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Rengia naują puolimą 
ant Rusijos '

Potvinis dar plečiasi

Prancūzų ultimatumas vokiečiams

Japonija rengianti! naują 
puolimą ant Rusijos.

Ji sutikusi atsigabenti Vrange- 
lio kareivius ir dar sykį bandyti 

pulti ant Siberijos.

LONDONAS, birž. 6. — Dar- 
biečių organo Daily Herai d 
gautoji iš Maskvos žinia sako, 
kad sovietų valdžia gavusi tik
rų žinių, jog Japonija susitarė 
perkelti gen. Vrangcilio kardi- 
vius į Vladivostoku.

Kaip sako korespondentas, 
pienuojama gen. Vrangelio ka
reivius sujungti su likučiais 
gen. Semionovo ir gen. Kap- 
pell armijų ir bandyti padary
ti nauja puolimh ant Siberijos, 
senuoju admirolo Kolčako ke
liu.

Rytinės Siberijos darbinin
kai ir valstiečiai rengiasi at
kakliam pasipriešinimui, kol 
neateis jų pagelbon sovietų ar
mijos.

Žinia priduria, kad bolševikų 
užsienio reikalų ministėris či- 
čerinas užprotestavo Anglijai, 
Francijai ir Italijai, pareikšda
mas, kad jeigu Vrangelio ka
reiviai bus pasiųsti į tolimuo
sius rytus, Rusija už tų žygį 
skaitys atsakomingais talkinin
kus.

True translation filed vith the post- 
master at Chicago, III., June 7, 1921 
as reųuired by the act of Oct 6, 1917

Vladivostokas nepriėmė 
Semionovo.

Jį pasveikino miesto taryba, 
bet pripažinta, kad jo apsilan

kymas yra dar perdaug 
ankstyvas*

VLADIVOSTOKAS, birt.' 6. 
—Japonijos komanda šiandie 
išleistame pranešime apie už
griebusios Vladivostoką Kap- 

pellio armijos atsisakymų leis
ti išlipti čia gen. Semionovui, 
sako, kad ji (japonų koman
da) tankiai perspėjusi Semio- 
novą, jog jo atsilankymas Vladi
vostoke butų negeistinas ir ne 
į laikų, tečiaus jis vistiek at
vyko.

Japonijos komanda pranešu
si Semionovui, kad jis negaus 
iš Japonijos kareivių jokios 
paramos, kadangi tas leistų ma
nyti, jog japonai sukurstė Kap- 
pellio sukilimų ir nuvertimų 
Vladivostoko vadžios.

Miesto taryba tapo atsteigta 
ir pradėjo veikti. Ji priėmė 
rezoliucijų, sveikinančių Se- 
mionovą, kaipo drąsų anti-bol- 
ševikų vadų tolimuose rytuose, 
bet prašė jo, kaipo tikro pat
rioto, susilaikyti nuo maišy- 
mos į reikalus ir taipjau neleis-

SOCIALDEMOKRATAS.
Musų draugų laikraštis iš 

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. 
1 ir 2. Visi parsiduoda po 5 
centus,

Gi u aniHH Naujienų ofise.

Ii maišytis į tuos reikalus savo 
sekėjams kazokams, kurių esa
ma apie 10,000.

Neleido Semionovui išlipti.
TOKIO, birž. 5. — Iš Vladi

vostoko pranešama, kad Kap- 
pellio armija neleido 'čia išlip
ti gen. Semionovui. Prieplau
koj tapo pastatyta sargyba, o 
keli Semionovo kabineto na
riai, kurie atvyko iš Harbino į 
Vladivostoką, tapo areštuoti. 
Daug kazokų sveikinp atvyki
mą Semionovo ir padėtis yra 
įtempta.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., June 7, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Vladivostoko sukilimas 
naudingas Japonijos 

militaristams.
. » ■A —— ■ ■ - ,

Jie gal pasinaudos ta proga ir 
nebesikraustya iš Siberijos.

TOKIO, birž. 6. — Harbino 
korespondentas Hoči šimbi 
sako, kad bolševikai, kurie ren
giasi evakuoti Siberijos pajū
rio provincijos sostinę Chaba- 
rovskų, sušaudė ten buvusių 
kalėjimuose 100 politinių ka
linių. į 5

Japonų leidžiamas Tekiojoj 
Herald of Asia mano, kad pas
kelbtas atidėjimas japonų eva- 
kavimo Siberijos reiškia, kad 
kabinetas patapo auka utilita
ristų.

Laikraštis mano, kad delei 
perversmo Vladivostoke, Japo
nijos utilitaristai visiškai su
laikys Siberijos evakuavimų.

. _. . . ■ J. 4

True translation filed w!th the post- 
master at Chicago, III., Juno 7, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Omską paėmę bolševiką 
priešininkai.

Omską paėmė bolševikų 
priešininkai.

TOKIO, birž. 6. — Pasak pu
siau oficialinių žinių iš Sibe
rijos, Omskas tapo paimtas 
a n ti-bolševikų spėkų ir bolšcl- 
vikai traukiasi linkui Tobols- 
ko.

Kitos žinios praneša apie su
kilimą Ekat'erinburge. IŠ japo
nų šaltinių sužinota, kad ko
munistai jurininkai iš Petrog
rado su vargu užgniaužė suki
limų Maskvoje. Padėtis tečiaus 
tebesanti rusti. '

(Kadangi dabar Vladivosto
ką valdo juodašimčiai, tad gali
ma tikėtis, kad panašių žinių 
apie visokius sukilimus Rusijoj 
ateis ir daugiau -*• per Vladi
vostoką ir Tokio. Galima tikė
tis, kad prasidės ir visa kam
panija tokių popierinių sukili
mų, kaip kad būdavo daroma 
kada tik būdavo pradedamas 
naujas puolimas ant Rusijos. 
Tokias žinias apie sukilimus 
reikia priimti daugiau negu 
kad dideliu atsargumu).

HARTFORD, Conn., birž. 6. 
— Iš Morgan Memorial muze- 
jaus pavogta kelių tūkstančių 
dolerių vertės piešinių ir kitų 
brangių dailės dalykų.

POTVINIS PLIECIASI.
Užlieja naujus miestelius palei 
Arkansas upę. Jau pasiekė

Kansas valst.
SYRACUSK, Kas., birž. 6. — 

Ąrkansas upės potvinis jau pa
siekė Kansas valstijų ir užliejo 
koletą miestelių. Syracusc upė 
irgi ipakįlo ir išsiliejo iš kran
tų. Gyvenantįs žemesnėse vie-
tose, palei upę, skubiai bėga į 
kalnus slėptis. Vi^ur palei upę 
duoti persergėjimai apie besi-
odinantį pavojų ir kiekvienas, 
palikęs savo turtų bėga į sau
gesnę vietų.

Amity damba, netoli šio 
miesto, tapo nuplauto, kas, ’ti- 
kimąsi, pakels vandenį upėje 
penkiomis pėdomis.

Iš Amity miestelio praneša
ma, kad miestelis yra nuplau
tas vandens ir kad nemažai 
žmonių žuvo.

Tokio potvinio nebuvo čia 
per 44 metus. La Junta mieste
lyj vanduo pakįlo 12 pėdų, po 
tris pėdas į 10 minučių. Mies
telyj žuvo apie 20 žmonių. 
Miestelyj nėra šviesos ir geria
mojo vandens.

Vanduo upėje susimaišęs su 
dumblais ir pilnas visokių lau
žų ir lavonų, kurie atnešami iš 
toliau.

Daroma didžiausių prisiren
gimų, kad potvinis dabar pri
darytų kiek galima mažiau 
nuostolių. Tikimąsi, kad jis 
eis ir toliau, per visą Kansas ir 
kitas valstijas, iki nepasieks 
Mississippi upės, į kurių Ar
kansas upė įbėga, nors jis vis
gi laipsniškai įnamės, Arkansas 
upei vis platesnei daranties.

Naujas pavojus Pueblai.
Vrandub jau nuslinko, bet gali 
pradėti siausti ligos, su kurio

mis kovoti nėra priemonių.

PUEBLO, Colo., birt. 6. ~ 
Vanduo po didžiojo potvinio 
jau nuslinko Arkansas upėje, 
bet miestui gręsiA naujas dide
lis pavojus —. tai ligos. Mieste 
nėra geriamojo vandens, taip
jau nebėra nuovadų. Visos gi 
gatvės padengtos purvais ir 
laužais, po kuriais guli lavo
nai. Sanitarinės gi sąlygos tarp 
išsigelbėjusių yra pasibaisėti
nos. Padėtį pablogina tamsu
mas gyventojų, kurie neatkrei
pia jokios domės į galimumų 
prasidėjimo siautimo ligų.

Šiaip mieste viešpatauja ge
ra tvarka. Betgi žmonės vis dar 
negali atsigauti nuo praėjusios 
baisenybės ir vaigšto kaip pak
vaišę ,tad valymo darbas slen
ka labai lėtai.

Jau prasideda ateiti miestui 
pagelba. Iš kelių vietų atėjo 
traukiniai su įvairiomis reik
menimis ir maistu nukentėju
sioms. Gubernatorius Shoup iš
leido atsišaukimų į visus Colo- 
rado gyventojus gelbėti nuken
tėjusius potvinyj. Taipjau pap
rašė tos valstijos atstovų kong
rese rūpintis išgauti fedcralinę 
pašelpų nukentėjusiems. Visų 
gelbėjimo ir šelpimo darbų jis 
pavedė Raudonųjam Kryžiui.

Kiek žuvo žmonių potvinyj, 
dar nežinoma ir negreit tai bus 
žinoma, kadangi žuvo žmonių 
netik Pucbloj, bet ir kituose 
miesteliuose. Daugelį lavonų 
nunešė su savim įšėlusi upė ir 
jie galbūt niekad nebus rasti. 
Nuostoliai nuo potvinio labai 
dideli. Mediniai namai tapo 
suardyti ir nunešti vandens vil
nies. Vanduo vidurmiestyj bu
vo užliejęs ir antrų augštų, o 
silpnesnius namus sudaužė į ši
pulius ir nusinešė su savim. Ap
skaitoma, kad vien Cob val
stijoj potvinis pridarė nuosto
lių mažiausia už $40,000,000.

Pueblo lavoninės yra perpildy
tus jau surastais žuvusiųjų la
vonais, o ligonbučiuosc guli 
apie 500 sužeistų žmonių.

Sunkiausiu klausiniu išliku
sioms gyventojams yra geria
masis vanduo. Yra apielinkėse 
tik' dvejetas šaltinių, bet jų to
li neužtenka, kad pagirdžius 
visus gyventojus. Prisieina vi
rinti dumbluotų upės vandenį 
ir jį gerti. Kol mieste bus at
slūgtos kiek normalingcsnės 

sąlygos, ims keletą savaičių lai
ko. Bet kol galima bus atgau
ti nuo vandens miesto biznio 
dalį, kuri ir dabar tebėra už
lieta vandens, reikės pabnda- 
voti naujas dambas, kurios ta
po išneštos. O tai ims daug lai
ko. Iki tai nebus padaryta upė 
negalės įeiti į savo pirmesnius 
krantus. Dabargi negalima pri
eiti prie upės nė už pusės my
lios. Niekurios miesto dalįs te
bėra atkirstos ir negalima jų 
pasiekti. Delei to negalima net 
sužinoti kiek lavonų jau atgau
ta ir kiek jų yra lavoninėse. 
Visų lavonų nebus galima su
rasti per keletą savaičių, iki 
nebus galima išpumpuoti van
denį iš rusių ir išimti prisirin
kusius ten purvus.

Iš daugelio vietų palei Ar
kansas upę negaunama jokių 
žinių, kadangi susisiekimas su 
niekuriais miesteliais yra per
trauktas. Visi tiltai per upę nuo 
Pueblo ir Kansas valstijos li
nijos nunešti. Traukiniai pasie
kia miestų aplinkiniais keliais.

Balsuos apie streiką.
WILMINGTON, Del., birž. 6. 

—Tarp visų Pullmano vagonų 
ir traukinių darbininkų tapo 
paskelbtas balsavimas apie 
skelbimą streiko. Vietos Pul- 
Imano darbininkų federacija ir
gi gavo įsakymą tuojaus nu
balsuoti tų klausimą. Visų Pul- 
Imano darbininkų streikas bus 
paskelbtas birželio 10 d., jei 
du trečdaliai darbininkų bal
suos už tai. Streiko balsavimų 
įsake taikimos taryba Pullma- 
no traukinių darbininkų fede
racijos, kuri yra susivienijusi 
su Am. Darbo Federacijos gele
žinkelių departamentu.

Lietuvis nušautas.
I ' .....................- ;

EAST CHICAGO, Ind. — 
Vietos lietuvis biznierius Jur
gis Kiškis tapo nušautas savo 
sankrovoj subatos naktį. Tarp 
žmonių vaikščiojo kalbos, kad 
jis visados nešiojasi su savim 
daug pinigų, manoma tad, jį 
todėl norėta apiplėšti, bet jis 
plėšikams pasipriešino, tad ir 
tapo jų nušautas.

Išvogė darbininką vadą.
MARSHAIJL, Tex., birž. 6.- 

Į čia atvyko R. G. Van Hess, 
buvęs prezidentas Shreveport, 
La., darbininkų tarybos. Jis sa
ko,! / kad subatoj jį užpuolė 
maskuoti žmonės ir nuvežė iki 
Louisiana-Texas rubežiaus, kur 
jį paleido. Jis mano, kad tai 
padaryta todėl, kad jis bandęs 
suorganizuoti nickurius Shre

veport darbininkus. 
H. 11 jma'Į«g»gJJWLHĮ- 1. J L JW UL.ll

PINIGŲ KURSAS.
\ ■

Vakar, birželio 6 d., užsienio pini
gą kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
ai 25,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pingais šiaip:

Anglijos 1 svaras ............... $3.81
Austrijos 100 kronų ............... $0.24
Belgijos 100' frankų .............. • $8.06
Danijos 100 kronų ............... $17.25
Finų 100 markių ................... $2.05
Franci jos 100 f ranki) ........... $8.06
Italijos 100 lirų ......................  $5.03
laetuvos 100 auksinų ........... $1.55
Lenkij 100 markių ............... $0.11
Olandų 100 guldenų................ $33.75
Norvegų 100 kronų ........... $14.85
Švedų 100 kronų ............... $22.80
Šveicarų 100 kronų .... ..........  $17.13
Vokiečių 10-0 markių.................$1.55

DIDELIS LOKAUTAS 
ANGLIJOJ.

5,000,000 bedarbių delei streikų 
ir lokautų.

LONDONAS, birt, 6. — Vi
sokios inžinieriškos kompani

jos šiandie paskelbė lokautų, 
kuris paliečia mažiausia 1,500,- 
000 darbininkų. Tiek darbinin
kų išmetama iš darbo. Įskai
tant apsistojimų darbo audi- 

nyčiosc Manchestcrio distrikte, 
dabar delei streikų ir lokautų 
yra virš 5,000,000 bedarbių vi
soj Anglijoj.

Tru« translation tiled with the post- 
master at Chicago, III., June 7, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Francųzy ultimatumas 
vokiečiams..

Reikalauja Silezijos vokiečių 
pasitraukimo. Vokiečiai veda 

tarybas su anglais.
OPPELN, Silezijoj, birž. 6. 

— Francuzai išleido gen. von 
Hoefer ultimatumų, kad jei 
bėgyje 24 valandų jis neiš
trauks savo vokiečių kareivių, 
kurie paėjo . keletą kilometrų 
Annaberg sektore, lenkų maiš
tininkams užpuolus vokiečius 
pėtnyčioj ir subatoj, franeuzų 
kareiviai bus ištraukti iš indus
trinių Silezijos distriktų.

Anglų oficieriaus paduotas 
ultimatumas tapo tik pripažin
tas von Hoefer kaipo gautas, 
bet į jį neatsakyta. Vieton to 
susitarta, kad von Hoefer šįryt 
pasimatys Oppelne su anglų 
komanduotojo gen. Hunneker.

Savo Tcvatiėroje Kroptlze gen. 
von Hoefer pasakė:

“Tarybos tęsiasi. Aš.negaliu 
svarstyti ultimatumo. Nėra jo
kio nesusipratimo tarp vokie
čių ir anglų šiame dalyke. Mes 
norime vien atsteigti tvarką ir 
užtikrinti saugumų turtui ir gy
vastims.

“Jus galite suprasti musų 
nenorų ištraukti musų prieki
nes spėkas iš apygardų, kurios 
jau buvo išplėštos maištininkų 
ir kurios vėl atsidurtų malonėj 
banditų.”

IS VAKARYKŠČIU 
RINKIMŲ.

Teisėjų rinkimus laimėjo de- 
mokratų-republikonų koalicija.

CHICAGO. — Vakarykščius 
teisėjų rinkimus Chicagoje ir 
Cook paviete laimėjo demok- 
ratų-republikonų koalicija. Tai 
sprendžiama iš dar toli nepil
nų žinių apie pasekmes balsa
vimo. Ret vakare surinktos ži
nios rodo, kad kur balsų skai
tymas pasibaigė, ten daugumų 
balsų yra gavusi koalicija. Ti
kimąsi, kad iš koalicijos yra 
išrinkta mažiausia aštuoniolika 
apskričio teisėjų ir tik 
gal du teisėjai bus išrinkti 
iš Thoinpsono republikonų. Į 
augštesnįjį flsuperior) teismų 
galbūt pateks Thompsono re- 
publikonas. Tikrųjų pasekmių 
rinkimų betgi nebus Žinoma iki 
ryto.

6 ŽMONES UŽMUŠTI MŪ
ŠIUOSE AIRIJOJ.

DUBLINAS, birž. 6. -- šeši 
žmonės, jų taupė vienas vai
kas, užmušti ir keli desetkai 
sužeisti sumišimuose Airijoj. 
Vaikas tapo užmuštas, kada 
mesta bombų į armijos veži
mų Dubline; jų nedamesta ir 
ji sprogo minioj.

Du kareiviai užmušti ir šeši 
sužeisti mušyj su respubliko
nais Londonderry paviete.

IS AMERIKOS LIETUVIU 
SUVAŽIAVIMO WA- 

SHINGTONE.
[Lietuvos Informacijų Biuro 

pranešimas.]

Amerikos Lietuvių gyvenimo 
istorijon tapo įrašytas naujas 
skaitytinas ir neužmirštinas la
pas antgalviu “Amerikoso Lie
tuvių Suvažiavimas Washing- 
tone gegužės 30 ir 31 d. 1921 
m.”

Iš visų, kad ir tolymiausių 
kolonijų, kame tik lietuviai gy
vena, suvažiavo jų atstovai vie
nu visiems brangiu tikslu — 
išgauti kuogreičiausiai Lietu
vos Respublikai nepriklauso
mybes pripažinimą nuo naujai 
išrinkto didžiausios pasaulio 
demokratijos prezidento Har- 
dingo. Jau kiek pirmiau Ame
rikos lietuviai buvo susirūpi
nę įteikti šios respublikos pre
zidentui savo peticijų dėl Lie
tuvos pripažinimo. Ant jos jie 
yra surinkę nuo Amerikos pi
liečių apie visų milioną para
šų, bet buvęs prezidentas tai 
dėl nesveikatos, tai dėl kitų 
priežasčių negalėjo jos priim
ti ir todėl, kuomet tapo išrink
tas naujasis prezidentas, Ame
rikos lietuviai pasiskubo tų 
peticiją įteikti.

Drauge su savim talkon jie 
yra pasikvietę ir jų senosios 
tėvynės kaimynus latvius ir 
estus, idant drauge su jais pa
kelti bendrų šauksmą — tebū
nie pripažintos nepriklausomo
mis ir Lietuva ir Latvija ir 
Estonija, kaipo naujos Balti
jos pajūrio valstybes. Ir Ši Ame
rikos Lietuvių surinktoji peti
cija tapo visų susirinkusių at
stovų, iki 150 žmonių, įnešta ir 
padėta Baltajamjanie Name 
prieš prezidento akis, o pa
rinktieji šeši atstovai, d-ras 
Klimas iš Philadelphijos, Elias 
ir Ilerfmanavičius iš Chica- 
gos, kun. Jakaitis iš WdĮrce8- 
terio, Skritulskis iš New Bri- 
tain ir Ivaškevičius iš Bostono, 
kaipo jų pasiuntiniais, žodžiu 
pareiškė apie reikalingumą 
skubesnio pripažinimo.

Visų trijų valstybių vardu 
kalbėjo kongresmanas Chand- 
leris iš Ncw Yorko, išdėstyda
mas visų eilę motyvų, dėl ku
rių reikėtų tų pripažinimų su
teikti. Be to toj delegacijoj da
lyvavo senatorius King ir teisė
jas iš New Yorko, gerb. Levy, 
paeinųs iš Lietuvos. Lietuvių 

Dabar laikas 
siusti pinigai Lietuvon

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

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir .Naujienų siunčianti 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 
stirnas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
1739 So. Halsted St., Chicaj o, BĮ.

delegacijai pasiseko perskaity
ti paruoštų pareiškimą dėl 
Lietuvos nepriklausomybes pri
pažinimo. Šio adreso atydžiai 
klausėsi prezidentas Hardingas 
ir buvęs drauge valstybės sek
retorius Hughes. Latviai ir Es
tai yra įteikę savo pareiškimus. 
Prezidentas Hardingas išklau
sęs šiuos reikalavimus ir pri
imdamas peticijų pareiškė de
legacijai, jog klausimas <lel pri
pažinimo jau esųs paimtas 
svarstyti atatinkamų įstaigų.

Po įteikimo šios peticijos 
Lietuvių suvažiavimas turėjo 
dar du savo posėdžiu, kuriose 
priimta visa eilė nutarimų, apie 
kuriuos bus pranešta paskiau.

Čion galima pažymėti, jog 
buvo pasiųstas pasveikinimas 
Lietuvos Steig. Seimo, o taip- 
pat telegrama Lietuvių delega
cijai į Briuselį, idant drąsiau ir 
stipriau gintų Vilnių ir kitas 
lenkų okupuotas dalis. Atva
davimui Vilniaus nuo birželio 
14 dienos nutarta padaryti au
kų rinkimas visose kolonijose, 
o lygiai ir pačių bonų pardavi
nėjimas. Išrinktas iš penkių 
asmenų: J. Griniaus, J. Tarei- 
los, F. Bagočiaus, A. B. Stri
maičio ir J. Sirvydo paskolos 
prižiūrėjimo komitetas. Paga
linus nuo visų Amerikoje gyve
nančių lietuvių nustatyta rink
ti Lietuvos valstybės reika
lams per Lietuvių Piliečių Są
jungų tam tikras mokesnis po 
tris dolerius.

Nuo Lietuvių Delegacijos 
pirmininko Ern. Galvanausko 
birželio 2 dienų Lietuvos at
stovybe gavo atsakymų tokio 
turinio:

“Perduokite Lietuvių Suva
žiavimui: Delegacijos vardu 
dėkoju Amerikos Lietuviams 
už sveikinimų ir paramą.

—Galvanauskas.”
, ,, —— ■ ------ ---

WORCESTER, Mass., birž. 
6.— Mrs. Albcrt Goodney, 25 
metų, misi troškino gasu, ka
dangi jos vyras atsisakė nu
pirkti naują “bogę” jos vaikui 
ir reikėjo naudoti palaikę, ■bii' •
-■ ■ ............................. '

SAVAITINE
BIZNIO APŽVALGA
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PIRMOJI GEGUŽES 
LIETUVOJ.

Kaip teko darbininkam 
“švęsti” 1-moji gegu

žės Mariampoiėj.

Paskiau sekė reikalavimas pri
sipažinti kad esąs komunistas, 
ir pasirašyti ant tam tikro iš- 
anksto pagaminto blanko; kas 
neprisipažįsta, tuoj eina ekze- 
kucijon. Kai kuriuos mušė 
raktu ir lazda.

(nucenzuruota)
Per visą sėdėjimo 

ką suimtuosius maitino,
kentėj usiųjų žodžiais, vande
niu ir nagaikomis.

lai- 
nu-

Imame iš Lietuvos “Social
demokrato” 19 numerio, kurs 
kų-tik atėjo. Skaitytojų do
mės kreipiame į “laisvos ir 
demokratinės” Lietuvos cen- 
aorių darbuotę — kaip stro
piai Jie sukandžiojo visų tų 
straipsni, kramolų benaikin- 
daml; lygiai kaip kad rusų 
carizmo laikais, ar dagi ar
šiau. Tas Lietuvos cenzū
ros iškandžiotas vietas 
straipnyje žymime žodžiu 
“nucenzuruota”. — N. Red.

(nucenzuruota)

Dalis areštuotųjų išvežta
Kaunan

nlus belaisvius. Turbut pavy
dėdami Utenos žvalgybinin
kams kiūru, tą pačią praktiką, 
mušimą ir pasityčiojimą, pa
kartojo Mariampolės žvalgybi
ninkai ir nriHdanttn. Ką įgi?

— už jų pečių stovi krikščio
nių-demokratų dauguma Sei
me. Tegu krikščionys-demokra- 
tai dar kartą pasijuoks Seime 
išgirdę apie mušimus politinių 
“nusikaltėlių”, bet tegu jie ži
no ir tai, kad juokias tas, kas 
juokias paskutinis... šitą prie
žodį turėtų atsiminti ir vald
žios žmones, kurie turi preten
zijų vadintis demokratais ir 
net, rodosi... socialistais.

N. H.

dar nėra pripažinusi. Atmena
ma, kad to krašto nepriklauso-

pripažinta tik Lat- 
Argentinos lrs So-

Dabar tas klausimus esųs dar

Berods 1-oji gegužes pas 
mus yra pripažinta ir vadina
ma “darbo žmonių ir tautų so
lidarumo šventė”. Bet, žinoma, 
tokia šventė ne visų vienodai 
suprantama. Pavyzdžiui, Ma- 
riampoles žvalgybininkai Kau
no kompanionams padedant tą 
šventę pažymėjo ypatingu bil
du. Jie pradėjo smarkiai dirb
ti dar prieš 1-mą gegužes, o 
jau per 1-mą gegužės neturėjo 
nė minutėlės poilsio.

Prasidėjo nuo to, kad atvy
kęs iš Kauno sustiprintas bū
rys žvalgybininkų, taip pat ir 
mariampoliečiai agentai išda
rė mieste eilę kratų ir areštų. 
Suimta keletas darbininkų, 
gimnazistų ir valdininkų, išvi- 
sd apie 20. .Apsidirbę Mariam- 
polėj Žvalgybos didvyriai puo
lė provincijon ir taip pat par
sivežė keletą vežimų belaisvių, 
— daugiausia darbininkų iš 
Kvietiškio dvaro, Šumsku, Ke
turvalakių, Sasnavos, Uguri 
nes ir kt.

(nucenzuruota)
Taip pat buvo areštuo

tas vienas iniliciantas

(nucenzuruota)
Taip pasidarbavus suimtųjų Į 

skaičius •prieš1 pat Kmą gegu-1 
žės |iekė iki 100 ir jie vos til
po kalėjime ir Žvalgybos punk
te. Bet mariampoliečiai, ma
tyt, vis dar tikėjo, kad pas 
mus ištiktųjų yra leista darbo 
šventė ir nepaisant visų areš-

(nucenzuruota)
Vokiečiy spauda dalei 

Briuselio derybų.

susirinkimą su Pro- 
Darbininkų Sąjungos 
antspausda, nes visa 
Valdyba sėdėjo areš- 

nuo kurių 
išdavimas,

štineti. Buvo paduotas atatin
kamas pareiškimas apie vaik
štynes ir 
fesinės 
Valdybos 
Sąjungos
tuota. Valdininkai, 
priklauso leidimo 
atsake nieko prieš tai neturį, 
tik prašė, kad pareiškimą pa
sirašytų asmenys, kurie atsa
ko už tvarką ir kurie žada kal
bėti. Tokie parašai buvo duo
ti, bet jie greit pateko žvalgy
bom o ant rytojaus visi išvar
dyti pareiškime asmenys at
sidūrė kalėjime.

1-mą gegužės ,— ta pati is
torija. Buvo duotas naujas pa
reiškimas, kurį nunešė išlikę 
nuo arešto draugai. Jų laukta 
sugrįžtant darbininkų klrubc, 
bet praeina viena kita valan
da, ir nėra nei leidimo, nei at
sakymo, *nei draugų... Paaiškė
jo galutinai, kad čia tikras pa
sityčiojimas ir susirinkusieji 
kliube nutarė pradėti demon
straciją. Bet tuo tarpu įsiver
žė kliuban milieiantai ir muš
dami susirinkusius rapnykafs 
ir kardais išvarė juos laukan, j 
Gatvėj grąsino mušimu tiem, 
kurie turėjo prisisegę 'raudonus 
ženklelius, jeigu ženklelių ne- 
nusiims.

Būrelis demonstrantų priėjo 
prie kalėjimo pasveikinti areš
tuotus draugus, bet neilgai tru
kus, puolė į juos plikais kar
dais raiti milieiantai, išvaikė 
demonstrantus, atėmė raudo
nas vėliavas ir kai kuriuos pa
sigavę mušė — plokščiais kar
dais per pečius ir ranka per 
Veidą.

(nucenzuruota)
71 I. ■

Kiti tebesėdi Mariam- 
polėj. Kai kuriuos paleido da
vus parašą, kad “nekiršins luo
mo prieš luomą”. Nedavus pa
rašo grasino išsiųsti į koncen
tracinį lagerį.

Taip apvaikštinėjo musų val
džios agentai dari>o šventę... 
Čia dar reikia pridėti, kad va
kare 1-mą gegužes buvo ruo
šiamas vaidininuft, bet ir tas 
nebuvo leistas. Vienu žodžiu, 
žvalgybininkai ir milieiantai 
padare viską, kad darbininkai
ne tik

turetų, 
galima 
voj.

bet kad ir minties nc- 
jog tokia švente yra 
“demokratinėj” Lietui

(nucenzuruota y
Savo tokiam elgesiui patei

sinti žvalgybininkai paleido ne
gudriai sugalvotą (pasakėlę, 
buk “Mariampolės bolševikai’’ 
buvę padarę suokalbį, norėję 
sukelti “revoliuciją”, turėję pa
sigaminę. dinamito ir ginklų 
sandėlius ir net buvę pasiryžę 
nužudyti Mariampolės apylin
kėj 10 “aukštesniųjų valdiniri- 

Ikų” (?!). šitą negudrią pasa
kėlę pagavo ir džiūgauja abie
jų lyčių davatkėlės, stambieji 
ūkininkai ir reakciniai valdi
ninkai. Bet kaipo faktą reikia 
konstatuoti vieną faktą — jei
gu “revoliucijoj” nebuvo |r 
negalėjo būti gyvenime, tai tik
ra revoliucija įvyko protaujan
čių žmonių galvose: visi dores- 
nieji piliečiai

(nucenzuruota)
yra neapsakomai pa-) 

sipiktinę beprotiškai žiauriu į 
žvalgybininkų žygiu: brutališ- 
ku įsiveržimu į jų tarpą, mu
šimu areštuotųjų, neprileidimu 
giminių pasimatyti su suimtai
siais ir t. t. Tai vis savotiško 
musų “demokratizmo” pasi
reiškimai.

Šis atsitikimas turi ir rim
tesnes reikšmes. Pasakėlę apie 
“revoliuciją” kartoja ne tiktai | 
“obivateliai”, 
Žvalgybos agentai savo oficia- 
liniuosc pranešimuose tiesiogi
niam viršininkam. Neužginči
jamas faktas, kad ant rytojaus 
vienas žvalgybininkas perda
vė Kaunan savo viršininkui te
lefonogramą, kurioje pasiro
dymą būrelio demonstrantų 
prie kalėjimo nupiešė kaipo ka
linių maištą, išsiveržimą iš ka- 
’ejimo su bombomis rankose, 
mėtymą proklamacijų ir t. t. 
ir t. t.,

[“Elta”, paštu per Lietuvos Informa
cijų Biurų Washingtone]

Danzigo laikraščio “Danzi- 
ger Neueste Nachrichtcn” 
Brukselio korespondentas Vil
niaus klausimu rašo:

“Tautų Sąjungos Tarybai glo
bojant, dabar tik Bruksely su
sirinko Lenkų-Lietuvių konfe
rencija nuspręsti, kain tur pri
klausyti Vilniaus kraštas, 
Brukselis laikomas atatinkama 
vieta, kadangi Belgai mažiau
siai suinteresuoti to ginčijamo 
klausimo išrišimu. Taip yra, 
žinoma, tik ekonominiu atžvil
giu, o politiniai Belgai, kiek 
tai galima išvest iš vyriausybės 
spaudos taktikos, palaiko Ęen- 
kų pusę- Atvirai pareiškiama, 
kad Lenkai esą ankštai Vaka
rų valstybėms draugingas kra
štas, ir kuodidžiausis politinis 
interesas esąs tą kraštą sustip
rinti. Taigi, jei iškeliamas 

j Brukselio neitralitetas, kaip 
vietos Lenkų-Lietuvių atsto
vams susirinkti, tai tegalima 
tai pasakyti, atsižvelgiant vien 
i paminėtų jau prasmės apribo
jimą. Lenkų vyriausybė, tarpi
ninkaujant Prancūzų užsienių 
reikalų ministerijai, sugebėjo 
padaryt kuopatogiausią sau 
įtaką į opiniją. Jau kelias sa
vaites oficialiniai Lenkų atsto
vai skaitė paskaitas Vilniaus 
klausimu. Aiškų Prancūzų nu
sistatymą Lenkų naudai gali 
parodyti tai, kad iŠ Paryžiaus 
taikos konferencijos žinomas 
kapitonas Mantoux Bruksely 
skaito paskaitas, kuriose Vil
niaus kraštą priskiria Len
kams^ Lenkų delegatas prof. 
Aszkenazy labai prancūzų ir 
belgų simpatizuojamas. Jo vei
kalas apie Napoleoną ir Len
kus nuolat giriamas.

“Lietuvos Belgų vyriausybė

mybe buvo 
vių, Eitų, 
vietų Bušų. Dar prieš susirink
siant konferencijai Lietuvių de
legacijai buvo paskidtyti pa
mokslai. Ticsiok piktinamasi 
(ar bent nuduodama tai), kad 
Lietuva apskritai pretenduoja 
į Vilniaus kraštą. Lietuvių nu
rodytas istorinis Vilniaus pri
klausomumo argumentas visai 
atmetamas. Tai tenka juo la
biau pabrešti, nes Prancūzai, 
nustatant Vokiečių-Lenkų sie
ną, nuolat iškišdavo pirmiau
siai istorinį momentą. Lietu
viams tai skaitoma nusidėji
mu.

Aneksionistiniai lenkų pla
nai, Želigovskio avantiūra pa
mirštama, kadangi tie žinomi 
faktai atrodo Belgų spaudai, 
agituojant .lenkų naudai, ne
turį tikslo. Statistikos žinios 
apie Vilniaus krašto gyvento
jus skelbiamos Varšuvos vy
riausybes patiektos. Iš jų ma
tyti, kad ten esanti dviejų 
trečdalių lenkų gyventojų dau
guma, ir priduriama dar, kad 
lie gyventojai reikalauja atva
davimo ir prijungimo Lenki
jai. Tautų Sąjungos Tarybos 
į Vilnių nusiųstieji komisarai, 
pasak laikraščio “Soir” įsitiki
nę Lenkų pretenzijų teisėtume.

konferencijos eigą.

SKAITYKIT m PLATINKIT 
“NAUJIENOS”.

Vilny.
[“Elta”, paštu per Lietuvos Informa

cijų Biurų WasMngtone]
“Nasz Kurjcr*, lenkų laik

raštis einąs iš Varšuvos, įdėjo 
Vilniaus klausimu straipsnį, 
kuriame užpuldinėja endekus 
dėl jų politikos.

Laikraštis rašo, jei Lenkų 
valdžia Vilniaus klausimu skai
tytus! su I^cnkų Seimo valia, 
netik nustotų svarbios provin
cijos, bet ir kiti Lenkų reika
lai galėtų atsidurti pavojuj;

Laimei Lenkų užsienių rei
kalų ministeris Sapiega, nors 
ir endekas, bet būdamas kili
mo iš Lietuvos, numatęs visus 
nuostolius dalinant Lietuvą.

Santarvė galinti ir nuo Len
kijos pareikalauti gyventojų at- 
siklausimo Gudijoj ir Ukrai
noj, kas daug kainuotų Lenki
jai.

Plebiscito vaisiai Vilniaus 
klausimu negalėtų būti tikri. 
Jei tas tikrumo Įsitikinimas 
esąs Varšuvoj, jo nesą Vilniuj. 
Ten ir lenkai suprantą, kad 
visa istorijos Lietuva ekono
mijos ir kultūros atžvilgiais 
sudaro vienatą ir kad Vilniaus 
kraštas ir kultūros ir psichikos 
atžvilgiu labai skiriasi 
Varšuvos ir organiniai jį 
jungti Lenkijai negalima.

Toliau abejojama, ar 
pasauly toks naivus žmogus, 
kuris tikėtų, kad plebiscito 
vaisiai abiejų pusių bus įver
tinti ir Dralaimeiusieii nesi-

nuo 
pri-

(nucenzuruota)

Skaitytojas jau žino, 
kad nieko panašaus nebuvo — 
niekas nepuolė žvalgybininkų, 
priešingai — rainius demon
strantus arba susirinkusius dar-

ninkai ir milieiantai, vaikė juos 
ir mušė. Taip Žvalgybos agen
tai informuoja savo viršinin
kus. Tais pranešimais valdžia 
vadovausis tardydama Ma- 

riampoles įvykius.
Mariampolės įvykiai .turi iš

eiti viešumon! Utenos istorija 
jau parodė, kaip Žvalgybos 
agentai sugeba tardyti pofiti-

nes viena ir 
veik- 
dau- 

ende-

antra pusė yra pašalinių 
snių suerzintos. Talkai 
ginusia kliudanti Lenkų 
kija Ir Lietuvių reakcija.

Laikraščio nuomone, konfe
rencija arba federacija su Lie
tuva butų unijų arba federa
cijų su kitomis valstybėmis 
įžanga. Nors endekai negali ra
miai klausyti apie federaciją, 
bet Objaktingos sąlygos ką ki
tą rodą ir tikėtis reikia,' kad 
sveikas protas ir sąžinė paim
sią vi/š^.

SMULKIOS ŽINUTES.
— Finansų PreKybos ir Pra

monės Tarybos pranešimu, ge
gužės 10 d. įvyko Ministerių 
Kabinete trečiasis Finanęų Pre
kybos ir Pramones Tarybos 
posėdis. Buvo svarstytas preky
bos sutarčių klausimas.

— Lietuvos atstovas Skan
dinavų valstybėms, p. Savic
kis, buvo priimtas švedų ml- 
nisterio pirmininko Sydovo ir 
turėjo daug pasikalbėjimų su 
žymesniais švedų darbuoto
jais. švedų spaudoj įdėta dėl 
to keletas straipsnių. Gegužės 
11 d. p. Savickis atvyko į Kri
stianiją.

— Gegužes 10 d. buvo Bruk- 
scly Eltos direktorių D-ro J. 
Ereto paskaita apie Lietuvą 
socialistiniu, ekonominiu ir is
torijos atžvilgiais. Jis kalbėjo 
apie Lietuvos padėtį prieš ka
rą, apie jos rinkas ir žaliąją 
medžiagą, kurios gali rasti

Lucky 
Strike 
cigaretfe

Its toasted

Į IR Iš LIETUVOS 
du ir daugiau išplaukimą kas savaiti 
tiesioginiais laivais i ir iŠ ANTWER- 
PO, KARVE ir ANGLIJOS, turi 
trumpus ryšius su KAUNU ir kitais 
LIETUVOS MIESTAIS.

Keliauninkams po 2, 4 ir 6 loveles 
kambaryj.

Atsikvieskil; savo gimines bei drau
gus musų dideliais, greitais laivais. 

Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba

THE CANADIAN PACIFIC 
OCEAN SERVICES, LIMITED. 
40 N. Dearborn St., Chieago, III.

Eiiropein American Buranu 
Fabionas jr Mickjewicz , 

vedėjai
Burę A. Potratia ir 8. h. Fabionat
Siuntimas pinigų, laiva

kortės, pašportai ir tt 
NOTARIJU1AS 

Reni Eatate, Paakoloo, 
Inaurinai ir tt.

809 W. 35th SV Kamp. Halated St. 
Tei.: Boulerard 611.

Vai.: 9 iki 6 kasdien*
Tak.1 Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak. 

Ned.1 iki 8 po pietų.

Tel. .Randolph 2898
* A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidunuiestyji 

A8SOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Valandos: 9 ryto iki 6 po pietį). 
Panedtliais iki 8 vakare.

Narni Tai.: Hyde Park 8396

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

ttt So. La Šalie St. Room 824
Tel. Central 6390

Vak.: 812 W. 83rd SU Chieago
Tel. Yarda 4681.

JOSEPH C. SOBOL 
Advokatas

164 W. Randolph St.
Room 479 Tel. Maln 2598

Namų Ofisas 
1645 Wabansia Are^ 

Tel. Haymarket 3869.

J. P. WAITCHES 
LAVVYER 

Lietuvys Advokatas 
4601 S. Hermitage Avė., 

Tel.: Boulevard 6080.

Tiktai Tiktai

Taipgi

PAPRASTA PROGA 
■ ■ ' ♦

Tiesiai, iš dirbtuves pas tave Augštos rūšies 
1921 styliaus, $222.00 Phonographas tik $35.

26 rekordai, 300 adatų ir daimanto adata vel
tui, visiškai gvarantuojame, kad visų amžj laikys.

Kam mokėt augštas kainas arba pirkti antrarankes mašinas iš 
taip vadinamų Storage Houses, kuomet gali pirkt tiesiai nuo mus 
visai naują 1921 styliaus gvarantuoti I’honographai vertės reteile- 
rių nuo $200.00 iki $225.00 tik ūŽ $35.00 su rekordais ir adatomis 
veltui ir nepamirškit, kad užttk/ihamc, kad ptronographas, kurį 
Kirksi nuo mus,“negali sulygint sp kitais visoje šiaurinėje Anten

oje ant trijų sykiu pas retailerius ar wholesalfe.
Taipgi turime koletą augštos rūšies oda apmuštų seklyčiai se

tų, kurtuos parduosime už pigiau nei padarymas kainavo.
Atdara kas dieną iki 9 vai. vak. ir nedėliomis nuo 10 ryto iki 

4 po pietŲ, taip, kad gali ateiti bilė laike.
Pristatomo visur veltui ir primame Liberty Bondsus 

siunčiame C. O. D.

NATIONAL FACTORIES OUTLET CO., 
Dirbtuvių atstovai.

2023 So. Ashland Avė. Kampas 21at St.
$8 vertės rekordu veltui kožnam, kuris tik atsineš ši apgarsinimą,

U87 S. Ashland 
Chicato,

—-■ ■——r—-

Phoną Boulevard 491
ASHLAND

MUSIC
DetvuuaUl,

Aoksyb*. Uola te
bijos Grafonolaa iz 
Hetavltiri naujausi 
rekordai.

Pinigai Iš 
Kenoshos
Lietuvon

■,-T-■"<h

/______
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Kę=tik Gavome iš Lietuvos
Keturias knygutes nesenai išleistas Lietuvos 

Socialdemokratų Partijos.

Kelias Į Socializmą. 
Parašyta Dr. O. Bauer.
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. Kautski

Versta iš vokiečių kalbos.
Ši knygutė yra taip aiški ir 

naudinga, kad be jos nei vienas 
darbininkas neturėtų būti. Kai
na 3^»ntąi.

r ’V

f

1 F *

•

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 28 d. Tai darbininkų bal
sas į liaudį jų atstovo lupomis. 
Kaina 20c.

/

NAUJIENŲ KNYGYNE. Rašykite užsakymus greitai, 
nes nedaug jų turime.• ' . ' ' f
NĄUJIENŲ KNYGYNAS " ...

1739 So. Halsted St., Chieago, III.
L . ~

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

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei 
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma. Norėdami gero ir 
teisingo patarnavimo,

Kreipkitės pas:

A. Pakšys
220 Miiwaukee Ave^

Kenosha, Wis.

Rašomoji
Popiera

• po 18c. svaras

Kam reikia geros baltos 
(bond) rašomosios popieros (ne- 
linuotos), tegul kreipiasi į “Nau
jienas”.

Turime pardavimui didelį 
pluoštą rašomosios popieros 
parduodame labai pigia kaina — 
svarais po 18 centų už svarą, ar
ba lapais po 2c už 10 lapų. Krau
tuvėse tokia popiera pardavinė
jama po 40c dvaras. Reikalau
dami popieros kreipkitės Naujie
nų ofisan Kas norite gauti po- 
pierų į kitą miestą paštu, turė
site primokėti už persiuntimą 
skyriumai po 8c nuo svaro.
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i Musų raštai

ROCKFORI), ILL.

Metai ar mažiau ‘laiko atgal 
pas mus nestokavo nei veikė
jų. nei korespondentų, bet da
bar tartum visi butų išmirę 

nieko negirdėt. Matyt, ne
skaudžiai į visus atsi- 

daug žmonių nedirba, 
nedarbui galo dar ne

sunkus vargas ne vie-

trauke iš jo. Ir kai Operetės 
Choras tik susiorganizavo, tai 
daugelis aidieeių tuojau prisi
dėjo, bet kad Aido Chorą jau 
tuomet kontroliavo komunis- k
tai, tai visiems tiems, kurie bu-

darbas 
liepia: 
ir tam 
matyt.
nam j akis žiuri. Yra tokių, kur 
jau šeši - - aštuoni mėnesiai 
kaip nedirba, o gyvenimas vis 
taip-pat brangus. Daug lietu
vių todėl, metę viską, važiuo
ja Lietuvon, kad nepravalgius 
paskutinių centų.

— Ex-Komunistas.

VAN HOUTEN, NEW MEXICO

Ais miestelis randasi tarp di
delių akmeninių kalnų. Yra 

anglių kasyklos, bet jos dir
ba tik dvi dienas savaitėje. 
Patartina lietuviams darbinin
kams į čia darbo j ieškotis ne
važiuoti, nc*s kada ir gerai ka
syklos dirba, tai uždarbis vis- 
tiek menkas. Jokios organiza
cijos darbininkai neturi ir to
dėl yra labai išnaudojami. Vi
same miestelyje yra tik viena 
sankrova, bet ir toji kompani
jos rankose, tad už viską lupa 
dvigubai daugiau, negu mie
ste. Kompanija surengia šokius 
ir krutamuosius paveikslus, o 
bosai pardavinėjo tikietus. Jei 
kuris darbininkų atsisako pirk
ti tikietiify tuojaus būna iš 
darbo pašalinamas ir į juodą
jį lapą įtraukiamas^ taip kad 
ir kitoj kompanijoj darbo ne
gali gauti.

miestelį neateina nė vie- 
traukinis, tad norint į mie- 
nuvažiuoti reikia samdytis

nas
stą 
automobilių. Bet ir tą bran
giai lupama, nes žino, kad ki
taip nenuvažiuos. Mes ąsame 
taip prispausti, kad vargo naš
tos nebegaliai pakelti.

— Vargo Diena.

BROOKLYN, N. Y.

Nelabai senai rašiau į Nau
jienas apie Operetes Draugijos 
pastatytą veikalą “Septyni Pa
skutiniai Kristaus žodžiai” ir 
priminiau, kad ši draugija kar
tais pastato ir gana gerų vei
kalų. šitaip pasakydamas aš 
neapsirikau.

Gegužės 28 d. š. m. Opere
tės Draugija statė operetę “Vel
nias Išradėjas”. Patsai veika
las gana puikus ir vaidinimas 
pavyko gana gerai; žmonių bu
vo pilna, lošėjai dainavimą ir 
visą judėjimą atliko taip, kad 
mažai ką galima primesti; vis
kas, ką galima butų pasakyti 
apie trukumus, tai nebent tiek, 
kad jaunimo žaidime truko 
paties gyvuinn — atrodė, kad 
jaunimas ndri žaisti, bet netu
ri ką. Bet'toki menki truku
mai nieko nereiškia.

Pačią svarbiausią, Belzebubo, 
rolę atliko tarp lietuvių pagar
sėjęs dainininkas J. Butėnas. 
Ir jis buvo tikrai geras Belze
bubas. Savo griausmingu “ra
stum” balsu taip, kaip perkū
nu. baudė savo “vergus — vel- 
nclius”, nuo ko jie tik ir raitė
si po kampus. Patsai Butėno 
dainavimas šį vakarą stebirib 
net ir tuos, kurie jį (Butėną) < 
ir gana dažnai girdi dainuo-; 
jant. Butėnam pasistojęs augš- 
čiau kitų ant “belzebubo sos
to” kaip paleis savo balsą, tai 
rodos perkūnijos griauja kur 
ten per krūmų viršūnes. Taip
gi gana gerai dainavo, o |r 
vaidino vietos jietuviams gerai 
žinomas dainininkas p. Kriau
čiūnas. I

Dabar keletas žodžių apiel 
patį Operetės Draugijos Cho
rą. Pastaruoju laiku Operetės 
Chorui šioje apielinkėje nėra 
lygaus. Pirmiaus visur skam-Į 
bėjo Aido Choro vardas, 
patekus jam 
diktatūros” 
gabesniųjų

bet 
po “proletarijato 
įtekme, daugelis 
dainininkų pasi

A

Aido Cho- 
o “Aidas;’

kaipo ne-

ro, buvo įvairių grasinimų iš 
komunistiškų diktatorių ptisės 
ir jie buvo priversti pasitrauk
ti iš Operetės ChoYo.

Bet nežiūrint visa to, Opcr. 
Choras šiandie jau 
rą žymiai pralenkė, 
žymiai nusilpnėjęs.

Operetes Choras,
partinis, yra vertas pagyrimo 
ir parėmimo. Jame- susispietę 
geriausieji dainininkai. Pas 
juos nėra to vienas kitų neuž- 
sikentimo, kaip ten, kur Cho
rai aj kitokios organizacijos 
pasidavę po komunistų dikta
tūra. Komunistai visur sten
giasi sukelti partijinius ginčus 
ir pasėti neapykantą vienaip 
manančių prieš manančius ki
taip.

Viso šito 
nėra
ne “diktatūros”.

Gegužės 29 d. buvo Lietuvių 
Giminastikos Kliubo piknikas. 
Piknikas buvo gražus ir pub
likos turėjo netoli 1000!

zVpie patį Kili ubą ir jo dar
buotę parašysiu kitą kartą.

— Korespondentas.

nes) ligi galės pabaigti skaity
ti sakinį —„kitame žurnalo nu
mery].

Taigi ne kaip daktarai pasi
rodė su savo žurnalu. Ar jis 
pasitaisys ateityj?

— Ne-Medikas.

Dar vienas liudytojas 
Mooney byloje.

pas Operetiečaus 
jiems rupi dailė, o

[ŽZf lirsti kitas Siamo skyriuje 
taomones Redakcija neatsako.]

PROGRESYVIAI MOKSLEI
VIAI MIEGA.

Moksleiviai, be abejo, ką 
prasto pamanys apie mane, to
kį antgalvį perskaitę, bet pra
šau atleisti, jei tilo juos už
gaunu. Mnn visgi rodosi, f kad 
Amerikos progresyviai moks
leiviai be iniciativos ir noro ką 
nors veikti. Pirmiau dar būda
vo pasirodo moksleivių raštų 
tai Naujienose, tai kitame ko
kiame laikraštyje, o dabar jau 
nebepamatai. Bčveik nieko ne
girdėti ir apie jų organizaciją. 
Tiesa, mačiau išeina pažangių
jų moksleivių 
sleivių Kėliai”, 
prisidėję. Bet 
kas rašo. Jau
pasirodė, o raštai tetilpsta be
veik tik trijų rašytojų: Vėjų 
Sesers, Tūlio, Šarūno; šaru-

organas, “Mok- 
prie “Artojo” 

ir jame mažai 
trvs numeriai

eina. Kodėl gi daugiau mok
sleivių nebando ką nors veik
ti — rašyti? Kodėl jie tokie at
šalę? Pažiūrėkime Lietuvos 
moksleivius. Anieji beveik kož- 
nas vienas rašo, kožųas vienas 
idealistas svajotojas. Tat kodėl 
čionai moksleiviai negalėtų to 
paties daryti?.

j su savo veiksmu, tuomet ir 
I liaudis juos imtų remti; užsi
rašyti jų organą ir kitaip. Bet 

j dabar jiems tylint, liaudis už- 
I miršta juos.

Ar gi jie negalėtų kai kada 
atvažiuoti į Chicagą ir sureng- 

I ti prakalbas, arba suvaidenti 
veikalą ir tuo sau ir žmonėms 
gero padaryti? Dabar jie skun
džiasi, kad negali savo organo 
išleisti. Girdi, klerikališka mok
sleivija gauna pašalpos, o mes 
ne. Dėt man rodos, kad klcri- 
kališka moksleivija ir bando 

| daugiau ko veikti, nors tas jų 
įveikimas ir neneša darbinin
kams naudos.

Todėl, progresyviai mokslei
viai, pradėkite daugiau veikti, 
save reklamuoti, šviesti savo ! 
brolius darbininkus, o tuomet 
ir atsiras gerų žmonių, kurie 
jus supras ir neatsisakys duo
ti reikalingos paramos. I

— Susipratęs Kalvis. I

Skaitykite ir Platinkite
“N A U J I E N O S“

nalizaviinui visų Šalies bankų f 
ir kūrimui kooperacijų.

Sekretoriaus pranešimu, geg.

la- 
pa- 
tik 
jis

tai-
tik-

[Iš Federuotosios Presos]

SAN FBANCISCO. —- Moo
ney naujas advokatas Byron 
C. Parker iškėlė dar vieną sen
saciją toje byloje. Jis surado 
dar iki šiol negirdėtą liudyto
ją Earl Hatchcr iš Woodland, 
Calif., kuris sutinka liudyti, 
kad vyriausias liudytojas prieš 
Mooney, gyvulių pardavėjas 
Frank C. Oxman eksplozijos 
dieną buvo Woodlande. Ilat- 
cher yra bendrininkas Oxmano 
gyvulių prekyboje ir prisiren
gimo dieną, 1916 m., abu bu
vo Woodlande, už 112 mylių, 
arba 4 valandų važiavimo trau
kiniu, nuo San Frnncisco. Ox- 
man prisiekę, kad jis “mate” 
kaii> Mooney padėjo bombą ir 
ji sprogo už kelių minučių po 
2 vai. po piet. Hatcher liudija, 
kad Osmanas lygiai 2 vai. pa
ėmė traukinį Woodlande ir to
dėl laike eksplozijos jokiu bil
du negalėjo būti San Francis- 
co.

Parker turi ir 7 kitus liudy
tojus, kurie rpatė Mooney 
prieš ir po eksplozijos ant Ei- 
lers triobėsio, už 10 blokų nuo 
eksplųzijos vietos.

sė 388 unijos, turinčios 58,731 
narių.

FABRIKANTAI REMIA 
LOKAUTĄ.

[Iš Federuotosios Presos]
SAN FBANCISCO. Kad 

sustiprinus kontraktorių pa- 
įskcįbtą lokautų namų budavo- 
tojams ketuniuose pavietuose, 
medžiagų fabrikantai paskel
bė savo “užuojautos streiką”, 
atsisakydami pardavinėti med
žiagas tiems kontrak toriams, 
kurie nedalyvauja lokaute ir 
kurie moka savo darbininkams 
senąsias algas. Akmenų, ce
mento, žvyro ir k. sankrovos

Darbininkai tečiaus deki to 
nekiek nenusimena ir laikosi 
tvirtai.

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

♦.t
♦

♦

Ar yra jusu 
liežuvis apvilktas?

Jeigu teip, tai yra tas persergėjimų. 
Apvilktas liežuvis su baltą ar rusVą 
pleiskaną paprastai rodą apei ne- 
twafkumo jaknu ir virinimo maito 
aparatų.

Severa’s

Balzol
rašo tik 
savo iš-

šiomis dienomis Cbic<agojc 
pasirodė naujas mėnesinis lie
tuvių laikraštis “Gydytojas”. 
Leidžia jį Amerikos Lietuvių 
Daktarų Dr-ja ir, kaip sakoma 
jo antgalvyj, jis esąs skiriamas 
sveikatos reikalams.

Sveikatos reikalams paskir
tas žurnalas, toks, kuris Imtų 
prieinamas plačiajai visuome
nei, senai jau buvo reikalin
gas. Tat tikrai apsidžiaugiau 
pamatęs šį daktarų dr-jos leid
žiamo žurnalo pirmą numerį. 
Tikėjaus, kad jis tikrai užpil
dys tą spragą, ypač kad dar ir 
prie antgalvio buvo paaiškini
mas “Mėnesinis laikraštis, ski
riamas sveikatos Reikalams”. 
Bet perskaitęs tą žurnalą, 
bai nusiminiau. Tiesa, jis 
švęstas sveikatos reikalams, 
negalėjau išspręsti, kam
taikomas: ar liaudžiai pamo
kinti sveikatos dalykų, ar pa
tiems to žurnalo rašytojams 

daktarams. Jei jis yra 
komas liaudžiai, lai savo
slo vistiek nepasieks, nes nie
kas, be medikų, nesupras, kas 
lame žurnale parašyta. Jei jis 
skiriamas vien daktarams, tai 
jis irgi bereikalingas. Viena, 
jame nėra nieko tokio, iš ko 
palys daktarai galėtų pasimo
kinti, antra, lietuvių daktarų 
permažai, kad galėtų išlaikyti 
vien sau žurnalą, o trečia, jie 
visi veikiausia moka anglų 
kalbą, o anglų kalboj yra pa
kankamai medicinos žurnalų 
daktarams. O . gal jie 
tam, kad patys galėtų
spausdintais straipsniais pdsi- 

I džiaugti? Juk būna ir tokių 
I atsilikimų.

Kad žurnalas nėra skiriamas 
I liaudžiai, parodys štai kelios 
I ištraukos. Imkime Dr. Montvi- 
Į do straipsnį “Neurastenija są- 
Iryšyj su intestinų toxemija”. 
I.Fau pats antgalvis nėra žmo- 
Įnėms suprantamas. Bet dar 
I mažiau suprantamas pats 
[straipsnis. Štai kokių dalykų 
[ jame randamo: “Darant spren- 
|dimą, buk ir funkcijine liga 
| gema iš pačių nervų, prisieina 
| vaduotis hipoteza, kad nežiu- 
| rint, jog ne grosinės, ne mikro- 
Į skopinūs patologijos nervuose 
| nematome, vienok ji turi būt 
ulframikroskopinėj bei chemi- 

| nė j formoj.” Arba vėl: “Pada- 
| rius exkliuzija visų minėtų li- 
| gų, reikia tyrinėt bakterijinę 
florą intestinuose, examinuot 
šlapumą dėl indikano, kas ga
li duot sprendimą. Negalima 

| praleist motorines intestinų 
(žarnų) dalies ir sekrecijų (sy
vų) normahimo. Konstipacija, 
regurgitacija, intestinų relaxa- 
cija, ptosis (žemyn nupuoli- 

hnas), ydos peristalsyj ir kitos 
Į priežastįs ‘ gali pagimdyti toxe- 
iniją. Dietetika (su daug pu
rinų) irgi gali būti priežas
tim”. Kuris skaitytojų gali 
prast, kas Čia pasakyta? 
bent vieni daktarai. O taip 
rašyti veik visi straipsniai.

j Tiesa, lietuvių mokslinė ter
minologija visai neišdirbta, ne
nustatyta, tat kartais noroms- 
ncnoroins tenka vartoti sveti
nius žodžius. Bet čia jie varto
jama ir ten, kur be jų visai 
galima apseiti, kas padarytų 
straipsnį kiekvienam supranta
mą. Imkime tuoj po to sekantį 
Dr. S. Biežio straipsnį “Apen- 
dicities priežastįs”. Pats pirmu* 
tinis sakinis sako: “Apendici- 
tis yra uždegimas apendix fer- 
miformis”. Kas tą sakinį gali 
suprasti? O nieko gudraus čia 
nėra. Apendicitis yra uždegi
mas aklosios žarnos, o “appen- 
dix vermiformis” (ne fenni- 
fonnis) yra kiekvienam žino
ma akloji žarna- Kam čia rei
kėjo vartot .svetimus, nesupran
tamus žodžius?

Vienas gi straipsnis (“Den- 
tisterijos išsivystymas”) šialip 
baigiamas: “Emfatiškai yrą mi
nimos šios medžiagos kaipo gy
duoles: yzapas, saldymedis, ka
lės pienas, ožkos sviestas, daug 
kitų kokčių gyvulinių substan
cijų. Tarp (lentalių patarimų; 
randasi dar kokia”... Beiškia, ( 
žmogus turės laukti visą mė-

Reikalauja embargo ant anglių.
[Iš Toleruotosios Presoa]

ST. JOSEPH, Mo. — Miss- 
ouri Darbo Federacijos meti
nė konvencija priėmė rezoliu
cijas, kurios reikalauja pa
skelbti embargo (uždraudimą 
išgabenti) anglis, ypač laike 
dabartinio Anglijoš angliakasių 
streiko, taipjau uždrausti visas 
privatines detektivų agentūras, 
kaipo pavojingas viešąjai tvar
kai ir įstatymams. Kitos rezo
liucijos pritaria įkprimui Miss- 
•ouri valstijos banteo, -panašaus 
į North Dakotos banką, nacio-

(pirmiau vadintas Severo Gyvybes 
Balzamas) ir Balzol plyskelei—su
jungimas skystimu ir plyskeliu, su
taisą tos netvarkumus, sutaisą jak- 
nas, paragin apetitą ir pastiprin vi
rinimo maisto. Tam tikras vaistas 
d81 priprasto žarnų užsikimšimo. 
Preke 85 centai. Aptiekosč visur.

I

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPipS,4OWA

su- 
Jei
pa-

AR MANAI APIE NAMUS?
Ar nori gaut už prieš 

karinę kainą?
Bungalows, dviejų flatų, 

ofisams namų, teatrų, ligon- 
bučių arba garadžių.

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

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

AR NORI NAMO?
Žengk prie telefono
Pašauk National Head- 

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

1709-12 arba pašaukit Dis- 
triet Sales Manager,

Stanley Rubey,
4021 S. Maplewood Avė., 

Lafayette 965.
Turime taupymo skyrių.

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

CHARLES MESKIS
Pardavėjas, 2116 S. 48th 

Ct. Cicero, Ilk, Tel: Cicero 
1361.

Klauskit apie tai!
Nferyto

THE HOME BUILDERS 
ASSOCIATION

National Headąuarters,
Rand. 5886,

Rooms 1709-12 City Hali 
Sųuare Bldg.

139 N. Clark St • /

, i
-J*A.

SAVAITINĖ
BIZNIO APŽVALGA

tilps

Naujienose 
rytoj.

PIRM IR PO
GIMDYMUI.

Ponia Williams pasakoja 
kaip Lydia E. Pinkham Ve
getable Compoundas užlaikė 
ją sveikatoje.

Overpeck O. — “Lydia E. Pink
ham Vegetable Compoundas gelbėjo 

pirm ir po gimdy
mui. Kenčiau stre- 
nųskaudėjimą ir ab 
cinai menkejau ir 
silpnėjau. Pama
inai menkejau ir 
čiau laikraštyj Ly
dia E. Pinkham 
Vegetable Com- 
poundo pagarsini
mą ir nusprendimu 
išmėgint. Dabnr 
jaučiuosi sveika, 
prižiūru savo tlu

Phone Boųlevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA

Generalis 
Kontraktorius ir 

buda voto jas.
Rudavojame ir taisome.

1401 W. 47th St.. Chicago.
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^2.__ Se_____ 2L- T. Puilman 5482

A.SHUSHO 
AKUSERKA
Turiu patyrimą 

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

Chicago, III.
(■■■■■■■■■■■■■■■■■■B
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Dr. A. R. Blumenthal
AKIŲ SPECIALISTAS

Akte Dykai

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

4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 St.
Telephon* Yards 4817

Boulevard 6487

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra - 
nyksta regėjimas.

Mes .vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
Estinga doma at- 

reipiame | vai-

vaikučiu ir atlieku savo darbą. Re
komenduoju jūsų gyduolę kiekvienai, 
kuri tik kuomi pasiskundžia. Galite 
pagarsint šį mano liudijimą, jei ma
note, kad kitoms gelbės”.—Mrs. Car- 
rie Williams, Overpeck, Ohio.

Virš keturiasdešimt s metų Lydia 
E. Pinkliam Vegetable Compoundas 
sugrąžino moterims sveikatą, kurios 
kerite nereguliariškumus iš vietos 
paėjimą, strėnų skaudėjimą, galvos 
skaudėjimą, kentimą skausmo, ner
viškumą arba “mėlynes”.
Sunku butų atrast! šiendien visose 
Suv. Valst. miestą ar miestelį kuria
me nebūtų moteries, kuri nebūtų at- 
titaisyta. Todėl Lydia E. Pinkham 
Vegetable Compoundas yra pripažin
tas už geriausią gyduolę nuo panašių 
negalių.

JSĮr’DR. HERZMAN,=^>
Iš 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 akušeris.

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

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

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

į Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Naktimis: Dr*xel 
950 - Drover 4186

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

Telephonai:

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
Valzbažonldis užreg. S. V. Pat. Ofise.

Garftufl per daugiau kaip 
50 metų.

Tėmyk Ikaro (Anchor) Vaizbaženklį.

LAIVAKORTES JAU AT
PIGO

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų Ir 
Vaikų Ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
5 vai. po piet? ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 vai. 

valandos ryto iki 1 vai. po piet 
Telefonas Dreael 2880

Nėra ofiso visoj Amerikoj kur pigiau gautumėt šipkor- 
tes stačiai j Hamburgą, Eitkūnus, Liepoją ar Kauną. 
Pašportus kožnam gaunam. Pinigus siunčiam Lietuvon 
pigiausiai ir išmokam greičiausiai. Kas tik" lietuvis ar 
lietuvaitė kreipkitės tuojauS šiuo antrašu:

Tel. Austin 737
DR. MARYA 

D0WIATT—SASS.
Kątik sugrįžo ii Califomijos ir 

vėl tęs savo praktikavimą po No.
5208 W. Harrison St.

Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9 
vakare išskiriant nedėldienius.

——- ........... .■■■■■   ..........■„/

136 E. 42-nd Street 
NEW YORK, N. Y.

LITHUANIAN
TRAVEL BUREAU

įg$ Daugiau rūkysi juos — labiau mylėsi.
m Reikalauk musų dovanų katalogo No. 4.
|įįj L LEWIS CIGAR MFG. CO., NEWARK, N. J.
[įSj Didžiausia nepriklausoma Cigarų dirbtuvė

JohnRuskin
BEST AND >: BIGGEST CIGAR

3203 So.
Valandos: .

▼. v. Nedėliomis 10-12 ryto.
!■■■■■■■■■■■■■■ ■■■>

gydytojas, Chirurgas
Akušėras

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

PINIGUS SIŲSKITE 
TELEGRAFU

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po 
piet. 6 iki 9 vakar*.

Nedaliomis nuo 9 fld 12 ryto. 
1821 S. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted Si.

Boulevard 8448

DR. V. A. ŠIMKUS 8
Lietuvis

SOCIALDEMOKRATAS
Musų draugų laikraštis, leidžiamas Lie

tuvoj, — Kaune.
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 būvį.

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, I1L

--- f)R.s.iWis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

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

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

nuo 1 po pietų iki 9 vakare.
V . -.... -.. -....----- —

Telephon* Yards 5884

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

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
8325 So. Halsted St„ Chicago, III.

Tel. Pullman 842
DR. I. E. MAKARAS

Lietasis Gydytojas ir Chirurgas 
10900 Michigan Avė., Roselande.

Vai. 10 ild 12, 2 iki 4 ir 6:8fl 
iki 8:80 vak.
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FkOREŠP6 NDENCIJOSII .
pasirodė naujas mėnesinis lie
tuvių laikraštis “Gydytojas”. 
Leidžia jį Amerikos (Lietuvių 
Daktarų Dr-ja ir, kaip sakoma 
jo antgaTvyj, jis esąs skiriamas 
sveikatos reikalams.

Sveikatos reikalams paskir
tas žurnalas, toks, kuris liūtų 
prieinamas plačiajai visuome
nei, senai jau buvo reikalin
gas. Tat tikrai apsidžiaugiau

ROCKFORD, ILL.

Metai ar mažiau •laiko atgal 
pas mus nestokavo nei veikė
jų. nei korespondentų, bet da
bar tartum visi butų išmirę 
— nieko negirdėt, 
darbas 
liepia: 
ir tam 
matyt.
nam j akis žiuri. Yra tokių, kur 
jau šeši

trauke iŠ jo. Ir kai Operetės 
Choras tik susiorganizavo, tai 
daugelis aidiečių tuojau prisi
dėjo, bet kad Aido Chorą jau 
tuomet kontroliavo komunis
tai, tai visiems tiems, kurie bu-

ti sakini —^kitame žurnalo ini- 
nieryj.

Taigi ne kaip daktarai pasi
rodė su savo žurnalu. Ar jis 
pasitaisys ateityj?

— Ne-Medikas.

nalizavimui visu šalies bankų 
ir kūrimui kooperacijų.

Sekretoriaus pranešimu, geg.

sė 388 unijos, turinčios .58,731 
narių.

SAVAITINĖ
BIZNIO APŽVALGA

Dar vienas liudytojas 
Mooney byloje.

Matyt, ne
skaudžiai į visus atsi- 

daug žmonių nedirbu, 
nedarbui galo dar ne

sunkus vargas ne vie-

aštuoni mėnesiai
kaip nedirba, o gyvenimas vis

vių todėl, metę viską, važiuo
ja Lietuvon, kad nopravalgius 
paskutinių centų.

— Ex-Komunlstas.

VAN HOUTEN, NEW MEXICO

Sis miestelis randasi tarp di
delių akmeninių kalnų. Yra 

anglių kasyklos, bet jos dir
ba tik dvi dienas savaitėje. 
Patartina lietuviams darbinin
kams i čia darbo j ieškotis ne
važiuoti, nes kada ir gerai ka
syklos dirba, tai uždarbis vis- 
tiek menkas. Jokios organiza
cijos darbininkai neturi ir to
dėl yra labai išnaudojami. Vi
same miestelyje yra tik viena 
sankrova, bet ir toji kompani
jos rankose, tad už viską lupa 
dvigubai daugiau, negu mie
ste. Kompanija surengia šokius 
ir krutamuosius paveikslus, o 
bosai pardavinėjo tikietus. Jei 
kuris darbininkų atsisako pirk
ti tikietujy tuojaus būna iš 
darbo pašalinamas ir į'juodą-

ro, buvo įvairių grasinimų iš 
komunistiškų diktatorių ptisės 
ir jie buvo priversti pasitrauk- 
ti iš Operetės ChoYo.

Bet nežiūrint visa to, Oper. 
Choras šiandie jau Aido Cho
rą žymiai pralenkė, o “Aidas.” 
žymiai nusilpnėjęs.

Operetės Choras, kaipo ne
partinis, yra verias pagyrimo 
ir parėmimo. Jame susispietę 
geriausieji dainininkai. Pas 
juos nėra to vienas kitų neuž- 
sikentimo, kaip ten, kur Cho
rai ar kitokios organizacijos 
pasidavę po komunistų dikta
tūra. Komunistai visur sten
giasi sukelti partijinius ginčus 
ir pasėti neapykantą vienaip 
manančių prieš manančius ki
taip.

Viso šito pas Opereliečius 
nėra — jiems rupi dailė, o 
ne “diktatūros”.

Gegužės 29 d. buvo Lietuvių 
Giminastikos Kliubo piknikas. 
Piknikas buvo gražus ir pub
likos turėjo netoli 1000!

Apie patį Kiliubą ir jo dar
buotę parašysiu kitą kartą.

— Korespondentas.

pardavėjas

ir kitoj kompanijoj darbo ne
gali

[£7i i irai kitas itame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

la- 
pa- 
tik 
jis

tai- 
lik- 
nie- 
kas

gauti.
miestelį neateina nė vie- 
traukinis, tad norint į mie* 
nuvažiuoti reikia samdytis

na s 
stą 
automobilių. Bet ir tą bran
giai lupama, nes žino, kad ki
taip nenuvažiuos. Mes ąsame 
taip prispausti, kad vargo naš
tos nebcgalhn pakelti.

— Vargo Diena.

PROGRESYVIAI MOKSLEI
VIAI MIEGA.

BROOKLYN, N. Y.

Nelabai senai rašiau į Nau
jienas apie Operetes Draugijos 
pastatytą veikalą “Septyni Pa
skutiniai Kristaus žodžiai” ir 
priminiau, kad ši draugija kar
tais pastato ir gana gerų vei
kalų. Šitaip pasakydamas aš 
neapsirikau.

Gegužės 28 d. š. m. Opere
tes Draugija statė operetę “Vel
nias Išradėjas’’. Patsai veika
las gana puikus ir vaidinimas 
pavyko gana gerai; žmonių bu
vo pilna, lošėjai dainavimą ir 
visą judėjimą atliko taip, kad 
mažai ką galima primesti; vis
kas, ką galima butų pasakyti 
apie trukumus, tai nebent tiek, 
kad jaunimo žaidime truko 
paties gyvumo — atrodė, kad 
jaunimas nori žaisti, bet netu
ri ką. Bet * toki menki truku
mai nieko nereiškia.

Pačią svarbiausią, Belzebubo, 
rolę atliko tarp lietuvių pagar
sėjęs dainininkas J. Butėnas. 
Ir jis buvo tikrai geras Belze
bubas. Savo griausmingu “ra
stum** balsu taip, kaip perkū
nu, baudė savo “vergus — vel- 
nelius”, nuo ko jie tik ir raitė
si po kampus. Patsai Butėno 
dainavimas šį vakarą stebini) 
net ir tuos, kurie jį (Butėną) 
ir gana dažnai girdi dainuo
jant. Butėnas) pasistojęs augš- 
čiau kitų ant “belzebubo sos
to” kaip paleis savo balsą, tai 
rodos perkūnijos griauja kur 
ten per krūmų viršūnes. Taij>- 
gi gana gerai dainavo, o |r 
vaidino vietos Jietuviahis gerai I 
žinomas dainininkas p. Kriau
čiūnas. Į

Dabar keletas žodžių apie 
pa>tj Operetės Draugijos Cho
rą. Pastaruoju laiku Operetės 
Chorui šioje apielinkėje nėra 
lygaus. Pinniaus visur skam
bėjo Aido Choro vardas, bet 
patekus jam po “praletarijato 
diktatūros” įtekme, daugelis 
gabesniųjų dainininkų pasi- j

i Moksleiviai, be abejo, ką 
įprasto pamanys apie mane, to- 
Ikį antgalvi perskaitę, bet pra- 
Išau atleisti, jei tiio juos už- 
I gaunu. Man visgi rodosi, t kad 
| Amerikos progresyviai moks- 
| leiviai be iniciativos ir noro ką 
Į nors veikti. Pirmiau dar būda

vo pasirodo moksleivių raštų
I tai Naujienose, tai kitame ko
kiame laikraštyje, o dabar jau 

| nebepamatai. Bčveik nieko ne- 
I girdėti ir apie jų organizaciją. 
[Tiesa, mačiau išeina pažangių- 
| jų moksleivių 
Įsleivių Keliai”, 
Į prisidėję. 
Įkas rašo.
| pasirodė, 
| veik tik 
[Sesers, Tūlio, 
| nas, Tulys, Vejų Sesuo, taip ir 
|cina. Kodėl gi daugiau mok- 
| sleivių nebando ką nors veik- 
| ti — rašyti? Kodėl jie tokie at- 
[šalę? Pažiūrėkime Lietuvos 
moksleivius. Anieji bevelk kož- 
nas vienas rašo, kožpas vienas 
idealistas svajotojas. Tat kode! 
čionai moksleiviai negalėtų to 

[paties daryti?
Jeigu jie daugiau pasirodytų 

su savo veiksmu, tuomet ir 
liaudis juos imtų remti; užsi- 

| rašyti jų organą ir kitaip. Bet 
[dabar jiems tylint, liaudis už- 
[ miršta juos.

Ar gi jie negalėtų kai kada 
atvažiuoti j Chicagą ir sureng
ti prakalbas, arba suvaidenti 
veikalą ir tuo sau ir žmonėms 
gero padaryti? Dabar jie skun
džiasi, kad negali savo organo 
išleisti. Girdi, klerikališka mok
sleivija gauna pašalpos, o mes 
ne. Bet man rodos, kad kleri
kališka moksleivija ir bando 
daugiau ko veikti, nors tas jų 
veikimas ir neneša darbiniu-1 
kams naudos.

Todėl, progresyviai mokslei
viai, pradėkite daugiau veikti, 
save reklamuoti, šviesti savo 
brolius darbininkus, o tuomet 
ir atsiras gerų žmonių, kurie 
jus supras ir neatsisakys duo
ti reikalingos paramos. I

— Susipratęs Kalvis. į

organas, “Mok- 
prie “Artojo” 

ir jame mažai 
trys numeriai

Bet
Jau

o raštai tetilpsta be- 
trijų rašytojų: Vėjų 

Šarūno; Saru-

J žiamo žurnalo pirmą numerį. 
Tikėjaus, kad jis tikrai užpil
dys tą spragą, ypač kad dar ir 
prie antgalvio buvo paaiškini
mas “Mėnesinis laikraštis, ski
riamas sveikatos reikalams”. 
Bet perskaitęs tą žurnalą, 
bai nusiminiau. Tiesa, jis 
švęstas sveikatos reikalams, 
negalėjau išspręsti, kam
taikomas: ar liaudžiai pamo
kinti sveikatos dalykų, ar pa
tiems to žurnalo rašytojams 

daktarams. Jei jis yra 
komas liaudžiai, tai savo 
slo vistiek nepasieks, nes 
kas, be medikų, nesupras,
tame žurnale parašyta. Jei jis 
skiriamas vien daktarams, tai 
jis irgi bereikalingas. Viena, 
jame nėra nieko tokio, iš ko 
palys daktarai galėtų pasimo
kinti, antra, lietuvių daktarų 
perinažai, kad galėtų išlaikyti 
vien sau žurnalą, o trečia, jie 
visi veikiausia moka anglų 
kalbą, o anglų kalboj yra pa
kankamai medicinos žurnalų 
daktarams. O . gal jie rašo tik 
tam, kad patys galėtų savo iš
spausdintais straipsniais prisi
džiaugti? Juk būna ir tokių 
atsitikimų.

Kad žurnalas nėra skiriamas 
liaudžiai, parodys štai kelios 
ištraukos. Imkime Dr. Montvi- 
do straipsnį “Neurastenija są- 
ryšyj su intestinų toxemija”. 
Jau pats antgalvis nėra žmo
nėms suprantamas* Bet dar 
mažiau suprantamas pats 
straipsnis. Atai kokių dalykų 
jame randame: “Darant spren
dimą, buk ir funkcijine liga 
genia iš pačių nervų, prisieina 
vaduotis hipoteza, kad nežiū
rint, jog ne grasinės, ne mikro
skopines patalogijos nervuose 
nematome, vienok ji turi būt 
ultramikraskopinej bei chemi
nėj formoj.” Arba vėl: “Pada
rius exkliuzija visų minėtų li
gų, reikia tyrinėt bakterijinę 
florą intestimiose, examinuot 
šlapumą dėl indikano, kas ga
li duot sprendimą. Negalima 
praleist motorines intestinų 
(žarnų) dalies ir sekrecijų (sy
vų) normalumo. Konstipacija, 
regurgitacija, intestinų relaxa-

[Tš Federuotosios Presos]
SAN FBANCISCO. — Moo

ney naujas advokatas Byron 
C. Parker iškėlė dar vieną sen
saciją toje, byloje. Jis surado 
dar iki šiol negirdėtą liudyto
ją Earl Hatcher iš Woodland, 
Calif., kuris sutinka liudyti, 
kad vyriausias liudytojas prieš 
Mooney,
Krank C. Oxnian eksplozijos 
dieną buvo Woodlande. Hat
cher yra bendrininkas ()xmano 
gyvulių prekyboje ir prisiren
gimo dieną, 1916 m., abu bu
vo Woodlande, už 112 mylių, 
arba 4 valandų važiavimo trau
kiniu, nuo San Francisco. Ox- 
man prisiekė, kad jis “matė” 
kaip Mooney padėjo bombą ir 
ji sprogo už kelių minučių po 
2 vai. po piet. Hatcher liudija, 
kad Osmanas lygiai 2 vai. pa
ėmė traukinį VVoodlande ir lo
dei laike eksplozijos jokiu bil
du negalėjo būti San Francis
co.

Parker turi ir 7 kitus liudy
tojus, kurie ipatė Mooney 
jirieš ir po eksplozijos ant Ei- 
lers triobėsio, už 10 blokų nuo 
eksplęzijos vietos.

FABRIKANTAI REMIA 
LOKAUTĄ.

flš Federuotosios Presos]
SAN FBANKJSCO. Kad 

sustiprinus kontraklorių pa
skelbtą lokautą namų budavo- 
tojams ketuiiiuo.se pavietuose, 
medžiagų fabrikantai paskel
bė savo “užuojautos streiką”, 
atsisakydami pardavinėti med
žiagas tiems k on traktoriams, 
kurie nedalyvauju lokaute ir 
kurie moka savo darbininkams 
senąsias algas. Akmenų, ce
mento, žvyro ir k. sankrovos 
tapo uždarytos.

Darbininkai tečiaus dėlei to 
nėkiek nenusimena ir laikosi 
tvirtai. S

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

tilps

Naujienose 
rytoj

T. Pullman 5482

A.SHUSHO 
AKIJŠERKA
Turiu patyrimą 

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

Chicago, III.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

SS?

Skaitykite ir Platinkite

fi

PIRM IR PO
GIMDYMUI.

su-
Jei
pa-

Imas), ydos pe'ristalsyj ir kitos 
priežastjs gali pagimdyti toxc- 

Įmiją. Dietetika (su daug pu
rinų) irgi gali būti priežas- 

I tini**. Kuris skaitytojų gali 
prast, kas čia pasakyta? 
bent vieni daktarai. O taip

I rašyti veik visi straipsniai.
Tiesa, lietuvių mokslinė ter

minologija visai neišdirbta, ne
nustatyta, tat kartais noroms- 
nenoroms tenka vartoti sveti
mus žodžius. Bet Čia jie varto- 

I jama ir ten, kur be jų visai 
galima apseiti, kas padarytų 
straipsnį kiekvienam supranta
mą. Imkime tuoj po to sekantį 
Dr. S. Bicžio straipsnį “Aipen- 
dicities priežastjs”. Pats pirmu* 
tinis sakinis sako: “Apendici- 
tis yra uždegimas apendix fer- 
miformis”. Kas tą sakinį gali 
suprasti? O nieko gudraus čia 
nėra. Apendicitis yra uždegi
mas aklosios žarnos, o “appen- 
dix vermiformis” (ne fermi- 
forinis) yra kiekvienam žino- 

| ma akloji žarna. Kam čia rei
kėjo vartot .svetimus, nesupran
tamus žodžius?

Vienas gi straipsnis (“Den- 
tisterijos išsivystymas”) štialiip 
baigiamas: “Em fališkai yrą mi
nimos šios medžiagos kaipo gy
duoles: yzapas, saldymedis, ka
les pienas, ožkos sviestas, daug 
kitų kokčių gyvulinių substan
cijų. Tarp dentalių patarimų 
randasi dar kokia’*... Reiškia, 
žmogus turės laukti visą mė-

Ar yra jusu 
liežuvis apvilktas?

Jeigu teip, Ui yra tas persergėjimą. 
Apvilktas liežuvis su baltą ar rusVą 
pleiskaną paprastai rodą apei ne- 
tvvafkumo jaknu ir virinimo maito 
aparatų.

Severa’s

Balzol

Ponia Williams pasakoja 
kaip Lydia E. Pinkham Ve- 
getable Compoundas užlaikė 
ją sveikatoje.

Overpeck O. — “Lydia E. Pink
liam Vegctable Compoundas gelbėjo 

pirm ir po gimdy
mui. Kenčiau stre- 
nųskaudėjimą ir ab 
cinai menkejau ir 
silpnčjau. Pama
inai menkejau ir 
Čiau laikraštyj Ly
dia E. Pinkham 
Vegctable Com- 
poundo pagars ni- 
mą ir 
išmėgint 
jaučiuosi 
prižiūru

ir nusprendžiu 
egint. Da inr 

sveika, 
savo tlu

Dr. A. R. Blmnthal
AKIU SPECIALISTAS

Akis Eriamlaaols Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra • 
nyksta regėjimas. 

Mes .vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiame | vai

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

4649 S. Ashland Are. kamp. 47 St.
Tai ep h o na Yards 4817 

Boųlevard 6487

Reikalauja embargo ant anglių.
[Iš referuotosios Presos]

ST. JOS EPU, Mo. — Miss- 
ouri Darbo Federacijos meti
nė konvencija priėmė rezoliu
cijas, kurios reikalauja pa
skelbti embargo (uždraudimą 
išgabenti) anglis, ypač laike 
dabartinio Anglijoj angliakasių 
streiko, taipjau uždrausti visas 
privatines detektivų agentūras, 
kaipo pavojingas viešąjai tvar
kai ir įstatymams. Kitos rezo
liucijos pritaria įkūrimui Miss- 
•ouri valstijos barimo, -panašaus 
į North Dakotos banką, nacio-

(pirmiau vadintas Severo Gyvybes 
Balzamas) ir Balzol plyskelei — su
jungimas skystimu ir plyskeliu, su
taisą tos netvarkumus, sutaisą jak- 
nas, paragin apetitą ir pastiprin vi
rinimo maisto. Tam tikras vaistas 
dSl priprasto žarnų užsikimšimo. 
PrekS 85 centai. AptiekosS visur.

I

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RĄPIDS, įOWA

Phone Boųlevard 6801
ANTANAS GREDUŠKA

General is
Kontraktorius ir 

būda voto jas.
Būdavo jame ir taisome.

1401 W. 47th St

J

vaikučiu ir atlieku savo darbą. Re
komenduoju jūsų gyduolę kiekvienai, 
kuri tik kuomi pasiskundžia. Gaffte 
pagarsint ši mano liudijimą, jei ma
note, kad kitoms gelbės”.—Mrs. Car- 
rie VVilIiams, Overpeck, Ohio.

Virš keturiasdešimta metų Lydia 
E. Pinkliam Vegctable Compoundas- 
sugrąžino moterims sveikatą, kurios 
kentė nereguliariškumus iš vietos 
paėjimą, strėnų skaudėjimą, galvos 
skaudėjimą, kentimą skausmo, ner
viškumą arba “mėlynes”. 
Sunku liūtų atrasti šiendien visose 
Su v. Valst. miestą ar miestelį kuria
me nebūtų moteries, kuri nebūtų at- 
titaisyta. Todėl Lydia E. Pinkham 
Vegctable Compoundas yra pripažin
tas už geriausią gyduolę nuo panašių 
negalių.

^OR.HERZMAN^B
1S RUSIJOS

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

Gerai lietuviam-s žinomas per 22 
metu kaipo patyręs gydytojas, chi 
rurgas ir akušeris.

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

į Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Naktimis: Dr«xel 
950 - Drover 4186

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

Tolephonai:

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
Vahbaženklis užreg. S. V. Pat. Ofls®.

Garsus per daugiau kaip
50 metų.

AR MANAI APIE NAMUS?
Ar nori gaut už prieš 

karinę kainą?
Bungalows, dviejų flatų, 

ofisams namų, teatrų, ligon- 
bučių arba garadžių.

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

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

AR NORI NAMO?
Žengk prie telefono
Pašauk National Head- 

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

1709-12 arba pašaukit Dis- 
triet Sales Manager,

Stanley Rubey,
4021 S. Maplewood Avė., 

Lafayette 965.

Turime taupymo skyriy.
Išmokės tamstai uždarbį, 

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

CHARLES MESKIS,
Pardavėjas, 2116 S. 48th 

Ct. Cicero, I1L, Tel: Cicero 
1361.

Klauskit apie tai!
Nbryto

THE HOME BUILDERS 
ASSOCIATION

National Headąuarters,
Rand. 5886,

Rooms 1709-12 City Hali
Sąuare Bldg. j

139 N. Clark St. .

ChicagO. Tėmyk Ikaro (Anchor) VaizbaŽenklį.

LAIVAKORTES JAU AT- 
PIGO

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chieago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moterišku, Vyrišku ir 
Vaiky Ligą.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 vai. ryto, duo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo? iki 8:80 vai.' 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai.

valandos ryto iki 1 vai. po piet 
Telefonas Drexel 2880

Nėra ofiso visoj Amerikoj kur pigiau gautumėt šipkor- 
tes stačiai į Hamburgą, Eitkūnus, Liepojų ar Kauną. 
Pašportus kožnam gaunami* Pinigus siunčiam Lietuvon 
pigiausiai ir išmokam greičiausiai. Kas tikz lietuvis ar 
lietuvaitė kreipkitės tuojauS šiuo antrašu:

LITHUANIAN
TRAVEL BUREAU

136 E. 42-nd Street 
NEW YORK, N. Y.

Tel. Austin 737
DR. MARYA

dowiatt~sass.
Kątik sugrįžo iš Californijos ir 

vėl tęs savo praktikavimą po No. 
5208 W. Harrison St.

Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9 
vakare išskiriant nedildienius.

SIŲSKITE 
TELEGRAFU

.Toh n Utį ski r
BEST AND? BIG<SĖST CIGAR

• e i“ . c * > iL • ' v’. ' L •• •*’. r. W J

PR Daugiau rūkysi juos —- labiau mylėsi.
B- i Reikalauk inusų dovanų katalogo No. 4. 
B I. LEWIS CIGAR MFG. CO., NEVVARK, N. J. 
ų&l Didžiausia nepriklausoma Cigarų dirbtuvė

SOCIALDEMOKRATAS
Musų draugų laikraštis, leidžiamas Lie

tuvoj, — Kaune.
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 būvį.

Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dirba savo raštus.

Socialdemokratą skaitant galima apsi
šviesti. x

Socialdemokratas taktingai nurodo val
džios klaidas ir kovoja su ja.

Socialdemokratą visuomet galima gauti 
NAUJIENŲ OFISE,

1739 South Halsted Street, Chicago, III

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118
DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po 
piet. 6 iki 9 vakar*.

Nerišliomis nuo 9 fki 12 ryto.
1821 S. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

Tel.: Yarda 6666
Boųlevard 8448

DR. V. A. ŠIMKUS ■
Lietuvis gydytojas, Chirurgas 

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

3203 So.
Valandos:

▼. v. Nedaliomis 10-12 ryto.

------ DR. S. BlEzlS------
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

, 11.1 ....

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CRERRYS

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

CHICAGO.
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną, 

nuo 1 po pietą iki 9 vakare.

■P.. M1.. ................  ■! 'L -ĮJ!1!...1L.L... ’SiL,......  h

Telephon* Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
8325 So. Halsted St.. Chicago, III.

/— .... """ 1
Tel. Pullman 842

DR. I. E. MAKARAS
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

10900 Michigan Are., Roselande.
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:80 

Iki 8:80 rak.

 ._________________ .__ .________ I

ketuiiiuo.se


/®| M J judėjimas,’ kovojančių žmo-
z nių judėjimas. Bet lietuviai

by darbininkai yra šiame kraš- 
the uthuanian Now» Pub. Co^ inc. te tiktai menka to judėjimo 

dalis. t
Lietuviai darbininkai vie

ni negali nė iškovoti geres
nes sąlygas dirbtuvėse, nei 
pergalėti savo išnaudotojus 
politikoje, nė nuversti kapi-

S.M SS °n‘™<XCW“g0’ Į talizmo jungą. Tiktai eida- 
mi išvien su kitais Amerikos 
darbininkais, lietuviai čia 

’ galfšj-tą reikšti. Jie turi 
todėl visų-pirma stengtis su
derinti savo žingsnius su vi
su šio krašto darbininkų ju
dėjimu.

O kad tai jiems sektųsi, 
tai reikia, kad jie kuoge- 
riausia suprastų šito judėji
mo priežastis ir tikslus. Lie-Į ’ 
tuviai darbininkai turi ži
noti, kaip ir delko kovoja 
kiti Amerikos darbininkai, 
kokias organizacijas jie turi 
ir kokių taktikų vartoja, 
idant ir jie patys galėtų su 
nauda prisidėti prie tos ko
vos.

Suteikti lietuviams darbi
ninkams šitų supratimų ir 
žinojimų ir yra pirmutinė, 
lietuvių socialistų pareiga 
šiame krašte.

Tie žmonės', kurie šiandie 
vadina save “komunistai^”, 
buvo įsivaizdavę, kad jie esą 
pašaukti rodyt Amerikos 
darbininkams kelių į revo
liucijų? Ir kas iš to išėjo? 
Jie niekam neparodė jokio 
kelio, o tiktai patys neteko 
kontakto (ryšio) su masiniu 
darbininkų judėjimu ir da- 
bar nebežino, ką toliaus da- 
ryti. O kadangi jie nežino, 
tai jie keikia susiriesdami 
visų pasaulį.

Socialistai turi saugotis, 
kad .nepakliūtų į tokių juo
kingų rolę. Kaipo atskira 
organizacija, lietuviai socia
listai Amerikoje yra ant tiek 
naudingi, ant kiek jie apšvie|“Laisvės”, jisai taip kalbėjęs: 
čia lietuvių darbininkų mi
nias, padėdami joms žengti 
ranka už rankos su visu šios 
šalies darbininkų judėjimu.

O kad galėjus kitus švies
ti, tai reikia patiems švies
tis.

Editar P. Grigaitis

. CHICAGO, ILLINOIS.
Telephone Roosevsit 8500 .

Subscription Ratas i 
88.00 per year in Canada. r- - _ _ ■ - 
$8.00 per year in Chicago. 

8c per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 2nd, 187K

Naujienos eina kasdien, Išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
1U. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — paltu:

Metams ____ - - - - |8.00
Pusei metą 4.50
Trims mėnesiams...............   2.25
Dviem mėnesiams ...............  1.75
Vienam mėnesiui - - - — 1.00

Chicagoje — per nešiotojus:
Viena kopija
Savaitei___
Mėnesiui

03
18
75

Metams - --------
Pusei metą----- ■ ,, , —.
Trims mėnesiams --------------
Dviem mėnesiams -
Vienam mėnesiui -...........- -

Lietuvon ir kitur uisieniuoMi
(Atpiginta)

Metams__ __ ____ - „ -----
Pusei metą 4.50
Trims mėnesiams____ 2.25

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Derybos suiro?

$7.00 
4.00 
2.00 

, 1.50 
_ .75

Butų galima pilnai sutikti su 
šitokiu “Tėvynės” pasiulymu, 
jeigu jisai butų bešališkas* Jei
gu nevesti vidujinės kovos, tai 
nuo jos turėtų susilaikyti ne tik
tai valdžios priešai, o ir valdžia.

Bet “Tėvynė” labai gerai ži
no, kad Lietuvos valdžia elgia
si visai ne pagal jos patarimą. 
Su vidujiniais priešais ji kovo
ja labai smarkiai, nežiūrint to, 

Ikad Lietuvai gręsia pavojus iš 
oro. Ir “Naujienos” kaip tik 
dėl to daugiausia ir peikia Lie
tuvos valdžią, kad ji, ažuot vi-1 
somis jiegomis gynus kraštą 

i nuo išorinių priešų, stengiasi pa
naudoti valstybės galią tam, kad 
sutriuškinus savo priešus šalies J 
viduje (karo stoviu, areštais/ 
laikraščių persekiojimais ir tt.).

Lietuvos valdžiai tečiaus “Tė
vynė” nesako, kad ji susilaikytų 
nuo kovos su vidujiniais prie
šais tol, kol nebus prašalintas iš
orinis pavojus. “Palaukti” ji 

| liepia tiktai mums ir musų vien- 
minčiams Lietuvoje.

Lietuvos valdžia labinus užta
ria parazitus ir išnaudotojus, ne
gu darbo žmones. Klausimas 
dabar: kodėl “Tėvynė” mano, 
kad parazitų ir išnaudotojų už
tarėjai gali nepaisyti išorinio 
pavojaus ir gali kovoti su vidų-| 
jiniais priešais, o parazitų ir iš
naudotojų priešai turi paisyti to 
pavojaus ir turi dėl jo išsižadėti 
kovos už laisvę ir žmonių tei
ses ? Kodėl S. L. A. organas yra 
toks vienpusiškas?

tiesą. Lietuvoje pamokintų dar
bininkų ištiesų esą'maža.

To “Laisvės” rašytojo nuo
monė# vadinasi, yra tokiai kad 
Žinoti nemalonius darbininkams 
dalykus yra galima, bet viešai 

įsakyti ne. Toks turįs būti dar
bininkų “mokytojas”. O kas el
giasi priešingai, t. y. kas sako 
nemalonią tiesą darbininkams, 
tas negalįs būt darbininkų mo
kytojas. \

I Čia tas komunistų rašytojas 
išdavė vieną svarbiausiųjų savo 
partijos “sekretų”. Komunistai 
ištiesų taip ir elgiasi, kaip jisai 
nurodė. Ažuot sakę darbinin
kams tiesą, nežiūrint ar ji yra 
maloni ar ne, jie visuomet sten
giasi tiktai įtikiti minioms, pa
taikaudami jų ambicijoms ir 
prietarams. Ta pati “Laisvė”, 
pav. per keletą metų skelbė, kad 
Lietuvos darbininkai jau esą pil
nai prisirengę prie to, kad galėtų 
paimti į savo rankas valdžią ir 
įvesti tobuliausią visuomenės 
tvarką, socializmą. O dabar ji 
yni priversta pripažinti, kad 
“Lietuvos darbininkuose yra 
maža pamokytų žmonių”.

Idant įtikti minioms, komu
nistai net sužiniai meluoja 
jiems. Ir tai jie skaito “darbi
ninkų mokinimu”!

Socialistai-gi sako, kad tas, 
kuris skelbia melą ir klaidina 
darbininkus, yra ne jų gerada
rys arba mokytojas, o tiktai 
mulkintojas.

L. D. L. D. var- 
musų draugų su- 
tuo nemaža pa-

net laiškais klau-

Lietuvių ir lenkų derybos 
Briukselyje delei Vilniaus 
tur-but suiro. Tikros žinios 
dar nėra, bet vienas lietuvių 
delegacijos narys kablegra- 
moje, pasiųstoje 2 d. birže
lio iš Briukselio į Washing- 
toną, sako: “Ryto, rodos, pa
skutinis posėdis.”

Priežastis lietuvių ir len
kų nesusitaikymo yra ta, 
kad Lenkai pareikalavo, 
idaht Vilniaus atstovai bu
tų priimti konferencijon ly
giomis teisėmis su Lietuvos 
atstovais. Lietuvos Infor
macijos Biuras teįsingaiTa- 
stebi delei to: “Jau pačias 
derybas bevedant, lenkai 
panorėjo perskelti Lietuvą į 
dvi dalis, būtent, Vilniaus 
Lietuvą, kurią apgaulingai 
yra užėmęs Želigovskis, ir j 
Kauno Lieuvą.”

Suprantamas dalykas, kad 
Lietuvos delegacija negalėjo 
priimti to reikalavimo. Bet 
jeigu delei to derybos suiro, 
tai kas bus toliaus?

Sakoma, kad lietuvių-len
kų byla vėl eisianti Tautų 
Sąjungos Tarybon. Bet to
je įstaigoje lietuvių-lenkų 
byla jau buvo, ir Tautų Są
jungos Taryba neįstengė ją 
išspręsti. Ji buvo paskyrusi 
plebiscitą, paskui atsisakė 
nuo jo; sugalvojo tiesiogines 
derybas, o šios pakriko. Ką-' 
gi geresnio ji gali sugalvoti 
dabar?

Nesugebėjimas išrišti Vil
niaus klausimą nedaro gar
bės Europos diplomatijai.

“DARBININKŲ MOKY
TOJAI“.

“Laisvė” tvirtina, kad social
demokratai (kuriuos ji prisispy.- 
rusi garbina “menševikais”) 
nesirūpina darbininkų išlavini
mu, o tiktai niekina juos delei jų 
nežinojimo.

Ji pasakoja tokį atsitikimą iš 
Lietuvos. J Vilkaviškio apskri
čio darbininkų profesinių są
jungų suvažiavimą atvykęs so
cialdemokratas, Steigiamojo'Sei
mo narys, Plečkaitis. Tarp jo 
ir dalies delegatų kilęs susikir
timas. Jie ėmę daryt priekaiš
tų Lietuvos socialdemokratų 
partijai ir reikalaut “proletaria
to diktatūros”; o drg. Plečkaitis 
išbaręs juos, nurodydamas, kad 
jie nesižiną ką šneką. Pasak

Senatorius France Anglijoj.
LONDONAS, birž. 5. — Se

natorius Joseph I. France iš 
Maryland, kuris važiuoja Ru
sijon, jau atvyko į Angliją ir 
tuojaus pasimatė .su Rusijos 
prekybiniu atstovu Anglijoj, 
Krasinu.

L.D.L.D. Reikalai.
S--------------

Jau valanda laiko praėjo 
kaip ėmiau L. D. L. D. pirmi
ninko pareigas eiti, bet dėl sto
kos laiko iki šiol negalėjau ką 
nors tarti apie musų L. D. L. 
D. reikalus.

Kuome t komunistai' apardė 
L. D. L. D. ir susitvėrė kitą 
panašią organizaciją, taip-pat 
pavadindami 
du, jie daug 
klaidino ir 
kenkė musų 
lėtas draugų
šia, katra ta tikroji L. D. L. 
D. Bert be jokių faktų sakyti, 
kad niusų L. D. L. D. yra ta 
tikroji, nieko nereiškia, nes ir 
komunistai savąją L. D. L. D. 
vadina tikrąją, o kairiem tikė
ti nebuvo pamato. Pagalios 
pats savaime išsiaiškino, kuri 
L. D. L. D. ypi tikroji. Kaip 
jau daugelis matė laikraščiuo
se pranešimus, teismąs atsisa
kė išduoti komunistams naują 
jų “L. D. L. D.” karterį; tokiu 
budu reiškia, kad komunistų 
“L. D. L. D.” nelegališka, ir 
mes galim jiems uždrausti L. 
D. L. D. vardą qaudo4i ir, su
prantama, uždrausime, jei jie 
patys nepaliaus L. D. L. D. 
vardą naudoję. Bet jie nenorės, 
susilaukt tokio nesmagumo, 
štai “Laisvės” 118 num. A. Pe
triką jau sako: “Manau netu
rėtume nuostolių, jeigu mes 
jiems atiduotume pirmą žodį 
vardo (Lietuvių-L.), o pasiva
dintume vien tik Darbininkų 
Liiteratunks Draugija (D. L. 
D.). Žinoma, tai padarytume 
tik tada, jeigu tas gelbėtų iš
vengimui legalių nesmagumų.” 
Aš nuo savęs tikrinu, kad gel-

ST. PŠIBIŠĘVSKIO

ŠĖTONO VAIKAI
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veik keturios. 
Boja, ne! Tą 
labai nuilsęs.

............. . ................ ....

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.

jisai rengia
Metų Ran
kiniame bus 

veikalų, jų

Reikia rūpintis 
apšvieta.

Kompozitorius Mikas Petrau
skas praneša, kad 
spaudon ‘ “Penkių 
klės” — sąsiuvinį 
apie 60 muzikos
tarpe šokiai: Suktinis, Klumpa
kojis ir kiti (pianui). Kiti da
lykai dainavimui ir smuikui. 
Leidinio kaina dabar $3.00, o už 
dviejų mėnesių, kai “Penkių 
Metų Kanklėp” išeis iš spau
dos, tai kaina bus $6.00. No
rintys išanksto užsisakyt tą 
veikalą, turi kreiptis prie M. 
Petrausko sekamu adresu: 769 
Broadway, So. Boston, Mass.

PATARIA LAUKT.

Amerikos lietuviai socia
listai turėtų daug daugiaus 
pasisekimo, jeigu jie niekuo
met neužmirštų, kad pirmu
tinė ir svarbiausioji jų pa
reiga yra šviesti lietuvius 
darbininkus, • ? ,

žodžiu ir spaudoje socia
listai labai daug kalba apie 
“kovą” — už laisvę, už būvio 
pagerinimą, už socializmo 
tvarką ir tt. Ir, be abejo
nės, socialistų judėjimas yra 
daugiaus, negu kuris kitas

“Tėvynė” vis dar nepatenkin
ta “Naujienomis”, kurios atsisa
ko remti Lietuvos valdžią, kol ši 
nepanaikins karo stovio ir ne
paliaus persekiojus darbininkų 
judėjimo. S. L. A. organas sa
ko, kad toks nusistatymas prieš 
Lietuvos valdžią esąs peranksty- 
vas. Girdi:

“Pirmiau atsiginkime nuo 
išlaukinių priešų ir tik tuo
met pradėkime vidujinę ko
vą, kad apvalius Lietuvos gy
venimą nuo visokių vidujinių 
parazitų ir darbo žmonių iš
naudotojų.”

“Girdi, pas jus neesą žino* 
gaus, kuris mokėtų tinkamai 
protokolus užrašyti. Girdi, 
proletariatas su tokia savo 
diktatūra nepasieksiąs socia
lizmo... Žiūrėkite, kur nužen
gė rusų proletariatas! Ten 
badas, netvarka, jau galima 
pranašaut, kad Rusijos revo
liucija žlugsianti...”
Brooklyno keikūnų organas 

daro iš to sekančių išvadų:
“Teisybė tai, kad Lietuvos 

darbininkuose yra maža pa
mokytų žmonių, bet menševi
kai, kurie savo mokslą sunau
doja buržuazijos stiprinimui, 
nepadės darbininkams. Jie 
moka tik tyčiotis iš darbiniu* 
kų nežinojimo, o savo žinoji
mo sparnais lekioja į Rymą, 
kaip čepinskas, ir į Varšavą, 
kaip Dygrys.”

Pasakos apie Rymą ir Varša
vą, žinoma, čia neturi jokios 
vertės. Ir ne komunistai gali 
tokius priekaištus daryti. Juk 
jie kelia į padanges Rusijos bol
ševikus, kurie važinėja ne tik į 
Rymą ir Varšavą, o ir viso pa
saulio sostines (jei tik juos įsi
leidžia), prašydami, kad buržua
zinės valdžios pripažintų juos ir 
leistų jiems pirkliauti su sveti
mų šalių kapitalistais!

Klausimas, kurį paliečia “Lai
svės” rašytojas, yra tame, ar 
Plečkaitis turėjo teisės kalbėti 
darbininkų suvažiavime pana
šiai, kaip paminėta augščiaus 
paduotame aprašyme.

Komunistų organas sako, kad 
jisai neturėjo teisės taip kalbėti, 
nes nurodymas darbininkų neži
nojimo reiškiąs pasityčiojimas 
išjų.-

Bet iš antros pusės tas pats 
rašytojas pripažįsta, kad sociak 
demokratų kalbėtojas pasakė

"7 '-' .... (Tąsa)
h—. .. . ..  į 1.1

Pažiurėjo į laikrodį. Buvo 
Galėjo dar užeiti pas Gartmaną. 
turi atlikti Bbtko. Boto jisai buvo

Ėjo apie nieką negalvodamas, veik maši- 
nališkai, neatkreipdamas atydos į lietų. Parėjęs 
namo, ir įėjęs kabinetan, jisai tuojau parkrito 
ant lovos ir iškarto užmigo, nenusirėdydamas. 
Bet jau už valandos jisai pabudo ir, perėjęs ke
lius kambarius, atsidūrė mažam kabinete.

— Botko!
‘ Jokio atsakymo.

Gordonas užžiebė ugnį.
Botko miegojo.
Gordonui ėmė daug laiko, kol prikėlė jį.
— Tau ant ausies iš anuotos galima šau

dyti, o tu vis ramiai,miegosi.
— Aš sugrįžau viso tik dvi valandi atgal, 

ir esu labai nuilsęs.
— Na? .
-į- Visur buvau.

— Ir? Palauk truputį. Aš turiu atsikelti, nok 
kitaip vėl užmigsiu:

Jisai atsikėlė.
— Reikia pasiskubinti. Tas Vronskis gali 

greitai numirti. Pas jį, tiesa, karštligė, bet tas 
nieko nekenkia, atpenč, duoda reikalingą fana
tizmą. Ir taip, tu matai, Gordonai, kad negali
ma atidėti. Vronskis mums labai svarbus, to
dėl kad valdyba turi visiškai sudegti, kitaip ga
li surasti musų pėdsakus. Pirm visko skaitlių 
knygas... apari to numeriai vertingų popierių 
turbut užrašyti...

— Taip, taip, tas užvis svarbiau...
— Paskui aš buvau pas Gartmaiią. — Bot

ko kalbėjo labai gaiviai ir užsirūkę papirosą. — 
Tai tikras žmogus. Aš pažįstu juos, tuos ideo
logus. Jeigu reiks, jie užmuš žmogų su tokiu 
pat ramumu, su kokiu perkeičia pinigus... Jie 
nežino sąžinės, nežino baimės.

Gordonas užsimąstęs žiurėjo į žemę.
— Mums užvis svarbiausia, kad visa mie

sto valdyba sudegtu galutinai, — tarė jisai už
simąstęs. — Ahelnai tai geras įrankis rcvoliu-simąstęs. — Ahelnai tai geras įrankis revoliu
cinės propagandos. Per ištisus metus degs visos 
valdiškos įstaigos visoj apieliukėj. Iki šiam lai
kui panaši mintis dar neatėjo į galvą nė vie
nam žmogui. Bakuninas norėjo tik sudeginimo 
visuomeniškų dokumentų, aš gi deginsiu val
diškas įstaigas. Ką dar tu matei?

—- Aš ilgai kalbėjausi su Okoneku. Dėl dar
bininko jisai nepaprastai inteligentingas. Pui
kiai atlieka savo užduotį. Darbininkai nepapra
stai sukurstyti. Vienas maž-daug neabejotina: 
kuomet sudegs dirbtuvė, išėjus iš proto minia 
padarys viską. Abelnai, jie trokšta keršto dirb
tuvės savininkui — kaip jo ten pavardė?

būtų. Žinoma, tas “atidavimas” 
pirmo žodžio vardo “Lietuvių” 
reikš išsižadėjimą ir musų L. 
D. L. D. iždo, kurį kėsinosi iš 
mus atimti. Bet tai mažmožis, 
by tik (bus galima išvengti “le
galių nesmagumų.“

Dabar gali būti aišku kiek
vienam, kad musų L. D. L. D. 
yra tikroji, ir trurApoj ateity
je laimėsime bylą dėl musų 
L. D. L. D. iždo, kurį komu
nistai norėjo pasisavinti ką ir 
komunistiškasis “L. D. L. D- 
jos” ex-prezidentas A. Petriką 
pusiau lupų prasitarė.

Kada atsiimsim savo iždą, 
kuomet uždrausim komunis
tams naudoti musų L. D. L. 
D-jos vardą, — o tas įvyks 
trumpoj ateityje, — tada vėl 
musų L. D. L. D-ja įeis į nor
malę vogą, kaip buvo prieš 
suskaldymą, ir tęs toliau savo 
darbą apšvietus srityje.

Todėl, drauges ir draugai, 
sukruskit prie darbo, užsimo
kėkite už šiuo metus savo duo
kle^, prirašykit naujų norių, 
suorganizuokit kuopas kur dar 
jų nėra ir t. p.

Kurie užsimokės už pereitus 
metus duoklę, gaus $1.50 ver
tes puikiais apdarais knygą 
vardu “Kokius dievus senovėj 
žmonės garbino”.

L. D. L. D. pirmininkas,
J. S. Prusalaitis.

kelti paskolą, kol valstija ne
atsižadės savo programo kurti 
valstijos dirbtuves, svirnus ir 
kitas bendruomenės patarnavi
mo įstaigas.

Valstija negavusi paskolos 
Wall strityj, pavedė paskolą 
sukelti valstijos valdomam 
bankui, Bank of North Dako
ta ir atsišaukė tiesioginiai į 
žmones pirkti tuos bonus. Kaip 
tik laikraščiuose pasirodė ban
ko skelbimai apie tuos valsti
jos bonus ir kada bankas ati
darė savo skyrius Chicagoje ir 
New Yorkc, tuoj prasidėjo, ka
pitalistų kurstoma, didelė agi
tacija prieš pirkimą tų bonų ir 
šmeižimo kampanija kaip prieš 
bonus pardavinėjančias įstai
gas, taip ir prieš pačios valsti
jos valdžią, kuri yra Nonpar
tisan Lygos rankose.

Darbininkų gi unijos yra 
prisižadėjusios visomis jiego- 
mis remti tos valstijos darbus 
ir rūpintis sukelti tą paskolą.

Nonpartisan Lyga veržiasi 
į Kansas.

Kampanija prieš valsti
jos bonus.

[Ii Fedcrruotoaios Presos]
NEW YORK. — Kada North 

Dakota valstija sumano išlei
sti už $3,000,000,000 paskolos 
bonų, visi prįvatiniai kapita
listų bankai atsisakė tuos bo
nus pardavinėti ir rūpintis su

— Šnittleris.
i aip, šnittlerls. Tas gerbiamas žmogus 

apvaisė pusę darbininkių... Tai labai neparan
kus susibėgimas aplinkybių... Okonekas turi pa- 
gelbai dar du vaikinu. Vienas, rodos, net šiek 
tiek apsišvietęs; jisai čia dar neseniai. Okone- 
kas tvirtina, kad jie trise atliks viską;

— Ar gavo Okonekas paskutinį atsišauki
mą ?

—> Jisai platina jį su pagellba Vronskio gi
minaičio.

Botko užsirakė naują papirosą.
— Kaip, po teisybes, stovi dalykai su SoIh 

ku? — paklausė jis žingeidžiai.
— Jisai mirė po dviejų dienų, po to kaip 

Okonekas pašovč mano medinčių. Guli gilioj 
durpių duobėj, dabar jau užbertoj.

— Bet kokiu budu tau pasisekė paslėpti jo
mirtį ?

Tas pasisekė gana sunkiai.
Ir tu ištikrųjų jam nepagelbėjai nuke- 

aną pasaulį?
Ne! Jisai numirė į patį laiką, ir mirtis 

atėjo gana greitai. Jisai tik dvi dieni išgulėjo 
lovoj.

— Ant jo sąžinės nuo to laiko prisirinko, 
turbūt, labai daug nuodėmių? — Botko nusi
juokė.

— O, taip, jisai daro veik viską, v 
Abudu širdingai kvatojo.
Už jo suėmimą paskirta tūkstantis markių. 

— Gordonas juokėsi, kaip vaikas. — Mato jį, 
žinoma, gana tankiai. Viso trįs dienos atgal jį 
matė miške vienas valstietis. Bažijasi, kad tai 
buvo Sobkas... Ha, ha, ha... Aš liopihu jam pra
nešti, kur reikia...

Vėl pradėjo juoktis. Bet staiga Botko tapo 
visiškai rimtas.

— Tu už save nesibijai? Nemanai, kad ta
vo pėdsakus surastų?

- Ne... nemanau. Tiems visiems žmonėms 
aš užkimšiu burną kokia-nors piktadarybe, ku
rią aš žinau... Bloginusiame atsitikime galima 
bijoties Okoneko. Tiems ponuliams nekuomet 
negalima užsitiketi; teisybė, jisai užtektinai in
teligentingas, bet vis gi gali išduoti, todėl kad 
perdaug plepa ir pirma sirgo -baltąja karštlige.

< Valandėlę patylėjo.
— O kaipgi bus su Vronskiu? — užklau

sė Botko, suraukdamas kaktą. — Klejojime ji
sai gali viską išplepėti.

— Tu spėji? •
Teisybė, jisai nori sudeginti savevilėj. Bet 

aš - tam netikiu; tas nedaugiau kaip minutes is
teriškas ožsikarščiavimas.

Gordonas tylėjo.
Botko labai rūpinosi. Neramiai vaikščiojo 

po kambarį pirmyn ir atgal.
— Bet galų gale tu užganėdintas? — pa

klausė Gčrdonas.
— Ali r i g h t ! Bet dabar palik mane 

vieną. Aš turiu dar daugelį apsvarstyti. Prikelk 
mane anksčiau. I

(Pabaiga 2-ros dalies.) uI į I ’ \

(Bus daugiau) į

liauti į

I

[Iš Federuotosios Presos]
SALINA, Kan. — Nonparti- 

san Lygos kandidatai bus pa
statyti sekamose valstijos ir 
paviotų nominacijose (prima- 
rics), kad užgriebus Kansas 
politinę mašiną dėl ūkininkų. 
Galbūt bus bandoma užgrieb
ti republikonų partiją tuo pa
čiu budu, kaip ji tapo užgrieb
ta North Dakotos valstijoje.

Musų
NAMŲ

Moterims
SUKNIA No. 1024

“Chambray” materija yra praktiš
ka, kadangi ji gerai ir lengvai gali
ma plauti, šita suknia labai patogi 
nešioti iš ryto namų ruošai. Ji yra 
teisių linijų ir tinka kaip laibom, taip 
ir pilnesnio sudėjimo moterims.

Tokiai sukniai pavyzdis No. 1024 
sukirptas mieros nuo 32 iki 46. Mie- 
ra 36 reikalauja 4 U jardo 36 colių 
pločio materijos.

Norint gauti tokiai sukniąi su-* 
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom 
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą, 
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus i 
konvertą kartu su 15 centų (pašto 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums, 
šiaip užadresavus: NAUJIENOS. 
PATTERN DEPT., 1739 S. Halsted 
St., Chicago, III.

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir Valst)

NAUJIENOS Pattern Dep.
1739 S. Halsted St., Chicago, UI. 

čia Riedu 15 centų, ir prašau at
siųsti man pavyzdį No. 1024.

Mieros ------------  colių per krutinę

T

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 East Washington St. 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

Telephone Central 8362 
2121 North Westem Avė.

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

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS 

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

8261 So. Halsted St., Chicago, I1L
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W. Va. angliakasiai 
ir tyrinėjimai.
HELEN AUGUR 

[Federuotoaios Preso* koresp.]

WILLIAMSON, W. Va. — 
“Atsteigkite respublikinę val
džios fornią šiame distrikte, 
priverskite kasyklų savininkus 
išgabenti savo mušeikų armijas 
iš Mingo. McDowell ir Logan 
pavietų, rekomenduokite, kad 
jie pasimatytų su mumis prie 
konferencijos stalo — kitais 
žodžiais, padarykite tai teisin
ga kova tarp mus ir kasyklų 
savininkų ir mes parodysime 
jums kaip išrinšti šiuos kivir
čus. ” Tokia yra pamatinis 
reikalavimas Mingo pavieto 
angliakasių senato komitetui, 
kuris, tikimasi, atvyks į Wil- 
liainsoną birž. 13 d. trijų die
nų tyrinėjimams z “Tug upės 
kivirčų.”

Angliakasiai jau. perdaug il
gai dalyvauja toje kovoje, kad 
tikėjus, jog senato tyrinėjimai 
išriš visus jų keblumus. Bet 
jie mano, kad tie tyrinėjimai 
atsieks du dalykus. Jie iškels 
aikštėn kompanijų vartojamus 
budus sutriuškinimui unijų ir, 
jei jie nebus visai užgniaužti, 
tyrinėjimai užbaigs relęomen- 
davimu anglių kompanijoms, 
kad jos pakastų savo mušeikų 
armijas ir padėtų į šąli kul
kosvaidžius ir padarytų konfe
rencijų su darbininkais.

“Kam mums aikvoli bran
gias gyvastis ir pinigus išviji
mui mušeikų iš McDowell ir 
Logan pavietų, kad mes galė
tumėm suorganizuoti tuos lau
kus? Kongresas tai gali atlikti 
geriau už mus. Mes ir taip'už
tektinai kariavome,” sako ang
liakasiai.

Tokia yra padėtis. Angliaka
siai vien tik laukia pagelboa iš 
kongreso politiniame lauke, 
kur kasyklų savininkai sunai
kino civilinę valdžių. Kova gi 
industriniame lauke tęsis ir to
liau, kaip ji tęšės per trisdešimt

metų kovos unija tapo pilnai 
pr*pažinta tuose distriktuose.

Coloradoj. iš priežasties ty
riu? imu, angliakasiai išgavo 
pripažinimą unijos ir taipjau 
paii’inlmų mušeikų. • .

.’e.'gu senatoriai rekomen
duos Mingo kasyklų savinin
kams pasitarti su unija, jie at
sieks tai, ko angliakasių pre
zidentas Keeney formaliai pra
šė prieš piukelbiiną streiko lie
pos 1 d. ir dar po to pasiųsda
mas 71 telegramų .

• West Virginijos angliakasiai 
lauk.a senato tyrinėjimo su 
(idtaniu optimizmu, bet ne su 
didesnėmis ilizijomis negu Bo- 
bert Smillie, kuris pasakė lai
ke Anglijus angliakasių * krizio 
1919 m. gruodyj:

“Angliakasiai labai nenori 
pilveli sa/o reikalavimus ko- 
inh<J;fti,» kadangi jų pirmesnis 
patyrimas apie tokiai komiai- 
»ms verčia juos manyti, kad 
tūlam laikui atsikračius niek ti
ri us nesmagius klausimus, ku
riuos valdžia nemano rinitai 
svarstyti ir išrišti.”•*
....... . .. . ■ .... ,,

Reikalauja paliuosuoti nu
teistuosius negrus.
[Iš FederuotoRfo® Fro«o«]

WAiSHlNGTON. —šeši žmo
nes bus paaukoti Arkansas Die
vui birželio 10 d. Jie yra pir
mieji iš didesnio skaičiaus, ku
rių kraujo trokšta valstijos 
valdžia ir plantacijų savinin
kai.

Niekurias ypatingas smulk
menas apie lt) žmonių “nusi
dėjimų” ir paskirtąjį jų nužu
dymų paduoda Virginijos mi- 
litarinio instituto, Lexington, 
Va., profesorius Robert T. Ker- 
lin, savo atvirame laiške ‘‘jo 
didenybei, gubernatoriui Tho- 
mas C. McBae, (Little,, Bock, 
Arkansas”. Prof. Kerlin tarp 
kitko sako savo laiške:

“Apsvarstykit pirmiausia ne
teisingumus vergijos sistemos, 
kurios panaikinimui tie žmo-

kiasdešimt ar Šelfusdeilmt ne
grų užmušta ant keturių ar pen
kių baltųjų. Ar tai buvo riau
šės juodųjų ar baltųjų?

“Apsvarstykit . paskui kaip 
nuožmiai apsieita su šimtais 
negrų, vyrų ir moterų, kuriuos 
sugrusta j kuolais aptvertus 
daržus » ar perpildytus kalėji
mus... Paskui įvyko bylos na
grinėjimo parodija Helena tei
sme. 92 žmonės, be advokato, 
be liudytojų, nieko nežinantįs 
npie teisminę procedūrą ir sa
vo teises, niekurie jų sumuš
ti, nuplakti, kankinti elektrinė
se kėdėse, bauginimu prispir
ti prisipažinti prie antro laips
nio žmogžudystes kaltės, tapo 
nuteisti kalčjiman nuo vienų 
metų iki gyvos galvos. Mano 
žiniomis, 67 jų vis dar tebe
sėdi kalėjime, nuteisti visam 
amžiui. Ižvylika žmonių, taip
jau visaip kankinti, tapo nu
teisti ant mirties ir šeši jų tu
ri būti nužudyti birželio 10 d.”

Prof. Kerlin paduoda seka
mas ištraukas iš Sykes Fox 
liudijimo:

“Aš nežinojau jokio kito bu
do, kaip prisipažinti prie kal
tės ar eiti elektros kėdėn. Mu
šimas mane privertė prie to. 
Jie mušė mane su diržu, kurio 
gale tur6jo kas-nors l>u>t i'; kiek- 
vienas kirtis degindavo mano. 
Jie sakydavo ‘Tu žinai taip ir 
taip’, ir aš atsakydavau Taip’. 
Aš nežinau kiek man kirčių 
duota; nedaugiau kaip 150. Aš 
l>er penkias dienas turėjau gu
lėti kniūpsčias”.

John Martin gi liudijo:
“Mane baisiai plakė, ir jie 

sakė, kad aš gausiu daugiau, 
jeigu neprisipažinsiu turėjęs 
šautuvą. Jie taip nuplakė ma
ne, kad aš vargiai galėjau at
sisėsti; aš buvau sutinęs. Vie
nas iš plakimo diržų turėjo 
gale vario ir misingio šmotą. 
Jeigu jie butų vėl mušę per 
skaudančias vietas, aš bučiau 
neišlaikęs. Jie sumušė mane, 
taipjau mušė ir kitus žmones, 
taip kad aš turėjau ką-nors sa
kyti, kad jie visiškai neužmuš
tų manės. Aš esu 54 metų am
žiaus”.

reikia išmesti.? Jisai juk el
giasi taip, kaip kad elgdavosi 
iki šiol. Suprantama, kad jis 
nič nieko nedarė dėl Airijos. 
Vis dėlto, guvuoju lavonu aš 
jį nevadinsiu. Jisai, matote, 
yra anglas, kur Ir aš pats esini 
gimęs. Nugi, tas bėdlnasal se
nis nič nieko nėra daręs, nėgi 
jis ką nors daryti norėjo, jei 
neminėti tai, kad savo algą jis 
visuomet atsiimdavo ir pasi- 

bastydavo po Wasliingtoną”—
Čia kalbėtojui pertrauke 

“patentuotieji” Gomperso se
kėjai. Jie pareikalavo, kad kal
bėtojas “nentfkryptų nuo te

mos.” Bet paskui tie patys, 
“patentuotieji” šoko ginti Goni- 
persą. Tik jiems visai nepavy
ko: svetainėje pasiliko vos keli 
tuzinai žmonių. Visi kiti, apie 
keli šimtai žmonių, išėjo iš 
svetainės.

Išmesti Gompersą susirinku
sieji, suprantama, reikalavo iš 
savo delegatų, kurie vyksta į 
Darbo Federacijos konvenciją 
Denvery.

YPATINGAI MED1KAL!

Gydo: —

Tonsilius,

Giles,

Reumatizmą,

Potrukį,

Dusuli,

Bronchitl*,

Gerklę,

Plaučius.

SKYRIŲ
Atidarė Dr. F. O. Carter, pagar
sėjęs, akiu, ausų nosies ir gerklės 
specialistas.

šis skyrius atidarytas, 
kad sutikus didelį reika
lavimą specializavime ir 
moksliško gydymo šių 
lygų, kurios yra plačiai 
tarp žmonių išsiplatinę.

Sergantiems tonsiliais 
kuomet reikia juos iš
imti prietemos miegu; 
reumatizmas, maža
kraujystė ir nuvargis, 
kūniškas, protiškas .vys
tymasis seka prio tonsi- 
lių. Goiteris, kuris ne
gražiai atrodo ir sveika
tai kenkia — yra gydo
mas pasekmingiausio- 
mis metodomis. Reuma
tizmas kenčiamas ilgai 
skausmus, yra gydomas 
moksliška tobulybe. Tei
singas mieros priskiri- 
mas patrukiui. Dusulio, 
bronchito, plaučių ir 
gerklės lygos, gydomos 
naujausiomis metodo- 
plis; čia patirsite, kąd 
klfekviena iš šių ligų 
yra gydoma augštai spe-

FRANKLIN O. CARTER, M. D.
120 So. State Street, Vn,nm,,^^1Ksi0 iki 12

cinlizuoto gydytojo ir 
kuris turėjo geriausias 
pasekmes tame lauke; 
vėliausi ir geriausi įtai
symai diagnosui ir gy- 
dyjn-ui vartojami, po 
priežiūra ir nurodymais 
Dr. F. O. Carterio, kuris 
per daugelį metų specia
lizavosi atitaisyme žvai
rių akių. Daugiau nei 
tūkstantis ligonių ger
bia jo gabumus.

KRAUJA MĖGINA, 
URIANALYSIS IR X- 
S?INDULIŲ EGZAMI
NAVIMĄ ATLIEKA
ME.

Jei kenti bile kokią li
gą arba kokia nebūk ne
gale', kurios priežastis 
negalima atrasti, Dr. 
Carteris užtikrina tomi
stą simpatišką 
atradimo ligos 
lišką gydymą.

Visokioms 
kalbame.

gydymą, 
ir moks-

kalbomis

Dabartinė vieta: ofisas su Dr. Mon
kevičium, 8101 So. Halsted St., Tel. 
Blvd. 9708, nuo 2 iki 6 po pietų; gy 
venimo vieta 701 W. 31st St., kam- 
pasUnion Avė., Tel. Yards 8654.

AKUŠERKA
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 
merginoms.

Mrs. A. Michniewicz

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai 

Ofisas:
8149 S. Morgan St., kerti Š2 St. 

Chicago, Illinois.
SPECIALISTASi

Moteriškų ir Vyrišką 
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS i

Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 6—8 
vakare. Nedčliomis nuo 10—2 

po piet.
Telephone Yards 687

metų.
Mingo pavieto angliakasiai 

buvo apvalyti Augejaus tvar
tus. Anglių baronai nori patįs 
vieni kaip jie nori valdyti ka
syklas ir darbininkus ir nie
kam nedavinėti atskaitos.. Taip 
ypač yra West Virginijos ka
syklose, kurias valdo United 
States Steel Corporation. Jau 
kova vien prieš tą sistemų yra 
labai sunki. Bet kasyklų savi
ninkai čia valdo ir namus, ku
riuose angliakasiai gyvena. Jie 
taipgi valdo sankrovas, mokyk
las, daktarus, miestų valdžių, 
teismus ir, svarbiausia,” vietos 
ir valstijos policiją.

Pasakymas, kad kompanijos 
kontroliuoja ginklus distrikto 
spėkas, parodo visą rūstumų 
padėties. Už šerifo vietų čia ei
na daug didesnes varžytinės, 
negu už visas kitas vietas. Tei
sė nešiotis ginklų yra branges
nė, negu piliečių teisė prie po
licijos apsaugos.

Angliakasių manymas, kad 
senato tyrinėjimai pašalins 
mažiausia dalinai viešpatau
jančią Pocabontas-Tacker lau
ke mušeikų armijų yra parem
tas dviem pirmesniais senato 
tyrinėjimais, tai Gabiu ir Paini 
upelių tyrinėjimas 1912 m. ir 
Ludlowo skerdynių laike Co- 
lorado angliakasių streiko 1914 
metų. Tikimųsi, kad ir šiuose 
tyrinėjimuose svarbių rolę loš 
senatoriai Kenyon ir Borah, 
kurie dalyvavo 1912 m. tyrinė
jime.

Po didžiojo mūšio prie Cabin 
upelio irž a įsteigimų dešimties 
metų mušeikų valdymo sut
riuškintos organizacijos ir po 
Paint upelio mūšio už išlaiky
mą silpnos organizacijos, isc- 
natoriai atvyko ir tarės tarp 
sugriautų namų ir suardytų 
kasyklų. Iš priežasties jų re
komendavimo kasyklų savinin
kams, leista pripažinti liniją, 
9 vai. darbo diena ir teisę uni
jos atstovams rinkli mokes

čius tuoj po atinokejimui al
gos darbininkams ir taipjau 
pašalinti Bakvin-Fęhs mušei
kas. Po sekusių po to astuonių ,

nes, kaipo nuomininkai ir pu
sininkai, yra kaltinami suokal- 
bi avini e. Tie neteisingumai yra 
dalinai žinomi pasauliui ir yra 
neužginčijami. Nepaprastai di
delės palūkanos, tris ar ketu- 
rius sykius augštesnės, negu 
legalinės palūkanos ant pasko
lintų pinigų-; pasibaisėtinos už 
reikmenis kainos plantacijų 
sankrovose; savininkų savava- 
lingas padalinimas ir pardavi
mas derlių; nedavimas jokių 
apyskaitų ir nedarymas atsi
skaitymų — ar tas nėra ver
gija? Daugiau to, kada pavie
nis nuomininkas pradėdavo ne
rimauti delei tokios priespau
dos ir išdrįsdavo pareikalauti 
iŠ savo savininko atsiskaitymo 
ar pakeldavo klausimų apie el
gimąsi, ar su juo nebuvo elgi
mąsi kaipo su “nedoru ir bjau
riu negru” ir mušimu ir per
sekiojimais nebūdavo priver
čiamas nutilti? Taip paverg
tiems ii* išnaudojamiems nuo
mininkams juk ir neliko kito 
budo, kaip veikti išvien ir bur
tis į Progressive Farmers’ and 
Householders* Union. Ir tame 
nebuvo jokio nusidėjimo. Nes 
lai buvo rami unija, įkurta le- 
galiniems tikslams.

“...Ir tik kada pradėta jiems 
grasinti ir juos persekioti, jie 
apsiginklavo. Jų apsirūpinimas 
ginklais ir ginklų nešimasis į 
savo susirinkimus išrodo pa
smerk linu dalyku. Bet apsvar
stykit provokacijų. Ar jiems už
tikrinta įstatiminę apsaugų? 
Net nė jų bažnyčiose! Pašėlęs 
niekinimas ir klaidinimas gal
būt ir privertė juos ginkluotis, 
bot tame nebuvo nieko krimi
naliu. Negi jie pavartojo gink
lus kitaip, kaip savęs apgyni
mui. Ii* iki lloop Spur bažny
čia, pilna vyrų, moterų ir vai
kų, nebuvo užpulta nakties lai
ku, karia buvo laikomas lega- 
lis susirinkimas, nė vienas ne
gras nepaleido šūvio. Ir paskui 
per keletą dienų sekusiose 
“riaušėse” ar negrai visame 
Phillips paviete nebuvo gaudo
mi-,. medžiojami ir šaudomi, 
kaip kokie miškų žvėrįs? Pen

CHICAGOS 
:: ŽINIOS::
“Išmeskite Gompersą!”
Chicagos Gompersininkams

Nebesiseka.

“Prišaukė dvasią.”
1I-TTT-TB - l. Jlfr į

Iš nedėlios į panedelio naktį 
nemažai buvo prisirinkę vyrų 
ir moterų salėje prie 6543 S. 
Halelei! jęat. P ulbi Uk a čia susi
rinko, kad •‘pasikalbėjus” su 
mirusiais savo mylimaisiais.

Kuomet tarpininkautojo Mrs. 
Bose W. Krouse paklausė pub
likos ar randasi kas norėtų pa
sikalbėti' su mirusiais, tūlas 
vyras pasisakė, kad jis norįs 
pasikalbėji su savo pačia, kuri 
mirė trys metai atgal. Tarpi- 
ninkautoja tuojau pasodino jį 
tam tikron kėdėn, salėj prisu
kę kai kurias šviesas — padarė 
ją šešioliuotą ir paliepė vyrui 
užsimerkti ir mislyti apie savo 
pačią, kuri esą tuojau ateisain- 
ti su juo kalbėli. Žmonės ėmė 
šiurpti ir spėlioti: kaip gi ji 
dabar čia ateis ir kaip kalbės? 
Tuo tarpu staigu įbūgo salėn 
nepažįstama moteris, apisgink- 
lavus skustuvų ir skribiline 
špilka. Žmonės pradėjo šaukt 
ir išlakstė laukan. Paskui ta 
moteris pasivijo tarpininkauto- 
ją, sušėrė jai per veidą tr no
rėjo nudraskytj jos rublis, bet 
policistas ir tarpininkautojo^ 
vyras, George Krouse, atitrau
kė ją nuo,/ tarpininkautojos ir 
paskui ^težinoma moteris nu
gabenta nuovadom

—2^--------.y ,r.

Lietuviu Rateliuose
PIKNIKAS IR PEŠTYNĖS

ŠVIEŽIOS*MIELES
| IŠDIRBTOS

A. P. CALLAHAN & CO.
2407 SO. LA SALLE ST.

STIPRIAUSIOS IR GERIAUSIOS
PRASYK JŲ SAVO GROSERNINKO

GYDYTOJAS
Mėnesinis laikraštis.

Leidžiamas Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos. 
Jame bus gvildenami sveikatos dalykai. 

Pirmas .numeris jau gatavas.
Prenumeratos kaina $2.50 metams. Atskiras numeris 25 centai.

GYDYTOJAS
1824 Wabansia Avė., Chicago, III,

JCj 1—ji£□ <%. J.
šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 

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

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
Ą. BARTKUS, Pros.

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

(■■■■■■■■■■■■■■■■■■v
■ Telephone Yards 1532

: DR. J. KULIS :
■ LIETUVIS
■ GYDYTOJAS IR CHIRJIRGAS JJ 
H Gydo visokias lij^as moterų, vai- į

8kų ir vyrų. Specialiai gydo lim- į 
pančias, senas ir paslaptin-

■ gas vyrų ligas.
H 3259 So. Halsted St., Chicaro. ■ 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■M

Dr. M. T. StrikoFis
PRANEŠIMAS

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą į People Teatrą

1616 W. 47th St., Tel. Boul. 160
Valandos: 1 iki 3 po pietų.

6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto 
Re*. 2914 W. 43rd Street

Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 262 

k.—,

Telephone Yards 5332 n 
| DR. M. STUPNICKI Ę 

3107 So. Morgan StM
Chicago, III.

S VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ' 
ir nuo 5 iki 8. vakare.

Telephone Van Buren 294
Re*. 1139 Independenco Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTH^
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

Chicagos Darbo Federacijos 
susirinkime praeitą nedėldienį 
kilo nemažas triukšmas, kuo
met susirinkusieji ėmė šaukti: 
“Išmeskite Gom,persą! Išmeski
te jį ir pasirinkite geresnį mu
sų Federacijai vadą!”

Prieš Darbo Federacijos vir
šytų imta šaukti tada, kad ke
pėjų unijos įgaliotiniai pakri
tikavo duonos išvežiotojų uni
jos elgesį. Pastaroji atsisakė 
padėti savo draugams duonos 
kepėjams. Kepėjų unijos įgalio- 
iotiniai pasakė, kad jeigu prie 

jų butų prisidėję ir vežėjai, 
streikas jau butų laimėtas.

Tai pasakius pasigirdo balsų: 
“Meskite laukan Šamą Gom- 
persą!” Susirinkimo vedėjas 
turėjo darbo, kol nlirainino su
sirinkusius.

Paskui pasiprašė balso Chi
cagos “va i torių” unijos įgalio
tinis, Rice Washbrough. Pasta- 
rasai pasakė, kad delei duonos 
išvežiotojų šitokio elgesio ten
ka pakaltinti netiek patį Ame
rikos Darbo Federaicjos prezi
dentą, kaip pačią Federaciją. 
Pasak jo, “nėra reikalo kaltin
ti išvežioto jus. Kaltinkite tas 
sąlygas, kurios yra Amerikos 
Darbo Federacijoje. Pons Gom- 
persas —

Ir vėl pasigirdo balsai:
“Meskite lauk Šamą Gom- 

persą!”
Triukšmui aprimus Wash- 

brough tęsė:
“Bet kodėl tą senąjį kipšą

Nedėlioj oras buvo vėsus, 
dvclkeno malonus vėjelis, bet 
būnant tokiam didmiesty kaip 
Claica^a visgi mažai tenka pa
sidžiaugti tąja slcpninga at
mosfera. Tatai lietuviai chica- 
giečiai būriais keliavo į miš
kus šion ir kiton pusėn. Ypač 
pastebėtinai daug smagus 
jaunimo suplaukė į Stickriey 
daržą, Lyons, UI., kur Baltos 
žvaigždės Kliubas turėjo įren
gęs savo pikniką, šitas daržas 
yra puikesnis, pegu kokie kiti, 
kuriuos Chicagos apielinkej 
mauįj teko matyti. Daržas gana 
didelis, pasipuošęs augštais 
ir tankiais medžiais ir tankiai 
sužėlusią pieva ir turįs gerą ir 
puikią svetainę šoki
mui. Tatai, užgrajinus pagir
tinai gerb. Jereckio muzikai, 
vaikinai ir grakščios .merginos 
tik šoka tik šoka vieni prie ki
tų susikimšę. Na, ir reikėjo 
kimštis, nors ir didokoj salėj- 
Juk daugiau žinomų keturių 
kliubų nariai, prie jų smalsios 
merginos, jau ir be pašaliečių, 
nemažai vietos reikalauja.

Būnant tokiam burini ir tu
rint gerą vietą ir muziką, žmo
gus jautei smagų ir malonų 
spūdį. Sueini tu su vienu pa

žįstamu, su pažįstama ir kal
biesi ir džiaugiesi visu tuo.

Tiktai paskiau tą ramybę 
aut valandikės sutrukdė keturi 
nežinomi vaikėzai. Žiūrėkite! 
ir kokie jie drąsus pasirodė 
keturi vyrukai norėjo nuveikti

(Tąsa nuo 5 pusi.).

Tel. Monroe 2804

DR. W. F. KALISZ
Specialumas: Moterą ligos ir Chirurgija.

1145 MILWAUKEE AVĖ. - CHJCAGO.

ANTANAS ADOMAITIS
PersiskyrS su šiuo pasauliu 

birž. <3 d. Automobilius sužeidė 
ir už 26 vai. mirė Sv. Antano 
ligonbutyj. Velionis buvo G me
tų, 1 mėn. ir puses senas. Lai
dotuvės atsibus seredoj, birž. 8 
d. iš namų 2147 W. 22nd PI. 9 
vai. į AtlŠros Vartų bažnyčią, iš 
bažnyčios į šv. Kazimiero kapi
nes. Meldžiame giminių ir pažįs
tamų atsilankyti ir dalyvauti 
laidotuvėse. Lieka nuliūdę tė
vai

Domininkas ir
Marcelė Adomaičiai. |

Stogu Oengejas
šiuomi pranešu visiems namų sa

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

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

J. GEDUTIS, 
2106 W. 24 Št...

Phone Roosevelt 8699.

Waukegauo
Jetuviai—

Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės į J. E. Bniževi- 
Čiaus aptiekų:

WAUKEGAN 
PHARMACY, 

1005 Marion Street, 
Waukegan, III.

! IU M 85 M I® U3 M U W MIW W M W 135 M

AR NE KIAURAS JŪSŲ STOGAS?
Reikalauk musų kainos asphalt sto

gams ir nvurmurinio paviršiaus, stu- 
bų ir garadžių stogams.

Tel.: Victory 2400
GEORGE GREEN LUMBER CO., 

22nd St. Bridge.

Chroniškos Ligos 
Tikra Diognoza 

Kraujo ištyrimas 
Elektros Instrumentai 

J. VAN PAING M. D. 
2221 So. Kedzie Avė* 

Vai. t—*2;. 7—9 po piet

^SKAITYKIT IR PLATINKIT

“NAUJIENOS”

s OR. YUSKA
1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 

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

Tel. Prospect 8466V*-------------- --------- 7
!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Telefonas: Boulevard 7042

■ DR. C. Z. VEZELIS j
Lietuvis Dentistas

4712 South Ashland Avė., 
arti 47-toa gatvis

Tel. Boulevard 2160
Dr.A.J.KARALIUS

Gydytojas ir Chirurgas 
VALANDOS: 9—12 ryto 

2—9 vakaro.
8303 So. Morgan Street, 

Chicago, III.
ksss-si- --------- , ti

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, Ui. 
kampa* Į8th St.

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

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

Lietuvy* Dentista*
10801 So. Michigan Av.» Ro^eland. F

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

---



6 l  NAUJIENOS, Chicago, III.
(Tąsa Meka ant 6-»o pu«lp.)

toksai kuriozas 
pasitaikęs, kaip 
Ar girdėjote, tam- 

žydukai, ar gal

keturių kliubų ąžuoliukus. Esą, 
tai pirmas 
k Kubiečiams 
jie gyvi esą. 
stos? Keturi 
lenkpalaikiai
džiausią būrį lietuvių vaikinų. 
Matoma, iki šiol jie nepažino 
kliubiečių. Bet neilgai ėmė kol 
desėtkas-kitas vaikinų juos su
daužė be pasigailėjimo, sume
tė į automobilį ir liepė važiuo
ti namon. Dar ir jų automo
bilį apdraskė — stogą suplė
šė ir jau buvo pasiryžę griovin 
įversti. Tačiau rimtesni vai
kinai perkalbėjo nuo to nepa
doraus akto. Juk automobilis 
griovin virsdamas butų ir visai 
pribaigęs tuos nelaimingus.

Muštynes iškilo dėl tūlos 
gražiK/les. Mergina, esą, priža
dėjus tą patį šokį kliubiečiui 
Stasiui ir vienam iš tų ketu
rių vaikinų. Kliubietis ją ve
dės šokti, o antras sako: “Tam
sta esi perdaug drąsus, palauk. 
Eikš čia.” Tas priėjo ir greitai 
gavo per snukį, kiti juodu per
skyrė, manydami, kad ir tas 
nežinomas priklauso prie jiems i 
mylimo kliubo. Bet kada su
žinota, kad tie vyrai dargi ne 
lietuviai, kliubiečiai sujudo ir

tėvai.
Programų i užsibaigus prasi

dėjo šokiai, kurie užsitęsė iki 
vėlumai. Publikos susėjo ne
mažai, bet ir ne taip daug. Bu
tų geistina, kad ir toliau p-lė 
Makaraitč nepatingėtų suruoš
ti tokius koncertus.

—Darbietis.

Roseland. — Lietuvių Scenos My
lėtojų Ratelio mėnesinis susirinkimas 
įvyks šiandie, birželio 7, kaip 8 v. v. 
Strumilų svetainėj. Visi nariai pra
šomi atvykti laiku, nes turime daug 
svarbių klausimų apsvarstyti.

REIKIA DARBININKŲ AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI
Utarninkas, Birželio 7, 1921

NAMAI-ŽEME
MOTERŲ

Svarbus Susirinkimas
Kiekvienas LSS. VIII Rajono 

narys privalo atsilankyti-

North, Side. -A Vaikų Draugijėlė 
Bijūnais tėvų susirinkimas įvyks se- 
redoj, hirž., 8 d., 8 v. v., Liuosybės 
svet., 1822 W. Wabansla Avė. Yra 
kviečiami tėvai ir motinos į š| susi
rinkimą, nes nuo šio susirinkimo pri
klausys Bijūnėlio dr-jėlės ateitis.

—Valdyba.

PASARGA.

. PARDUODU puikų Reo automobi 
REIKIA patyrusių moterių iių 7 pasažierių, 6 cilinderių.

skudurų sortavimui. Gera alga. ‘
9330 Brandon Avė. 

REIKIA 2 patyrusių moterių PARDAVIMUI 6 pasažierių 1917 
skudurų sortavimui. Gera alga. Hudson už .$475.00. Gerame* stovyje, 

a Tvvrm ekstra tajeriai.A. LEVER, p. MATHEAU,
2707 W. Roosevelt Rd. 3360 Wallace St.

Policistas vienas buvo, bet ir 
jis tik savo kailį saugojo ir šį- 
tą kalbėdamas laukė, kol vy
rams atsibos ta “žaisme.”

Paskui vėl viskas gražiai ėjo. 
Tik šia n ir ten kalbos buvo 
apie tąsias įvykusias neva^muš
tynes. Po šešių vakare Jauni
mas ėmė ruoštis prie namų. 
Vieni dideliais trokais stati 
prisikimšę, kiti automobiliais, 
dar kiti karais dainuodami ar
tinos prie namų. Musų auto-.

Šį vakarą Aušros svetainėje 
įvyks svarbus LSS. VIII Rajo
no narių visuotinas susirinki
mas. Jisai šaukiamas tam, kad 
išrinkus delegatus į busimąją 
Cook apskrities konferenciją. 
Toji konferencija įvyks birže
lio 19 dieną. Šaukiama ji tuo 
tikslu, kad pasitarus dėl Socia
listų Partijos konvencijos Det
roite.

Tad reikalas yra labai svar
bus, ir kiekvienas musų organi
zacijos narys tur dalyvauti su
sirinkime, kuris Įvyks šį vaka
rą Aušros svetainėje. Mes turė
sime pasitarti netik dėl rinkimo 
delegatų, bet taipjau ir kitais 
svarbiais 
reikalais, 
turi teisės 
delegatų.

Susirinkimas prasidės lygiai 
kaip 7:30 vai. vakare.

musų organizacijos 
LSS. VIII Rajonas 
rinkti septynioliką

TARPTAUTINIS SOCIALISTŲ 
PIKNIKAS.

Norintieji pasigarsini į sekamos die
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimų na vėliau, kaip * 9 vai. va
karo. \ *

Pardavimai! savasčių, biznių, auto
mobilių, rakaidų, kambarių 
mai, apsivedimai, asmenų 
mai ir t.t. tūli būt iš kalno 
mi.

Jieškoji- 
jieškoji- 
apmoka-

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos į 24 vai.

ASMENĮ! JIESKOJIMAI
AKUŠERKA M. BANIENE 

po antru vyru 
VAITKEVIČIENE

šiuomi pranešu savo kostumerkoms 
kad gyvenusi po num. 3336 S. Hals
ted St., dabar atidariau ofisą po num. 
3113 So. Halsted St. Tel.: Boulvard 
3138.

JETŠKAU Jono Melnikonio, Užuba- 
lių kaimo, Pabiržės par. ir Pabiržės 
valsč., Kauno rėd. Turiu svarbių ži
nių iš Lietuvos. Meldžiu atsišaukt ant 
šio adreso.

JOHN VAISIUNAS, 
Boy 92.

Centralia, III.

r.T->TTz a t a '• r x I PARDAVIMUI automobilius Buick
RE KALINGA jauna lietuvaitė prie 1918__D45> 5 pasažiOrių.

valgyklos, —* nešioti valgi ant stalų. 1509 N Hoyne Avė.
Patyrimas darbo yra reikalingas. At- | Te] . Humboldt 2590 
sušaukite pas

P. A. PALLULIS CAFE
3202 So. Halsted St.

PARDĄVIMUI barbernė,. 3 balti 
krėslai, 6 kambariai pragyvenimui. 
Renda pigi.

3258 S. Morgan St.

PARDAVIMUI bučernė ir grosemė 
cash biznis — su namu; graži vieta, 
pusė bloko nuo Halsted St. Pardavi
mo priežastis, važiuoju į farmas. No
riu greit parduot. ,

J. MARKUS
828 West 31 St.

_________ i_______ 1____________________

PARDAVIMUI saliunas. At
sišaukite.

JOE RAULAUSKAS,
3000 S. Union Avė.

PARDAVIMUI mūrinis namas, 2 
flatų 6 ir 6 kambarių; vanos gasas 
elektra, garu šildomas, aržuolinės giin 
dys ir trimingai. Rendos .$70.00 į mė
nesį. Taipgi lotas už pusę kainos. 
Atsišaukit telefonu: Bevcrly 2315 ar
ba po dvyliktos iki 7 vakare ypatiškai.

6936 So. Talman Avė.

REIKIA DARBININKU 
'*,i‘**11**1 n iJ>‘ i** *

VYRŲ

PARDAVIMUI Maxwell 5 pasažie
rių, 1917, automobilius, labai pigiai— 
važiuoju į tarną.

CHAS REDECKE 
1435 So. 49th Court, Ciceroį 111. 
Matyt galima nuo 6 iki 10 vai. kas 
vakaras; sub. nuo piet, ned. per dieną.

Tel.: Cicero 8027.

PARDAVIMUI saliunas, visokių 
tautų kolonijoj. Biznis senas, 15 me
tų. Parduosiu pigiai.

900 W. 21 St.

PUIKUS mūrinis namas netoli nuo 
lietuvių bažnyčios Cicero, 111. Namas 
ant dviejų florų, trijų flatų ir puikus 
Storas, su gazu, elektra, maudynėmis 
ir visais kitais naujos mados intaisy- 
mais. Parsiduoda labai pigiai. Atsi
šauk prie savininko.

V. B. VILLOVICIUS
66G W. 18th Street, Chicago, arba 

1439 S. 49th Court, Cicero.

$5,000 I METĄ AR NE IN
TERESUOJA?

RAKANDAI

tynias, betgi salėj jaunimo dar 
nemažas būrys Šoko — dar jie 
kvėpavo tyru oru, džiaugės 
žaliuma ir gėrė trykštančią gy
vybę, kurią jaunimui gimdo 
salėje. —įkas.

Visų tautų socialistai rengia 
milžinišką pikniką sekantį sek
madienį, birželio 12 d., River- 
view darže. Bus išpildytas di
delis ir įvairus programas. Be 
to bus įruošta ir lietuvių sky
rius su lietuvišku programų. 
Piknikas bei jo programas bus 
įdomus ir svarbus darbininkų 
klesai. Tatai lietuviai darbinin
kai išanksto rengkities prie to 
didelio pikniko ir nepraleiskite 
progos jame būti.

.TIESKAU savo dėdės Vincento Ber- 
notavičiaus, Kvėdarnos par., ir pus
brolio Antano Naverdausko Taura
gės apskr. Abu gyveno apie Chicago. 
Meldžiu atsišaukti, arba žinanti juos 
teiksis pranešti antrašu .

ALEX PAULAVIČIUS 
Bok 411, 

Duųuesne, Pa.

Reikia pardavėjų arba su plačia 
t ’

pažinčių žmonių, kad susijungus su 
gerai žinoma instaiga ir pašvęstų vi
są arba nors dalį laiko pardavojimui 
investmentus, kurie neš didelį uždar
bį Ir tame pat laike yra saugus. No- 

, i

rime žmonių, kurių draugai pripažįs
ta jų gabumus darbo atlikimui ir tik
rą jų nusistatymą. Jei gali prirodyt 
mums, kad gali padaryt biznį, mes 
padarysime užsiganėdinantį sutarimą, 

f *

kaip comišino ir tt.
Room—24

127 N. Dearborn St.

RAKANDŲ BARGENAS
Jauna pora turi parduoti savo 5 

kambarių rakandus. Gražiausia gro- 
jiklis pianas su roliais, didelis dubel- 
tava springsa phonographas su re
kordais ir gvarantuota daimanto ada
ta. Gali grajint visokius rekordus 
ir gvarantuota. Taipgi, 'vėliausios 
mados fruntinės setas, dining setas, 
miegkambario setas, kaurai, deven- 
portas, pastatoma ant grindų lempa, 
kurtinai etc. Viskas nauja. Parduo
sime ant syk arba atskirai už tavo 
pasiūlytą kainą. Nepraleiskit šio bar- 
geno. Rezidencija:

1926 So. Kedzie Avo.

PARDAVIMUI 4 kambarių rakan
dai ir kartu galima parandavot kam
barius, yra vana ir gasas. Renda $11. 
į mėnesį.

MRS. KATZ
1813 Spring St. 1 fl.

KARDO” PIKNIKAS
IŠVAŽIUOJA.

APSIVEDIMAI,
JIEŠKAU apsivedimui merginos ar 

našlės be vaikų, be skirtumo tikėji
mo, nuo 20 iki 27 metų senumo. Esu 
27 metų senumo; turiu turto $6,000 
ir gerą darbą. Mylinčios m^ginos 
dorą šeimyniška gyvenimą, 
atsišaukti prisiunčiant savo 
lą, kurį vėliau grąžinsiu, 
meldžiu nerašinėt.

H. J. S. 
11915 So. Perry Avė., Chicago, III.

.■* ............. ______________________________________;j

meldžiu 
paveiks- 
Vaikinų

PARDAVIMUI vyriškų drapanų 
štoras ir sykiu kriaučystė, arba mai
nysiu ant namo. Biznis įdirbta per 
dešimtį metų lietuviškoj kolonijoj, 
apgyventa ir kitų tūtų. Parduosiu 
labai pigiai.

Atsišaukite Naujienos, 307.

PARDAVIMUI beveik naujas medi
nis namas 2 pagyvenimų po 5 kam
barius, elektros šviesa, maudynes .ir 
visi parankamai. Taipgi lotas šaie 
namo. Parduosiu pigiai arba mainy
siu ant didesnio namo.

SZEMAT & LUCAS 
4217 Archer Avė.

PARDUODU bučernę ir gVosernę 
prie daikto arklys ir vežimas. Lietu
viais ir kitataučiais tirštai apgyven
ta — 4 kambariai pragyvenimui, ren
da nebrangi. Matyt galima po piet 
—savininkas važiuoja Lietuvon.

1801 S. Peoria St.

NAMAI-ŽEME.
ŽMONĖS, KURIE PIRKO arba par

davė propertes per Liberty Land & 
Invest. Co. ofisą, visada uždirbo pi
nigų. Pasakysiu kodėl Klauskit P. M. 
Kaičio,

3301 So. Halsted Str., Chicago, III.
-------------- U.

Praeitą nedėldienį, birželio 
5, vietos laisvamaniai buvo su
rengę pikniką — Kardo pikni
ką — Černausko darže.

Kadangi iš ryto oras buvo vė
sus, tai žmonių suvažiavo ne
daug. Vis dėlto, nuostolių ren
gėjai turbūt neturėsią.

šį kartą p. ^Černausko daržas 
man tikrai patiko. O tai dėlto, 
kad smagieji piknikininkai dar 
nespėjo numinti jį. Visur žaju 
ir gražu. Kas šį kartą nebuvo, 
tam tikrai teks pasigailėti: ki
tą kartą tą daržą tokį gražų, 
koks jis buvo birželio penktą, 
jie tikrai nebematys.

Vienas, kas man ir visiems 
kitiems, ypačiai gi jaunom- 
sioms panytėms nepatiko, tai 
toji Grušo muzika. Viena jauna 
panyte dėlei to labai užsirūsti
no ir pasakė:

“Mai gad — vykite laukan 
tuos svirplius!”

Kavalieris savo panytę ra
mina: "

“Besiūk, nepyk: kągi bepa
darysi... Kitą kartą būtinai ap
sižiūrėsime: jei rengėjai nepa
garsins, kad jų piknike grajis 
muzikantai, o ne svirpliai, nė- 
ver agen1”

Gaila man Grušo, bet dar 
labiau rengėjų ir tos jaunos 
panytės. Rengėjams tatai “ga
dina** vardą, o jaunas panytes 
ir kavalierius •— nuo piknikų 
atgrąsina.

Vienas iš dviejų: ateity ar 
pats Grušas ar rengėjai turi pa- 
siprovyti. —Senis.

Šiandie 10:40 vai. vakare iš
važiuoja Lietuvon per Naujienų 
Pinigų Siuntimo Skyriaus patar-1 
navimą sekami žmonės:

Pranciškus Dambskis, Ona 
Dambskienė su savo 4 kūdikiais. 
Giminės ir pažįstami, atsilanky
kite palydėti ir pamatyti koki 
patarnavimą duoda išvažiuojan
tiems Naujienų Pinigų Siunti-1 
mo Skyrius.

LAIŠKAI ATIEJUSIEJ1 Iš 
LIETUVOS NAUJIENŲ 

OFISE:

TOWN OF LAKE

Austis Jonas 
Antanavičių Antanui 2 
Antanauskis Ton. 
Babris Juozapas 2 
Brenčiui Antanui - 
Beliackas J.
Budvetis Mrs. G. 
česnavičiui Antanui 
Dundulis A. 2 
Drobus Base—2 
Doba J.
Dvylis Antanas 
Dubinski Stanley 
Grebjiunas V. 
Jukneviče Juozapas 3 
Kūra Juazapas 
Kaunetis John 2 
Latvis K.
Laureckis Simonas 3 
Markus Peter 3 
Mackevičius P. 
Palubinskas Juozapas 
Rudinsky Tony 
Shinski Chas.

* štarkiene Pranciška 
Shileikis M. J. 
Stasiavičius Antanas 
Tulutis Povylas

Makaraitės mokinių koncertas. Pranešimai

JIESKO kambarių
JIEŠKAU kambario vienam vaiki

nui 18-tos gatvės apielinkėj, prie ma
žos ir švarios šeimynos; su valgiu. Tu
rinti tokį kambarį, meldžiu pranešti 
Naujienos No. 303.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

REIKIA KELETOS 
VYRŲ

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

CHICAGO COMMERCIAL 
EXCHANGE

Independence State Bank Bldg. 
3159 W. Roosevelt Rd.

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

9:00 vak.

Pardavimui 5 kambarių rakandai, 
nedaug vartoti; Thor motorcycle ir 
automobilius Fordas touring, 1920 me
dei, mažai vartotas, viską parduosiu 
pigiai—važiuoju Lietuvon.

J. ŠVAŽAS, 
724 W. 31st Str.

Tel.: Yards 892.

PARDAVIMUI namas lietuyių apie
linkėj. Vienas blokas nuo lietuviškos 
bažnyčios. Saliunas iš priekio, nėra 
lyso. Įmokant tik $3,500, likusius 
lengvais išmokėjimais. Kreipkitės 
prie savininko. 40th ir Halėm Avė.. 
N. E. kampas, Lyons, III.

Tel.: Berwin 1162 W.

FARMOS, FARMOS.
Nepirkit prastų farmų arba pusty- 

nėse, pakpl nepamatysit musų didžio
sios Lietuvių Ūkininkų kolonijos že
mių. Dabar yra geriausias laikas iš
siskirti gerą ūkę, nes žemė pati save 
pasirodo javų našumu. Atvažiuokit 
ir pamatykit kaip pas mus kviečiai, 
dobilai ir kitokį javai auga. Lietuviai 
kurie pirko farmas šį pavasarį, pasa
koja, kad miestuose daugelis žmonių 
nari pirkti farmas, bet bijosi, kad ne
reikėtų už dyką pravažinėti tikietai. 
Aš užtikrinu, kad jūsų kelionė j musų 
koloniją nebus už dyką, nes čia yra 
geriausio gatunko žemės — molis su 
juodžemiu ir užauga visokį javai. Tai 
yra nepasigyrimas, arba viliojimas 
žmonių, bet gryna teisybė.

Tik pamislykit, suvirš 400 lietuvių 
pirko farmas musų kolonijoj, tai aiš
kiai parodo, kad yra tinkamiausias 
kraštas ukininkystei. Norinti apsigy
venti tarpe lietuvių ir įsigyti gerą 
ūkę, reikalaukit farmų katalogo.

J. A. ŽEMAITIS.
R. 1 Fountain, Mich.

PARDAVIMUI
PARDUODA saluną greit ir- pigiai. 

Pardavimo priežastis likau našlė ir 
viena negaliu apsidirbti. Renda pigi ir 
apmokėta, taipgi gyvenimui kamba
riai apmokėti.

P. G. 1701 S. Canal St.

PARDAVIMUI—šiaur-rytinis kam
pas 36-th ir Wallace, 2 augštų, 11 
flatų, Rendos $2,346. Kaina $18,000 
Priimsime nuo 2 iki $3,000 cash. Li
kusius mažais mėnesiniais išmokėji
mais. Lietuvių apielinke.

G. E. BUSH,
Tel.: Vincennes 2013—vakarais.

~ STOCItftl-SERŪS
NAUJI VAKARINĖS KA

NADOS ALIEJAUS 
LAUKAI.

PARDAVIMUI Saliunas.
3200 So. 'Halsted St.

Chicago, UI.
I f

ŪKEI ŽEMĖ WISC. IR 
MICH.

PARDAVIMUI saliunas labai geroj 
vietoj, tirštai lietuviais apgyventoj. 5 
kambariai užpakalyj. Biznis nuo se
nai įdirbtas. Pardavimo priežastį, 
patirsite ant vietos.

3201 S. Aubum Avė.

640 akerių neišdirbtos žemės Wisc. 
ir Mich. po $20 ir $25 už akerį, po 20 
ar 40 akerių plote; arti geležinke
lio. visa kietmedžio žemė. Tel.: State 
4564.

HOMESTEAD REALTY CO.,
127 N. Dearborn St. Room 1219

Parduodame už paaukavimą $2,000 
dividendais išmokant staką gvaran- 
tuotą 58 šuliniai tuoj bus pradėti 
gręžti Canados laukuose. Gera par
davimo priežastis. Rašyk Naujienos 
No. 299 arba tiesiai kreipkitės prie

M. A. VOSBURGH 
Room 1511,

11 So. La Šalie St.

ĮVAIRUS skelbimai
PARDAVIMUI grosemė ir Ice 

Cream parlor. Pardavimo priežastis, 
apleidžiu miestą.

4620 Fairfield Avė.

IŠSIRENDAVOJA kambaris vie
nam, arba dviem vaikinam’. Atsišau
kite nuo 6 iki v. vakarais, Pirmas fla- 
tas,

2826 N. Albany Avė.
Tel. Spaulding 3874.

JIESKO DARBO

REIKALINGAS duonkepis — prie 
duonos ir keksų. Kreipkitės tuojaus 
šiuo adresu:

223 Cassidy Avė.
(prie kampo Benton St.) 

JOLIET, ILL.

JIEŠKAU darbo už knygvedį. Ga
liu dirbti banko jo, krautuvėje ar Lile# 
office’so darbą. Esu baigęs “Commer- 
cial Course”, vartoju Rhemington ir 
Royal ir adding machinne. Moku 
keturias kalbas. Atsišaukite į Nau
jienas, No 305.

JIEŠKAU darbo į duonos kep
tuvę, mokintis. Dirbsiu už dy
ką. Atsišaukite Naujienos 306.

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

PARDAVIMUI saliunas labai gra
žioj apielinkėj, maišytų tautų, prie 
gatvekarių linijos, W. 119 ir Went- 
vvorth Avo. Graži svetaine ir vasari
nis daržas. Pigi renda, parduodu pi
giai— einu į kitą biznį.

PARDAVIMUI Dry Goods krautu
vė, lietuvių apgyventoj vietoj. Turi 
būt parduota į 10 dienų, nes važiuoju 
į kitą mięstą. Parduosiu pigiai, už 
pirmą pasiūlymą.

D. KUBILIUS,
3625 S. Halsted St.

NEPAPRASTAS BARGE
NAS ŪKEI ŽEMĖS.

Pardavimui Michigane.

Pasakykit mums mierą savo 
kambario, o mes suteiksime 
maž-daug apskaitliavę kiek at
sieitų “KIETMEDŽIO GRIN
DYS”. Tel. Victory 2400. 
GEORGE GREEN LUMBER CO 

22nd St. Bridge

431

MUTUAL CASUALTY 
CO.,

S. Dearborn St.
Room 911-912.

REIKIA DARBININKĮJ
MOTERŲ

REIKIA šeimyninkės našlė be vai
kų arba merginos namų darbui, ma
ža šeimyna. Gera mokestis, skalbt 
nereikia, valgis ir kambaris. Nuola
tinis darbas.

Atsišaukite.
OREMUS CHEMICAL 

LABORATORY, 
1718 So. Halsted St.

REIKIA patyrusių merginų spėka 
varomų mašinų darbui. Gera alga, 
nuolatinis darbas.
ENGLANDER SPRTNG BED CO. 

3931-61 Ix>we Avė.

PARDAVIMUI pečius anglimis ir 
gasu kurianamas. Parduodu pigiai, 
nes važiuojame ant farmų ir tokis 
mums netinka.

3321 S. Auburn Avė.

97 akeriai žemės; 85 ak. dirbamos, 
visa aptverta. 10 akerių miško, ge
ra, 7 kambarių stubą, barnė, šilo, kor- 
nam aruodai, didelis skiepas, svirnas, 
mylia nuo miesto, % mylios iki baž
nyčiai, mylios į mokyklą; 3 šuli
niai, 1 rezervoras, 2 malūnai, spaudi
nio tankas stuboje, mažas sodas prie 
vietos. Kaina $8,000. Lengvi išmokė
jimai. Rašykit, Naujienos 304.

ŽMONĖS, KURIE SIUNČIA P1NI- 
gus Lietuvon per musų ofisą, yra už
ganėdinti. Pasakysiu kodėl. Plauskit 
P. M. Kaičio.
3301 So. Halsted Str., Chicago, III.

JAUNI vyrai turi mokėt rašyt ir 
skaityt angliškai, atsišaukite pas ma- 
nagerių. Room 301.

SECURITY BLDG.
189 W. Madison St.

REIKIA kriaučių prie seno ir 
naujo darbo.

4503 S. Wood St.
REIKALINGAS šiaučius prie čeve- 

rykų taisymo, mokantis arba norintis 
mokintis to amato. Norintis gali nu
pirkti tą biznį, nes turiu du bizniu. 
Atsišaukite,

639 W. 18-th St. s 
Klauskite A. F, STANEVICZ 
Tek: Roosevelt 7997.

, AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI barbernė. 4 krislai, 
registeris ir kiti pirmos klesos bar,- 
beriški įtaisai. Biznis per 9 metus 
lietuvių, lenkų ir kitų tautų apgyven- 
toj vietoj. Kreipkitės

4047 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI saliunas lietuvių ko
lonijoj. Biznis senas 10 metų. Taipgi 
sykiu parduosiu ir namą. Mūrinis 
1 šeimynai, 4 kambarių, ir 2 lotai. 
Važiuoju Lietuvon.

856 W. 122 St.

PARDAVIMUI kriaučių šapa; nau
jų darymui, valymui ir taisymui. Biz
nis geriausiai įdirbtas tarpe Chicagos 
lietuvių. Žingeidaujantįs klauskite W. 
Mankus, Naujienų ofise, tarpe G ii' 8 
vai. vakare. , I

FARMA MIESTE.
Pardavimui vienas akeris žemės su 

nauju 5 kambarių namu ir murino 
jarne. Galima nuvažiuoti į visas da 
is miesto už 8 centus. Parduosim 

pigiai arba mainysim ant didesnio 
namo. Atsišaukite tuojau pas:

SZEMAT & LUCAS 
4217 , Archer. Avė. t___________________

ESU PRIVERSTAS parduoti mū
rinį kampinį biznio namą. Krautuvė, 
3 flatai ir garadžius. Rendos neša 
$71.00 į mėnesį. Kaina $4,500.00. At
sitikime neturėjimas cash, priimsiu 
mortgage.

Savininkas 4535 S. Wallace St.
Tel.: Boulevard 7113.

AR NORI GAUTI $25 už ma
žą patarnavimą. Paklausk P. M. 
Kaičio,

3301 So. Halsted Str., 
Chicago, III.

MOKYKLOS
MASTER 
5Y5TEM

PARDAVIMUI WISCONSIN ŽEME.

GREITU laiku parduodu barbernę 
ir poolroom. Atsišaukite Naujienos 
No. 302 laišku arba ypatiškai.

Nedėlios vakare p-lės E. G. 
Makaraitės pastangomis buvo 
įrengtas josios mokinių-vaikų 
koncertas Scbool Hali salėje, 
prie 48-tos ir Honore gat Prog
ramas prasidėjo biskį po aš- 
tuonių ir buvo įvairus. Kaip 
kurie punktai žavėti žavėjo at- 
silankusią publiką, ypač tuo

L. S. S. VIII Rajono narių visuo
tinas susirinkimas įvyks utaminke, 
birželio 7 d. Aušros svet., 3001 So. 
Halsted St. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Visų kuopų priklausančių Aštuntam 
Rajonui nariai malonėkite susirinkti, 
nes turime išrinkti delegatus į Socia
listų Partijos Cook apskrities konven
ciją, ir daug kitų svarbių reikalų ap
tarti Eidami į susirinkimą atsineški
te ir mokesčių knygutes.

—J. J. Čeponį Sekr.

REIKIA moters prie namų darbo 
pas našlį, apžiūrėti tris ypatas ir 
kambarius. Mažiausias vaikutis 5 
metų. Užmokestis $30.00 į mėnesį, 
valgis ir.kambarys, arba vedusiai po
rai duosiu kambarį ir dar primokė
siu. Kreipkitės ypatiškai, laišku ar te
lefonu po 5 vai. vakare. Tel.: Van 
Buren 2196. John Gedvilą, 730 N. St. 
Louis Avė., arti Chicago Avė.

PARDAVIMUI Jeffery automobi
lius 6 cilinderių, žieminis ir vasarinis 
viršus, užtikrintam stovyj, visai nau
ji tajeriai. Norinti gero automobilio, 
nepraleiskit šios progos.

Matyt galit vakarais.
P. WALTERAITIS, 
2423 W. 46th St. 

Tel.: Lafayette 1829.

REIKIA 6 mpterių skudurų skirs 
timui.

LOUIS DRAY 
1342 S. Racine Avė.

PARDAVIMUI
Fordo trokas .$195.00
1 Maxwell .$300.00
1 Sterns Knight 7 pasažierių 4 ci

linderių $390.00
Visi automobiliai gerame stovyje.

708 W. 18-th St.
Tel.: Roosevelt 8577

»-------------------------------------------------
PARDAVIMUI saliunas lietuvių ir 

lenkų apgyventoj, puikioj vietoj ir 
geras biznis.. Savininkas eina kitan 
biznin. Taipjau trokas išvežiojimui 
alaus.

1082 N. Marshfield Avę.
d —..... ........................ ......... ................. . , .

PARDAVIMUI vieno arklio tvirtas 
vežimas, tinkantis exnresui. Atsišau- 
kit nuo G iki 8 tik vakarais.

1.835 W. North Avė.
3 lubos, priekis.

Kolonijoj jūsų žmonių, kur gali ta 
mista pagelbėt savo kaimyną ir ta- 
mistos kaimynas tamistos, šir
džių ir sielą. Sta'mbaus produk- 
:yvio kietmedžio miško, nu
kirsto dvidešimts metų atgal, parda- 
vojame po $25 už akerį. Bažnyčia 
r mokykla arti. Wisconsin išdirbta 

žemė turi abelną vertę virš $135 už 
akerį. Paaiškinimus suteikiame laiš
ku.

JONAS P. EVALDAS, 
Lietuviška Agentūra 

840 West 33rd St., Chicago, III 
Tel. Yards 2790

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing, Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budu jus 
trumpu laiku išmoksite viso amato.

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekvineą ateiti by-ku- 
riuo laiku, dieną ar vakarais, pasižiū
rėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

Paterns daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir didžio iš bet kurios 
madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL, 
190 N. STATE STREET, CHICACO.

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

PARDAVIMUI saliunas visokių 
tautų apgyventoj vietoj; biznis ge
rai eina. Pardavimo priežastis — 
partnerių nesutikimas. Ątsišaukite,

2900 So. Lowe Avo. I

PARDAVIMUI didelis namas 32x60 
pėdų ant dviejų lubų: geras cementi
nis beismentas; pirmos lubos tinka i 
visokiam bizniui: krautuves, duonos 
ceptuvės ir taip toliau — ant antru 
ubų puiki didelė svetainė su geru stei 

čium—parsiduoda labai pigiai. Puiki 
proga geram žmogui įgyti pigiai di
delį namą. Kreipkitės ypatiškai ar 
per laišką

LIETUVIŲ KOOP. BENDROVĖ 
1134 State St., DeKalb, III.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininki.


