
kuri sėdėjo ant savo namų goti 
ko. Tuo tarpu urnai priėjo prieį 
jo augštas italas ir prispaudęsį 
revolverį prie Sinacola smilką 
niens paleido šūvį. Aukai par*į 
kritus da paleido antrą ir pas-j 
kui nubėgo.

Ligoninėn nugabentas Sina-j 
eolą kalbėjo, bet nepasakė kas! 
jį šovė. Jis liepė to klausti jo; 
pačios. Esą jinai žinanti kas jį' 
šovė.

Dabar jau nušauta arti dvy-’ 
likos politiškų veikėjų. Devy
nioliktam warde. šaudymąsis 
prasidėjo tuojau po išrinkimu 
alderinano. D’Andrea ir Po-^ 
-" -....  -' 'i" i i ... ;

Frank D’Apgelo, 1094 So 
Michigan gat., užvakar norėjo 
nušauti savo brol| ir jo šeimy
ną. Prie to akto jį privertė, 
manoma^ didelis karštis. Ilgą 
laikų jis buvo be darbo ir todėl 
vis .kopė ant saulės jieškoda- 
nias darbo. Karštis gal būt su
maišė jo protą. , |

• i - V ; t
Frank 4D’Angelo parėjo na

mon ir rado savo brolį Peter 
šų šeimyna bevaikančius. Čio
nai, sako, Peter ėmęs •kaltinti 
savo; brolį, kad jis esąs, tingi
nys, jei negali susirasti sau 
darbo. Ant to Frank »■paleido 
šėvį į Ji* bet Suvis pataikė Peter 
D’Angelo pačiai. Tūlas Huber, 
kuris irgi ten pat gyvena, puo
lą atimti iš jo Revolverį. Ir jis 
tapo pašautas besiimarit. Pas
kui, sako, Frank pagavęs ilgą 
peilį fa* pats nusMuręs; 'Policija 
pribuvus rado jį jau nebegyvą. 
Pašautieji irgi manoma, kad 
.mirs;; Jiems gydytojo < pagalbą 
davė lietuvis daktaras Makaras.

Town of Lake. — Dr-stės Petro ir 
Povilo pusmetinis susirinkim-as lai
komas nekėlioj .liepos 10, 2 vai. po 
pietų, Šv. Kryžiaus parapijos svet, 
46ta ir So. Wood gatvių . Visi drau
gai susirinkite, nes yra labai daug 
svarbių reikalų apsvartymui.

Nut. Rašt. P. D. Virbickas, 
.......  4438 So. Fairfield Avė.

Visų L. S. S. kuopų, rengusių pik
niką liepos' 4, Komisijų susirinkimas 
bus subatoj .liepos 9 d., kaip 7 vai. 
vakare Naujienų name. Kuopų įgalio
tiniai prašomi susirinkti laiku.

—B . Badžius.

Town of Lake. — Teatr. Kliųb. 
‘‘Lietuva” pusmetinis susirinkimas 
įvyks liepos 8, 8 vai. vakM šv. Kryž. 
parap svet. Visi nariai malonėkite 
atsilankyti, nes bus daug naujų da
lykų svarstyt.
— Iždo Rašt. Nik. Klimašauskas, 

4441 So. Washtenaw Avė.

LSS. VIII Rajono išvažiavimas į 
Jefferson mišką bus nedčlioj, liepos 
10 d. Bus gražus programas — cho
rų dainos etc. Kalbės Naujienų re
daktorius P. Grigaitis. Bus šaltų gė
rimų ir Skanių užkandžių. Dalyvau
kite skaitlingai. — Komitetas.

Demonstracija g.Jg.

Užmušė grįžtant iš Dempąey 
kumštynių.

. .

Iš MONTREALIO TIESIOG J KAUNĄ TIK $113 
šis yra tiesiausias Lietuvoj kelias, Lenkiją aplenkiant. 

Laivų ruimai po 2, 4 ir 6 lovas. Tik 8 dienas ant vandeni.
y* • *x i i i July 2, .16, 23, 30.Laivai išplauks

r August 6; 18 ir‘ 27.
Pirkite Laivakortes pas Jūsų seniausią Chicagoje Agentą.

.A. OLSZEWSKĮ ,
3251 £o, Halsted St., Chicago.

Pašportus parūpina, į „
Pinigams Lietuvon vežtis parduoda Draftus ant Bankų Kauno, kiau

lių, Raseinių, panevėžio, Marijampolės ir kitų Lietuvos Aniestų? ■*
Padaro Ingaliojimus (Doviernastis) s; . .

(Amerikos valdžia leidžia gryžti atgal laike_6 mėnesių po išvažiavimui)
Naujus Olszevvskio ofisas dabar ne Banke, bet kftęj pusei

• gatvės, priešais Bankų. " 1 j»’? ’
■MM

50.

4

šešiolikos metų vaikinas, Ri* 
chard Preadergust, 3119 Le- 
Kjngton, labai norėjo pamatyti 
Dėmpsey ir Carpentiero kumš* 
tynęs, kurios įvyko praeitą sih 
batą Jerscy City. Neturėdama^ 
pinigų kelionei, jis nusprendė 
įlisti tvarnos vagonan ir ten nu
vykti? Tą jis ir padarė su ke
lete AhVo draugų. )is ten nu
vyko, tačiau neturėdamas pi- 
sigų vidun negalėjo įeiti, o tik 
buddamas lauke klausės šuka* 
vinių ir paskui gavo jpamatyti 
laimėtąją Dempsey, kuris išėjo 
|M) muštynių. z ,..

Muštynėms užsibaigus Vaiki
nas nusprendė grįžti aigal Chi- 
eėgon taip pat fraito traukiniu. 
Kol pasiekė Chicagų jis išalkę 
it nuvargo ir čionai traukiniui 
sustojant kai vagonai šusitren 
ke viens kitan, jis pateko tarp 
vagoAų ir tapo užmuštas.
x Čampiouas Dempsey -• -tai iš
girdęs susijudino ir nupirko 
žuvusiam gėlių vainiką su pa
rašu “Nuo 
Dempsey -

M »—

ASMENĮ! MOJIMAI
STANISLOVAS KASIULIS.

Malonėkite ateiti Naujienų ofizan 
.eikale Lietuvon siųstų pinigų.

MYKOLAS KLEVUŠIS
Malonėkite ateiti Naujienų ofisan 

.eikale bietuvon siųstų pinigų.

JIEŠKAU savo vyro Antano Rač
kausko, kuris prasišalino nuo manės, 
birželio 19 .d., 1921, palikdamas mane 
ni dviem vaikučiais. Vyras 6 pėdų, 6 
colių augščio, sudžiovusio ir tamsaus 
vaido. Kas tokį patėmysite, meldžiu 
man pranešti šiuo antrašu:

URŠULE RAČKAUSKIENĖ, 
5363 Shields Avė., Chicago, 111.

JIEŠKAU savo moters Alenos Pi
voriūnienės. Miela mano > Alena, ne
klausykite ką žmonės kalba; prašau 
tavęs, dovanokite m-an, kad tave ne
kaltai* apkalbėjau. Jei dėl to išėjai, 
tai meldžiu dovanokite man dėl mei- 
lėfc vaikelių ir grįžkite, jau ir taip 
užtektinai juos mažiukus utėlės pri- 
ė<lė. Daug praslkąlsta vienas prieš 
kitą, bet ne taip ilgai pykstasi kaip 
kad mes; žmonių liežuviai suardė 
mu^u gyvenimą, nes mes jų perdaug 

me. Neklausykite < ’
Inte, pacituosime namą ir

s i bodo gyventi, o jei <ne m-islijate grįž-

ČąmpkJno Jack 
- Diek o draugo.” •. 
irt-a i .r, i

Gomperso mažina dar kartą 
“pasižymėjo”.

DENVĖR. -- Gomperso ma
šina ir vėl “pasižymėjo”. A. F. 
D. konvencijai buvo paduota 
siūlymas, kad organizuotiteji šios 
šalies darbininkai stotų už atė
mimą galės kongresui —- skelb
ti kavą. Siūlymas redkalato, 
kad tokios galės turėtų tik ^pa
tys Šios šalies piliečiai. Tfk'jie 
turėtų nuspręst? ar reikaliAga

dauginu, 
, . ‘ važiuo

sime į Lietuvą, nes čionai labai at
sibodo gyventi, o jei <ne mislijate grįž
ti tai su Uievu mano numylėta. Mel
džiu atlėiskite nuodėmes mano, o aš 
jums atleidžiu, o gal pasimatysime 
Juozapato Pakalnėj.

LEONAS. PIVORIŪNAS, 
9424 Buinsidą Avė., Chicago, III.

Kur yra Prauas Petrikonis? Jis 
pats, ar- kas jį Žinotų, tegul susiži- 
no su Alexp Budreckiu, 1718 So. 
Union Avė., Chicago, 111.

JIEŠKAU savo pačios Marcelės 
Beniulienės, kuri apleido balandžio 
dt< .palikdama mergaitę 7 metų, 
vaiką 6 mptu. ..pir<b&ji*u buk gyvena 
Chicagoj. Ji yra 30 metų amžiaus, 
gelsvų plaukų, švėna 200 svarų, 5 pė-

Juozas Backns, 6448. Grove 
avę., užvakar automobiliu su
žeidė ^keturių metų vaikų Ed- 
WrdJ?Knorr, 1437 So/Ashland 
avė* Vaikas gal -būt mirs.

' 1 11 '*!.... .

_ Elsie Hajper, 15 metų am
žiaus mergaitę, 1927 So. * Ruči
ne avė., užvakar netyčia vaiki
nai peršovė, jinai periteuta iš
buvo dvi Valandas niekam apie 
tai nesakius, nors jos ir buvo 
klausiamu ko ji tekia nubalus*

; 1. A , -r. A X gelsvų plaukų, sveria svarų, b pe-skelbti karas. Beto^ jeigu toks dų-9 colių aukščio.
karas — pačių piliečių nutarimu' ji. pati atsiliepti arba ją
— butų, paskelbtas, tai pirmų gySiu.
pirmiausia į karą turėtų eiti tie, * ’ 
kurie už jį balsavo. ««=

Gomperso mašinai toks siu-

A. BENIULIS,
1230 Shefffeld Avė., Voodtawn, Pa.
Į' .UŲUg-’atlT! • j MMitr.įii , | I iwi

APSIVEDIMAI.lymas pasirodė “perdaug x^di- *■
kalingas,” tad jas darė visa, kad . .
siūlymas W atmėst’as, Įr>
sai atmesta 21,742 balsais prieš Esu 34 metų; turiu 40 akerių Žemės.
littan . . j y į Mylinčios ramų ūkės gyvenimą, malo-
14,001). nėsfte atsišaukti priaiųsdamos ir sa-

*»^‘Džinsos’’ * turi kuo pasL vo paveikslą su laišku.
v' r BARAMA,

džiaugti. >■ t u k Bok 47, Kenntdy, Wi«c.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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NAMAI-2EMEPARDAVIMUIAPSIVEDIMAI. RAKANDAI
FARM A SU SRIAUNA UI*E.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

JIESKO DARBO

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

NAMAI-2EME.

2822 W. 40 St.

No.VYRŲ
8620 S. Wallace St.

įvairus skelbimai

1 TONO FORDAS.

PARDAVIMUI

MOKYKLOS

KIŠENINIŲ
Kas tokio naujo.

9

St.

ra- 
va-

1
1
1
1Naujai įtaisyta sodel font«- 

Kreipkitės,
J. SALIVONCHIK, 

905 W. 14th St.
Kampas Peoria St.

Master Sewing School 
Principalas

JOS F. KRASNICKA
190 Nnorth State St.

Campas Lake St. 4-fl.

PARDAVIMUI restaurantas, Ice 
Cream ir nesvaiginančių gėrimų krau
tuvė . 
tanas.

PARDAVIMUI CICERO NAMAI, VISI GERI BARGENAl.

REIKIA DARBININKŲ
------------— - — ■ - - — ■— — ■— ** ~~w»~w>*~**~****^

»■■■■■ "■ i—

AUTOMOBILIAI

JIEAKAU apsivedimui merginos ar
ba našlės nuo 23 iki 40 metų am
žiaus. Esu 29 metų, tik trys mėne
siai pagrįžęs iš U. S. kariuomenės. 
Meldžiu su pirmu laišku, prisiųsti pa
veikslą. Laišką ir paveikslą grąžinsiu.

MR. PIT, T. M., >
Y. M. C. A., Waukegan, III.

ĄNT RENDOS šviesus kambaris 
prie mažos šeimynos vaikinui ar mer
ginai.

Atsišaukite
3038 Wallace St.

3 lubos užpakalis.

JAUJAS vaikinas jieškau darbo į 
bekernę, mokintis už bekerį arba už 
pagelbininką bekeriui. Kam tokis 
darbininkas yra reikalingas, meldžiu 
atsišaukti į Naujienas laišku, pažy
mint No. 333.

REIKALIN GA mergina 
dentisto ofise.

DR. C. Z. VEZELIS,
4712 S. Ashland Avė.

Blvd. 7042.

PASINAUDOKITE 
Moterims darbo sujieškojimo patarna
vimu

59 Chatan St., Pittsburgh, Pa.
Mums reikia gerų moterų namų 

darbui. Atsišaukite pirm 2:30 po pie-

REIKIA KELETOSVYRŲ
Priimsime keletą vyrų i smar 

Idai augančią taxi Cab C o. Jei 
turi keletą šimtų dolerių arba 
touring karą į mainus ant taxi 
cab. Mes išmokinsime biznio ir 
pastatysime dirbti tuojau. Mu
sų žmonės padaro virš $100.00 j 
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. 329-81
Atdara kas diena nuo 10:00 iki 

9:00 v ak.

REIKIA pirmarankio virėjo 
arba virėjos. Atsišaukit tuojau. 
Gera alga ir geras darbas.

K. SURVILA.
Willow Springs Hotel

Phone Willow Springs 5.

REIKIA siuvėjo prie vy
riškų ir moteriškų drapanų, 
seno ir naujo darbo. 
LAURYNAS LAZAUSKAS, 

4401 So. Wood £>t.

REIKIA dieninių darbininkų. Nuo
latinis darbas. Prie skalbimo ir leng
vo prosinimo. 5Mj darbo dienos; $12 
į savaitę su užkandžiu. Valandos 
nuo 7 ryto iki 5 po pietų. Ketverge 
pusė dienos.
FRANCIS WILLARD HOSPITAL, 

710 So. Lincoln St.

AGENTŲ REIKIA LIFE 
INSURANCE.

Labai gera propozicija, nes kiek
vienas žmogus gali uždirbt nuo $50 
iki $75 į savaitę. Kvalafikuotiems 
mokėsime savaitinę algą. Atsišaukit 
tarpe 9 ir 11 pirm pietų.

COMMONWEALTH LIFE 
INSURANCE CO.,

431 S. Dearborn St., 
Room 911-912

Tel.: Wabash 8415.

REIKIA barberio vakarais 
dirbti. Darbas ant visados.

3405 S. Halsted St.

PARDAVIMUI Briscoe automobi
lius 5 pasažierų, visas goriausiame 
stovyje 1918 modelio, verta dvylika 
šimtų, aštuoniasdešimta penkių dol. 
Parduoda už keturis šimtus ir puse. 
Norintieji įsigyti gerą mašiną ir pi
giai, kreipkitės 3540 S. Halsted St.

Ant antrų lubų.

FORDAI FORDAI FORDAI
48 touring Ir roadsters 1917-J-1921 

modelių, su arba be starterių; tikras 
bargenas, cash ar išmokėjimai. Im
sime Jūsų seną Fordą į mainus. At
dara vakarais iki 10 va).

2560 So. Halsted St. 
priešais 26th St.

AUTOMOBILIAI
IŠMAINYK SAVO

! SENįKARį
DARYK TAI DABAR

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

cash išmokesčio.
KARAS TINKA KIEKVIENO

KIŠENIUI
Parduoda karus išmokėjimais 

96 karai, iš kurių gali pasirinkt 
PIRMIAU ATEISI, 

PIRMIAU APSIRŪPINSI
DIDELIS RANKIUS VISOKIO ISDIR 

BIMO, ATDARŲ IR UŽDARŲ 
MODELIŲ 

Visi Mitchellio pertaisyti lygiai 
gvarantuojami kaip ir nauji. 
MĖNESINIŲ IŠMOKĖJIMŲ

PARDAVIMUI bučernė 
ir grosernė. Lietuvių kolo
nijoj. Biznis geras. Parda
vimo priežastis — liga.

2133 S. Halsted St..

RAKANDŲ BARGENAS 
Gera proga jaunai porai penkių (5j 

kambarių rakandai. Gražiausia gro- 
jiklis pianas su roliais, didelis dubel? 
tava springsa phonographas su re
kordais ir gvarantuota daimanto ada
ta. Gali gTajint visokius rekordus 
ir gvarantuota. Taipgi, vėliausios

PARDA VTMTTT krianAiii I madoa Gruntinės setas, dining setas, x AryUA V11V1U1 KrldUClŲ | mieg|jam,bario setas, kaurai, deven-
portas, pastatoma ant grindų lempa, 
kurtinai etc. Viskas nauja. Parduo
sime ant syk arba atskirai už tavo 
pasiūlytą kalną. Nepraleiskit šio bar- 
geno. Rezidencija:

1922 So. Kedzie Avė.

šapa: taisymo, prosymo, čy- 
stijimo ir naujų siuvimo.

Atsišaukite:
3703 S. Halsted St.

PARDAVIMUI
SALIUNAS; GEROJ
VIETOJ GERAS
BIZNIS; PIGIAI.
2000 So. Robey St.

Kampas 21st St.

PARDAVIMUI rakandai 
dėl 4 kambarių. Pirmos kle- 
sos. Parduosiu visus sykiu, 
pigiai.

3125 W. 41 PI.

Nei 
Nei 
Nei 
Nei 
Nei

PLANAS
$200.00 $75.00 $25.00

800.00 100.00 80.0
400.00 175.00 85.00
500.00 200.00 40.oo
600.00 200.00 45.00
700.00 250.00 50.00
800.00 800.00 55.00
900.00 350.00 60.00

1,000.00 400.00 65.oo
Augštesnių kainų karai proporcijoj.

morgečius, 
brokrečius 
notary mokestis, 
f r ei tas mokėt, 
taksai mokėt.

MITCHELL 
AUTO 00.,

DU PARDAVOJIMO KAMBARIAI 
ŽEMUTINĖS GRINDYS 

žemutinės grindys, žemutinės grindys 
2328 2334

Michigan Avė. Michigan Avė.
ATDARA DIENOMIS 

VAKARAIS, NEDĖLIOMIS
Telefonas Victory 3805 

Važinėk kasdieną 
Mokėk sykį į mėnesį

PARDAVIMUI “Serp taxi 
cab”. Parduoda pigiai. Ka
rą galima matyti bile kada.

501 W. 38th St.
DIDELIS NUPIGINIMAS 

ANT NAUJŲ IR VARTOTŲ 
AUTOMOBILIUI-

CHAS LANGE & BROS CO. 
BUICK DISTRIBUTORS
2621-27 Milwaukee Avė.

Prie Logan Sųuare, i
Tel.: Spaulding 234. \

X I
Cash ar išmokėjimajsr

Atdara vakarais ir nekėlioms.

Express body ir cab. Nau
jas, 1921 motoras. $425. Iš
mokėjimai jei norit. 2[/i to
nų, šiltas važiavimu demon- 
stratorius. $2,200 lengvi iš
mokėjimai.

MEM MOTOR CORP., 
3110 S. Michigan Avė. 
Phone: Douglas 3720.

PARDAVIMUI 
GROSERNĖ. 
KREIPKITĖS:

3759 S. Halsted St.
PARDUODU studio labai ge

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

PARDAVIMUI grosernė ir 
Ice cream parlor. Biznis išdirb
tas gerai. Priežastį pardavimo 
patirsite ant vietos. Atsišaukite 

F. JUCEVIČIA, 
4422 Honore St.

PARDAVIMUI saliunas, 
lietuvių ir lenkų kolonijoj. 
Biznis 18 metų. Parduodu, 
nes turiu kitą biznį.

4430 So. Honore St.

PARDAVIMUI bučernė 
ir grosernė geroj vietoj 
Roselande; pardavimp prie
žastis — savininkas važiuoja 
į Lietuvą Naujienos No. 330.

PARDAVIMUI barber shop, 
visokių tautų apgyventoj vietoj 
prie trejų gatvekarių linijų.

R. GUZEVICIUS, 
1557 Milwaukee Avė.

PARDAVIMUI saliunas, pia
nas, registeris; geroj vietoj, biz
nis išdirbtas per 15 metų; lie
tuviais apgyventa. Pardavimo 
priežastis nemalonumas šeimy
noj. 2013 Canalport Avė.

PARDAVIMUI saliunas, lie
tuvių ir kitokių tautų apgyven
to] apielinkėj, biznis išdirbtas 
per daugeli metų. Turi būti par
duotas greitai; priežastį parda
vimo patirsite ant vietos.

1857 W. 13 St. netoli Lincoln

PARDAVIMUI saliunas 
geroj vietoj, biznis eina ge
rai — gali pirkti pusę arba 
visą. Atsišaukite:

515 W. 81 St.

PARDAVIMUI saliunas, mai
šytų tautų apgyventoj vietoj, 
yra pelninga vieta, turi būti 
parduotas greitai, priežastį par
davimo patirsite ant vietos.

5339 So. 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, j

3201 S. Auburn Avė.

PARDAVIMUI grosernė, 
Ice Cream Parlor, saldai
niu, sodės, tabako krautuvė. 

505 W. 32nd St.

PARDAVIMUI saliunas, 
geroj vietoj, geras biznis. 
Pardavimo priežastis — ap
leidžiu Chicagą ir esu vienas. 

1016 W. 20 St.
PARDAVIMUI bučernė ir groser

nė lietuviij ir kiti} tauri} apgyventoj 
vietoj. Biznis cash. Parsiduoda pi
giai. Kreipkitės:

S. JURAŠKA, 
2241 W. 21st St.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė, 
kartu arklys ir vežimas. Atklys tin
kamas bile prie kokio biznio. Keturi 
kambariai užpakalyj pragyvenimui. 
Renda nebrangi, labai pelninga vieta 
lietuvių ir kitų tautų labai tirštai ap
gyventa. Prašom* atsišaukti į trumpą 
laiką, kas pirmiaus atsišauks, tas 
laimės. Savininkas išvažiuoti turi 
greičiausiai į Lietuvą. Savininką ga
lima matyti po pietų.

' 1801 So. Peoria St.

BIZNIERIAU, TfiMYK IR KLAUSYK
Pardavimui restaurantas ir coffee 

house; didelė 10 kambarių moderniš
ka stuba, iš priekio ir užpakalio por- 
ėiai, skiepas, gasas, vanduo, elektra, 
didelis garadžius, lotas 94x187, di
deli medžiai prie vieškelio, Ogden 
Avė., Riverside.

LEO RYCHTARIK, 
Ogden Avė., arti Hass Avė.

PARDAVIMUI saliunas. Vieta iš
dirbta per daug metų. Apieljnkėj > 
daug šapų. Saliunas randasi arti 18th 
St. ir Canalport Avė. Lietuvių ir ai
rių apgyventa. Taipgi parduoda ir 
Ford automobilių.

1864 S. Seward St.

PARDUOSIU saliuną labai pigiai; 
geroj vietoj, biznis išdirbtas per 12 
metų. Apgyventa lietuvių ir lenkų. 
4 kambariai ,renda pigi — $50 į me
nesį.

1719 Eilėn St.
Važiuokit Mihvaukee Avė. kąru iki 

Paulina ir Wood Sts.

PARDAVIMUI Čeverykų taisymo 
dirbtuvė: Sticher American Cham- 
panion. Biznis išdirbtas per 15 me
tų. Renda pigi. Turiu parduoti 
trumpame laike. Pardavimo prie
žastį patirsite anO vietos. Atsišauki- 
kit

553 E. 45th St.

PARDAVIMUI grosernė, - Ice 
Cream ir minkštų gėrimų, cigarų, ta
bako ir notions. Vieta apgyventa 
lietuviais, lenkais ir kitokiomis tauto
mis. Biznio daroma nuo $75.00 iki 
$150 į dieną./ 4 kambariai pragyveni
mui ,renda pigi, lysas. ’ 

1639 W. North Avė.

PARDAVIMUI saliunas labai geroj 
vietoj. Tik vienas saliunas visame 
bloke. Biznis gerai eina. Priežas
tis ’— nesutikimas . Randasi: pianas 
puikus stalai, krėslai, pečiai ir kiti 
įtaisymai. T' 
mSs. Turi būt parduota šią savaitę.

1082 N... Marshfietd Avė.

PARDAVIMUI 5 kambarių 
rakandai (fumiture) beveik 
nauji; parduosiu už $160.00, nes 
važiuoju Lietuvon. Atsišaukite 
928 S. Ashland Blvd. prie jani- 
toriaus.

PARDAVIMUI 5 kambarių 
kandai. Parduosiu pigiai, nes 
žiuoju į Lietuvą.

Atsišaukite
J. PEČUKĖNAS, 

8145 VincenneR Avė.

PARDAVIMUI 2 gyveni
mų medinis namas, po 4 
kambarius; elektra, vanos, 
gasas ir kiti parankumai.

PARDAVIMUI dviejų pagy
venimų, 4 ir 5 kambariai medi
nis namas. Naujai ištaisyta, nu- 
malevota. Parduodu pigiai.

BIZNIŠKOS PROGOS.
Siūlome sekamus greitame parda

vime:
3 augštų mūras su paliunu, labai 

geras bizniškas kampas; 3 karam-s 
muro garadžius užpakalyj. Kaina 
$20,000.00.

2 augštų medinis su šaitanu, labM 
daug preina kampą. Kaina $14,000.00.

2 augštų mūras su saliunu ir bowl- 
ing alleys, taipgi svetaine susirinki
mams, geroj vietoj. Kaina $14,000.00.

2 augštų medinis su saliunu, mū
rinis namas užpakalyj, labai geras 
kampas. Kaina greitame pardavime 
$10,000.00. Platesnių žinių kreipkitės 
prie Razdik & Co., 1826 S. Halsted St.

PARDAVIMUI namas su 
saliunu, atskirai arba vis
kas kartu.

Atsišaukite:
1429 W. 45th St.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas, 3 pagyvenimų po 5 kambarius; 
elektros šviesa, maudynės, visi nau
jausios mados ihtaisymai; parduosiu 
pigiai arba mainysiu ant mažesnio 
namo. Atsišaukite tuojaus pas Sze- 
met & Lucas.

4217 Archer Avė.

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

SZEMET & LUCAS, 
4217 Archer Avė.

SAVININKAS priverstas parduoti 
labai puikų 5 pagyvenimų muro na
mą;,kambariai dideli ir švfesųs, pui
kioj vietoj ant Bridgeporto. Rendos 
neša $80' į mėnesį. Kaina tik $7,500 
lengvi išmokėjimai.

S. SLONKSNIS, 
3437 So. Wallace St.

DARBININKO PROGA ĮSI
STEIGTI NUOSAVŲ NAMĄ.

Taip, tai yra naujas miestelis 
GREEN FIELD. Ateik anksti ir pa
siskirk sau progą. Nepamiršk, dide
lius pinigus padarė Gary. Tikrai imk 
progą įmokant mažą dalį, ir po 17 
centų į dieną koliai suteiksi . savo 
šeimynai namus South Side, tik 37 
minutos nuo miesto širdies, prie 
Illinois Central geležinkelio ir tik 
3 blokai nuo miesto gatvekarių lini
jos. Arti mokyklos ir bažnyčios, ir 
tik vienas blokas nuo puikios upės. 
Geriausias žvejojimas, ant valties pa- 
slvarinėjimas, maudytis ir vieta, kur 
gali turėt savo daržą ir vietą, kur 
yra darbo pakankamai apskritą me
tą, nes yra 824 dirbtuvių. Krausty
kis į Šią naują lietuvių koloniją ir nu
stok mokėjus rendas namų savinin
kams. Įsigyk locną. ši yra iš tūk
stančių viena proga, todėl pasinau
dok ją. Platesnių informacijų rašyk 
ar pašauk nuo 7 iki 9 vakare musų 
lietuvį atstovą.

A. JOZEFOWICZ, 
1509 Tell Place.

Arti Mihvaukee Avė. ir Division 
_   u_____ j.  _____ ;—

PARDAVIMUI greitai geras ne
imąs, neša 14%. Noriu į trumpą lai- 

Kas pasiskubins, tas lai-*ką parduoti.
Atsišaukit pas savininką.

3278 Archer Avė.

No. 1. Naujas mūrinis namas, 2 florų, po 5 kambarius; 
gasas, elektra, maudynės, augštas skiepas su skal- 
binėmis; extra tuščias lotas šalę, su dideliu gara- 
džium dėl 3 automobilių. Kaina $22,000.

No. 2. 3 florų mūrinis namas po 6 kambarius; elektra, ga
sas, maudynės, didelis skiepas, garadžius dėl 2 au
tomobilių, labai gražioj vietoj. Kaina $17,000.

No. 3. Naujas 2 florų namas, 4 pagyvenimų, po 4 kamba
rius, gasas, elektrikas, maudynės, augštas skiepas, 
viskas gerame padėjime. Kaina $15,000.

No. 4. Mūrinis namas, 3 florų, 3 pagyvenimų po 5 kam
barius, elektrikas, gasas, maudynės, augštas skie
pas, grąžus mūriniai porčiai. Kaina $11,500.

No. 5. 3 mūriniai namai ant 2 lotų: 1 namas 3 florų, bu
černė yra žemai, o ant 2 ir 3 floro po 7 kambarius. 
2 namas 2 florų, štoras apačioj ir 5 kambariai ant 
2 floro. 3 namas vieno pagyvenimo su 5 kamba
riais. Visur elektrikai, gasai, maudynės ir skiepai 
naujausios mados įtaisymai. Rendos per metus 
$2,256. Kaina $19,000.

No. 6. Mūrinis namas su 2 ir pusę lotų, 2 florų, 2 dideli 
storai apačioj: bučernė ir Grosernė, ant viršaus 2 
pagyvenimai po 5 kambarius, elektrikas, gasas, 
maudynės, didelis garadžius dėl 3 automobilių, ir 
visi kiti parankumai. Kaina $19,000.

No. 7. 2 florų medinis namas: 1 floro 4 kambariai dėl gy
venimo; 2 floro 4 kambariai, extra lotas sale; ga
sas ir elektriką. Kaina $7,700.

No. 8. Mūrinis namas, 2 florų; 4 ir 5 kambariai, didelis 
augštas skiepas, tinkamas dėl gyvenimo, steam 
heat, gasas, elektra, visi parankumai.’Kaina $7,000.

No. 9. Medinis 2 pagyvenimų namas, 5 ir 6 kambariais, 
didelis skiepas, gasas, elektrikas; gražioj vietoj. 
Kaina $4,800.

No. 10. 5 lotai ir naujas 2 florų mūrinis namas, po 6 kam
barius, augštas skiepas, murinės šantės, gražioj 
vietoj, ant Archer Avė. Kaina $10,500.

11. Didelis 2 florų mūrinis namas: Drugštoris ant 
pirmo floro, ant viršaus daktarų ofisai, garad
žius dėl 2 automobilių. Kaina $28,000.

No. 12. 2 florų mūrinis naujas namas, 4 pagyvenimų, po 
5 kambarius, extra 4 tušti lotai Jaale, gražiausioj 
miesto dalyje, maudynės ir gasas. Kaina $14,000.

No. 13. Naujas mūrinis namas, 2 florų, ant pirmo floro 
didelis štoras dėl bučernės ir grosernės su gyve- 

z nimo kambariais, ant 2 floro 6 kambariai; skie
pas, gasas, elektrikas, maudynės, viskas gerame 
stovyje. Kaina $10,000.

No. 14. Medinis namas, 2 florų: didelė grosernė ir 6 kam
bariai dėl pagyvenimo; 2 floro.6 kambariai, ga
sas, elektra, grosernė ir namas. Kaina $8,500.^

No. 15. 2 florų medinis namas, po 4 kambarius, didelis 
skiepas, gasas, elektriką, visas gerame stovyje. 
Kaina $3,400.

No. 16. Medinis namas, 2 florų, 4 ir 5 kambariai, cemen
tuotas skiepas,- gasas, namas gerai atrodo. Kaina 
$4,300.

No. 17. Didelis medinis namas, ant kampo, iš fronto sa
liunas su svetaine dėl mitingų, ir 4 kambariai dėl 
Pagyvenimo, extra tuščias lotas sale, už viską 
kaip stovi, kaina $12,000.

No. 18. PARDUOTA 2 florų medinis namas po 4 kamba
rius, gasas, elektra, maudynės, viskas gerame 
stovyje. Kaina $2,900.

No. 19. Medinis narna? 2 florų, 5 ir 4 kambariai, gasas, 
elektrikas, maudynės, extra tuščias lotas sale ir 
garadžius. Kaina $5,000.

No. 20. Turime dar 6 didelius bargenus čionai nepaminė
tus, klauskit jų kainos musų ofisuose.

Visus augščiau minėtus namus galima nupirkti su 
visai mažu įmokėjimu, ir ant lengvų išmokėjimų. Visi 
namai yra Cicero mieste.

FEDERAL REALTY COMPANY,
666 W. 18th St., Chicago. 1439 S. 49th Court, Cicero 

602-604 Association Bldg., Chicago.
Pardavimui lotai South West. Didelis bargenas biznieriams: 

kampinis lotas 125x129 prie Sacramento; ir 43rd St. 
kampinis lotas 125x125 prie Crawford ir 47th St. 
kampinis lotas 44x125 prie Kedzie ir 46th St. 
kampinis lotas 116x185 prie Archer ir Hamlin 
kampinis lotas 100x128 prie Archer ir 49th St. 
kampiniai lotai 50x125 prie Kedzie ir 45th St.

2 kampiniai lotai 45x125 prie 47th ir Turner Avė.
. „k T/Mpgi mes Mirime viduje bloko bizniavų lotų. Visi turi būt parduoti 
į 30 dienų, cash ar išmokėjimais.

WM. D. MURDOCK & CO., 
4400 So. Kedzie Avė,, arti Archer 

Atdara nuo 9 ryto iki 6:30 vakare ir nedėliomis.

PARDAVIMUI 50 akerių farma ne
toli Chicago; riebi žemė ir visa dir
bama; nauji budinkai, sodas, upė su 
daug žuvų, prie gero kelio, viską 
išperka iš namų, nieko nereikia ant 
turgaus vežti. Kas nupirks tą far- 
mą, bus laimingas.

S. SLONKSNIS,

PARDAVIMUI, naujas medinis 
namas 5 kambariai, elektra, maudy
nė, garadžius ir šalę 3 lotai: 1 karve, 
50 vištų, 30 ančių. Kaina $3,000; 
39th ir Oak Park Avė. Pardavimo 
priežastis, savininkas važiuoja Lie
tuvon šį mėnesį. Atsišaukite:

J. AUGAITIS, 
819 W. 83rd St.

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
namas gerame padėjime, 4-4 kam
barių. Rendos $32 į mėnesį. Gasas, ir 
maudynės. $800 1-mo mortgečiaus. 
Keliauju senon šalyn. Parduosiu grei
tame pardavime už $2,500. Parduodu 
greitai. Kreipkitės 621 W. 48th St.

Savininkas ant antrų lubų. '

PARDAVIMUI ARBA IŠMAINYMUI 
2 flatų mūrinis namas po 6 k am b. 

su augštu baismantu ir vanoms, 4 pa
gyvenimų po 4 kambarius, viskas ge
rai įtaisyta. Parsiduoda labai pigiai, 
arba mainysiu ant kokio nors biznio 
kaip bučernės; grosernės arba šaita
no. Matykit

C. P. SUROMSKI, 
3846 So. Halsted St. J

Parsiduoda 120 akerų žemės farma 
su triobomis, gyvuliais, mašinomis ir 
iavais. 100 akerų dirbamos žemės, li
tus! kietmedžių miškas ir ganykla. 

Žemė yra juodzeiftis prie molio. Vi
sos triobos yra naujos ir pabudavo- 
tos ant mūrinių pamatų; 7 kambarių 
stuba su dideliu beizmentu, dvi dide-' 
lės barnės ir kiti budinkai; 7 karvės, 
8 veršiai, 1 bulius, keturi arkliai, 
kiaulės ir vištos; 2 vežimai, 2 bogės, 
mašinos javams pjauti, žoliai pjauti ir 
mėšlui vežti ir kratyti, plūgai, kulti
vatoriai, akėčios ir kitos mašinos rei
kalingos-žemės apdirbimui, labai ma
žai vartotos, kaip naujos. Farma 
randasi prie pat didelio vieškelio, 4 
mylios nuo didelio miesto, prie pat 
mokyklos ir bažnyčios, per far- 
mą teka sriaunus upelis, susiliejan
tis su Wisconsin upe, kuricty yra ga
lybės visokių žuvų. Pardavimo prie
žastis yra didelė — patirsit ant vie
tos. Turi būt parduota į trumpą lai
ką. Reikia įnešti $6,000 “cash.” Tai 
yra didžiausis bargenas ką buvo pa
siūlytas paskutiniuose keliuose me
tuose. Nepraleiskit šios progos, nes 
retai tokia proga pasitaiko. Atsišau
kit tuojaus pas M. Rozenski, 3301 S. 
Halsted Str., Chicago, III.

PARDAVIMUI namas iy2 
pagyvenimų. Randasi Brighton 
Parke, netoli naujo teatro. Lo
tas 30x125. Savininkas,

4343 S. Whipple St. 
2nd floor rear.

PARDAVIMUI 2 augštų namas, 
priekyj krautuvė ir flatai, 2 karams 
pradžius. Visi įrengimai, elektra, 
maudynė, tinka bile bizniui, o labiau 
šaitanui, nes arti kito nėra. Labai pi
giai.

2607 So. Halsted St.

STOCKAI-SEROS"
PARDAVIMUI 5 šėrai Uni- 

versal State Bank, ir Milda Tea
tro Bendrovės 90 šėrų. Parduo
siu pigiai, nes važiuoju į Lie
tuvą.

A. ŠLIAVAS, 
844 W. 33 St.

Ar norit, kad jūsų pinigai 
nueitų į Lietuvą greitai ir butų pil
nai išmokėti? Pinigai pasiųsti per 
musų ofisą yra pilnai išmokami j ma
žiaus kaip keturias savaites laiko. P. 
II. Kaitis Pinigų Siuntimo Skyriaus

8301 So. Halptedt St.. Chicago, III.

Nuolatinis rėmėjų skait- 
iaus 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, 1)1.

STATOME NAMUS.
(

Pirm negu budavosite ar pirksit© 
namą, matykite mus. Nėra per di
deliu nei mažu darbu mums. Jei 
turi lotą bile kurioj dalyj miesto 
Chicagęs, mes pabudavosime namą 
ant lengvų išlygų. Neatidėliok, matyk 
>oną Sedlosky šiandie nuo 4 iki 8 
>o piet, 1579 Milvvaukee Avė. Room 
>00, Humboldt 2083 arba rašyk rei
kalaudamas informacijų.

MAŠINOMS SIŪTI 
OPERATORIŲ

, LABAI REIKIA
Apmokamos vietos nuo $20 iki $35 | 
savaitę laukia. Lengva išmokti. Die
nomis arba vakarais klesos.

VALENTINE DRESMAKINO 
COLLEGES

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

187 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir namam*. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjinuais, 
Klesos dienomis ir vakarais.. Pa- 
reikalaukit knygelis.

Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, pirmininką.


