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Anglai varo lauk
lenkus iš Silezijos
. .....

— ■■

I

Duos naujų pasiūlymų
Amerika padavė Meksikai pripa
žinimo sąlygas

Chicago, 11L, Ketvergas, Birželio (June) 9 d., 1921

Amerikiečiai pasitrauksią - PADAVĖ MEKSIKAI
REIKALAVIMUS.
iš Dominico.
WASHINGTON, birž. 8. —
Laukiama prezidento prdk'lnmacijos, įsakančios pasitraukini ąAnierikos karinių spėkų iš
Dominica
(Santo Domingo)
respublikos. Valstybės sekreto
rius Hughes sako, kad tary
bos su ta respublika yra sėk
mingos ir kad kaip greit gali
ma bus, karine valdžia bus at
šaukta ir pakeista žmonių val
džia.
True translation filed with the postmaster at Chicago, III., June 9, 1921
as reguired by the act of Oct 6, 1917

Turi didelį apetitą.

Reikalauja, kad ji gerbtų ame
rikiečių nuosavybę, kitaip ji
nesulauks pripažinimo.

WASIIINGTON, birž. 8. —
Meksika, kad gavus .Jungt. Val
stijų pripažinimą, turi padary
ti
draugiškumo ir prekybos
sutartį su Jungi. Valstijomis,
kurioj ji turi gvarantuoti ame
rikiečių nuosavybių teises Mek
sikoj ir prisižadėti tų nuosavy
bių nekonfiskotl ir jų neliesti.
Tokį Hardingo administraci
jos nusistatymą linkui Meksi
kos vakar paskelbė valstybės
sekretorius Hughes po kabine
to susirinkimui, kuriame buvo
svarstoma santikiai su Meksi
ka.
Beto iš prezidento Obregono
bus reikalaujama paaiškinti
koks yra tikrasis mieris 1917
metų Meksikos konstitucijos
niekinių skirsnių ir kaip jie at
silieps į amerikiečių ir kitų sve
timšalių nuosavybes,
kurios
tapo įgytos dar prieš priėmimą
tos kontstitucijos.
Jei Obregonas sutiks pasira
šyti siūlomąją sutartį, Meksi
kos valdžia bus tuojaus pripa
žinta Jungt. Valstijų ir bus užmegsta su ja ryšiai.
. ,
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Immigrantai turi pasilikti ant
.
alivų.

——

WASHINGTON, birž. 8. —
Baltąjamc
Name paskelbta,
kad A. D. Lasker iš Chicago,
buvęs garsinimų manažeris pe
reito j prezidentinėj kampani
joj, priėmė prezidento Hardin
go pasiūlymą būti pirmininku
gabenimui laisvais tarybos. Jis
tą vietą laikys per šešis metus.
Jo ir kitų šešių tarybos na
rių nominavimas tapo pasiųs
tas ratifikuoti senatui. Tarp
nonynotųjų į tarybą yra ir pre
zidentas prieplaukų darbininkų
unijos, T. V. O’Connor, republikonas. Buvęs tarybos pirmi
ninkas, adm. Benson, paskirtas
į tarybą dar vieniems metams.
šiai tarybai veikiausiai rei
kės sutaikinti ir dabartinį ge
neralinį jurininkų streiką. Ad.
Bensonas gina kapitalistus ir
atsisako net tartis su darbininkais.
♦ t. k įSf1
p
STREIKO BALSAVIMAS
ATŠAUKTAS

NEW YORK, birž. 8. — Apie
1,500 immigi-antų iš Italijos tu
ri pasilikti ant laivų, kuriais jie
yra atplaukę, kadangi Italijos
kvota, sulig naujais immigracijos įstatymais,
už birželio
mėn., jau yra užpildyta. Immjgracijos viršininkai nežino
ką su tais inimigrantais daryti.
Palikti juos ir toliau ant laivo,
iki bus sulauktas liepos mėn.,
pavojinga, kadangi gali pradėti
plėtotis ligos. Butų galima juos
įleisti ir paskui ant tiek stirna^
žititi kvotą liepos mėn. Bet tai
padaryti draudžia įstatymai. O
nelaimingi
immigrantai turi
pasilikti susigrūdę ant laivų ir
laukti — kol valdininkai neiš
spręs jų likimo. (Iš Italijos kas
mėnesį gali įvažiuoti 8,400 immigrantų).

Lietuvoje.
[“Eltos” Žinios, paštu per Lietuvos
Informacijų Biurą WashinRtone]

LAIKYSIS NEUTRALIAI.

Sovietų Husų Užsienių Rei
kalų Komisaras (jičerinas įtei
kė Sovietų Bušų Atstovui Lie
tuvoje šio turinio notą:
Prašau
pranešti Lietuvos
Vyriausybei, kad nei Rygos su
tarty nei kuriam kitam akte,
nei tarp Rusijos ir Lenkijos,
nei tarp Rusi jos ir bet kurios
kitos Vyriausybės nėr nei vie
no slapto, arba neslapto punk
to, priešingo Lietuvai ir bent
kokiu budu gręsiančio jos ne
priklausomybei. Tikrinimai buk
Sovietų Rusų Vyriausybė slapta
sutarčia arba slaptu straipsniu
pasižadėjo laikytis ncitraliai,
jei Lenkija piritų Lietuvą, yra
grynas išmislas. Tokios su
tarties Sovietų Rusų Vyriausy
bė nepadarė, tokio straipsnio
nėr nei vienoj padarytoj su
tarty. Prie šio reikia pridurti,
jog Rygos sutgrtis nei kiek
neanuliuoja Maskvos RusųLietuvių 1920 m. birželio 12 d.
sutarties. Rygos sutartis nus
tato, kad Vilniaus klausimas
turi būti išrištas išimtinai Lie
tuvos ir Lenkijos. Tas nei kiek
neprieštarauja
Rusų4Lietuvių
sutarčiai, kuri ir po Rygos su
tarties pasirašymo
pasilieka
pilnoj galėj. Lietuvos respubli
kai priklauso
suverene Vil
niaus vaildžia, kurią jai pada
vė Sovietų Rusų Respublika,
kol pati Lietuvos Respublika
nenutars perduoti tą suverenę
valdžiai Lenkų respublikai.

resnių priemonių, kad įvyki Semionovas sakosi norįs pa
siekti net Maskvą. Bet Vladinus tvarką.
3 geležinkeliečiai užmušti.
Francijos ambasadorius Lau- vostokui neįsileidžiant, gyvena
ant
laivo.
rent apsilankė pas premierą
SEYMOUIR, Ind., birž. 8. —
• VVirth ir tarėsi su kitais Vokie
VLADIVOSTOKAS,
birž.
8.
—
Trįs geležinkeliečiai liko už
Apgini atėmė iš lenkų daug tijos kabineto nariais.
Viršininkai
ir
rėmėjai
naujos
mušti ir 2 sunkiai sužeisti di
miestelių. Jiems gelbsti italai.
atgaleiviškos
valdžios
Vladivos

True translation filed with the posttavorinio
traukinio
Lenkų komanduotojas
CHICAGO.—- Pullmano $rb- delio
master
at
Chicago,
III.,
June
9,
1921
toke,
laiko
tankias
konferenci

rezignavo .
tuvių darbininkų balsavimas dviems garvežiams ir 17 vago
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917 jas su gen. Semionavu, kuriam
apie paskelbimą streiko tapo nų nušokus nuo bėgių ties Meneleista
čia
išlipti,
kada
jis
at

BERLINAS, birž. 8. — Ang
atšauktas vakar, po konferen dora, Ind. '
vyko
į
čia
pereitą
savaitę
su
lijos karinis “ofensivas,” kad
cijai Amerikos
Darbo Fede
nusisprendimu
perianti
vado

Gal 3 žmonės sudegė.
apvalius Sileziją, jau prasidėjo.
racijos geležinkeliečių departa
vavimą
valdžioje.
Anglams gelbsti Italijos karei
mento. Pullmano darbininkų
Tos
konferencijos,
kurios
KENOSHA, Wis., birž. 8. —
viai.
federacijos pirmininkas Harry
Vyriausios
tarybos
posėdis
yra
laikomos
ant
laivo,
ant
ku

Anglų komanduotojas gen.
Smith pasakė tečiaus, kad at Manoma, kad du vyrai ir mo
tapo
atidėtas.
rio
ir
gyvena
Semionovas,
sie

Hunnecker veda apsupamąjį
Sutarties projektą Amerikos šaukimas yra laikinas ir kad teris sudegė gaisre, kuris su
kias!
surasti
kokius
nors
budus,
prie
judėjimą, pradedant nuo Gross
reikalų vedėjas Meksikoj, Sum- dabar bus laukiama Pullman naikino Hoeflc namą
kad
Semionovas
nesimaišytų
į
PARYŽIUS,
birž.
8.
—
Vy

Twin įsakęs. Manoma, kad tie
St<ehlitz ir užimdamas Reumerlin, padavė prezidentui Ob- kompanijos žingsnio.
riausios
tarylms
susirinkimas
vietinę
padėtį,
bet
kartu
jis
then. Koenigschutte ir KatJau gauta apie 12,000 balsų žmonės yra iš Chicagos ir juos
regonui jau dvi savaiti atgal.
galėtų
kariauti
su
bolševikais,
išrišimui
Silezijos
klausimo,
ta

matyta prieš patį gaisrą girtus
towitz.
ir visi pritaria streikui.
jei
jis
to
norėtų.
po
šiandie
atidėtas
neaprubeItalams įsakyta eiti kartu su
Priežastim ginčų yra kom slankiojant apie namą ir dau
žiuotam
laikuiFrancijos
už

Semionovo
štabas
susideda
anglų dešiniuoju sparnu,
už
panijos atsisakymas tartis su giau jų nesurandama. Namas
iš
23
generolų.
Jis
sakosi,
kad
sienio
reikalų
ministerija
gavo
griebiant Press it Rybnik.
darbininkais apie algas, kaip taip pilnai sudegė, kad negali
jo
noru
yra
sumušti
InilšcviAnglijos
notą,
sutinkančią
ati

Kaip anglai, taip ir italai yni
tai įsakyta geležinkeliečių dar ma surasti ar kas iš žmonių
kus
ir
pasiekti
Maskvą.
dėti
susirinkimą,
ilęi
Anglijos
SPRINGF1ELD, UI., birž. 8. bo tarybos. Kompanija gi tvir žuvo gaisre.
apsiginklavę laukų kariavimui
VIDUNAS TELŠIUOSE.
Vienam
korespondentui
jis
vyriausias
komisionierius
ne

ir jiems įsakyta atakuoti, jei
—Šiandie valstijos atstovų bu tina, kad ji viską išpildžiusi,
lenkų z maištininkai bandytų bus sugrįžęs iš Lenkijos. Ang pasakęs:
tas 82 balsais prieš 62 priėmė nes prikalusi “notas“ apie nu18 sužeista nelaimėje su
Balandžio 22 dieną sugrąžo
“
Admirolas
Kolčakas
pas

lija
tada
paduosianti
naujus
pastoti jiems kelią.
naują prohibicijos bilių. Tą bi kapojimą
algų ir kad ji tuo
traukiniu.
j Telšius Vidunas. Telšių gimkiro n.ane savo, kaipo vyriausio lių valstijos senatas jau yra tariasi * tiesioginiai su pačiais
Vokiečių savanoriai šiame pasiūlymus.
[ nazija jį iškilmingai priėmė.
jo komanduotojo, įpėdiniu ir aš priėmęs ir jis • dabar eina gu darbininkais, o ne jų atstovais.
judėjime nedalyvauja. Vokie
CHICAGO. — 18 žmonių li Tą dieną vainikais papuoštoj
kaipo tokis ir veikiu. Aš taip- bernatoriui Small pasirašymui.
čių komanduotojas gen. Hocko sužeista, kada vakar Michi- gimnazijos salėj Vidunas lai
True translation filed with the post- jau veikiu varde kazokų, netik
gcr buvo pasisiūlęs pagelbon, master at Chicago, Iii., Juno 9, 1921
Small jį pasičašys.
gan Central traukinis nušoko kė savo pirmą kalbą. Jai pasi
Siberijos,
bet
ir
senosios
Rusi

Naminis
skandalėlis.
bet tapo nutarta, kad savano as required by the act of Oct. 6. 1917
Bilius yra labai aštrus ir yra
nuo bėgių ties Hammond, Ind. baigus padaryta ekskursija į
jos,
kurie
yra
pasiryžę
atnau

riai pasitiktų savo atsargesnėse
papildymu pirmiau
priimtą
Du vagonai apvirto.
Dirkštelių mišką. Diena buvo
jinti
kariavimą,
kad
nuvertus
WASHIN<GTON,
birž.
8.
—
pozicijose
anglai neduos
kratų ir užgriebimo biliaus. Jis
graži, gimnazijos mokytojai ir
bolševizmą.
naujų įsakymų.
uždraudžia netik išdirbimą ir Washingtonas turi mažą nami
Nustatė pačios kainą.
mokiniai linksminosi.
“Siberijos ūkininkai prisi pardavinėjimą degtines, alaus nį skandalėlį, Porą dienų atgal
Neutraliais zonas nustato
Vidunas turi vyresnėse kla
žada sukilti ir pagelbėti musų ar vyno, bet ir jų laikymą na admirolas Siins, kuris dabar
LONDONAS, birž. 5.— Ang
mas tarp lenkų ir vokiečių spė
sėse keletą pamokų: filosofikų. Anglai užėmė Glehvitz ir Atidarė rubežius, kad galėtų spėkoms veržtis ant Maskvos. mie. Tas bilius taipjau nepri yra Londono, laikė prakalbą lija ir Liberija (negrų respub jos-psicholbgijos ir lietuvių kal
turime 20,000 kareivių pažįsta, kad alus ir vynas yra anglų kliubui, kurioj neprie lika Afrikoj) pasirašė sutartį,
Rosenberg. Pastarojoj vietoj atvykti rusai, šaukėsi ir Vran- Mes
Vladivostoke ir tikimės surink vaistais ir uždraudžia dakta lankiai atsiliepė apie airius ir kuri nustato
santikius tarp bos. Tam tikromis valandomis
lenkų maištininkams duota vie
gelio pagelbos.
ti užtektinai pinigų vedimui rams užrašinėti juos ligoniams. iškoliojo tuos amerikiečius, Liberijos ir kitų genčių. Sulig atsakinėją į mokinių klausi
ną valandą evakuoti miestą.
mus. Be to mokina jis chorų
Lenkai nebandė pasipriešuiti. , KONSTANTINOPOLIS, birž. kampanijos.“
Taigi nors kongresas ir leistų kurie airius remia. Tūli sena sutarties, už pačią negales būti dainų ir giesmių.
Rosenherge palikta vokiečių 8.— Turkijos nacionalistų val
daktarams prirašinėti alų ir toriai tuo labai pasipiktino, o imama daugiau kaip 5 svarai
Balandžio 30 dieną, ekskur
policiją, o anglai nuėjo linkui džia atidarė rubežius, kad įsi True translation filed with the post- vyną, daktarai to negali daryti vienas jų, McCormick, net nu sterlingų (apie $25). Taipjau
bėgo pas laivyno sekretorių ir suteikiama Afrikos moterims sijos metu, miške pasakojo apie
master at Chicago, III., June 9, 1921
Syhirgkau*
leidus daug mahometonų bol as reąuired by the act of Oct. 6, 1917 Illinois valstijoj, nes tą daryti patį prezidentą Hardingą, pro
Sokratą ir aiškino jo mokslą.
niekurios teisės.
Anglų-francuzų batalionas už ševikų, kurie buvo pereitą mė
jiems uždraudžia valstijos įs
Vidunas remia Žemaičių Te
testuodamas prieš tą adm. Sims
ėmė Roeberg-Appitz tiltų, tvir nesį sukoncentruoti palei Ar
tatymai.
>
kalbą ir reikalaudamas jį nu Vokietija vėl moka 50,000,000 atro Bumų Statymą Telšiuose.
tumas.
šį
bilių
pervarė
prieš-^liumėnijos rubežių.
auksinių markių.
Gegužes
1 dieną gimnazijos
bausti. Nors nesmagu, bet lai
Naktinė ataka buvo padaryta
ninė
lyga,
kuri
pastaruoju
lai

Angoms valdžia taipjau buvo
salėje turėjo paskaitą “Dievnaprieš vokiečius, laikančius prie davusi pasiūlymą gen. Vrangcku įgyjo didelę galę ir diktuo vyno sekretorius Denby tele
BEBLINAS,
birž.
6.
—
šian

mis ir Teatras.“ Paskaitos įp
Sims’ui paklausda
kines pozicijas ties Kalinow. lini perkelti savo kareivius į Konfiskavimas pinigų bus už ja valstijos legislaturai. Poli grafavo
die tapo paskelbia,
kad dar laukos paskirtos Teatro Staty
Vokiečiai, pasiuntė patrolį, ma Trakus ir ten įkurti .Turkų- draustas. Clara Zetkin buvo tikieriai irgi rėmė tą bilių, nes mas ar teisingai tapo perduota 50,000,000 auksinių
markių mo Fondui. Vidunas mano dar
jo kalba. Jei nebusią patenki
nydami, kad juos užpuolė len Rusų respubliką. Vrangelis at
jis
suteikia
naujų
riebių
“
džiaareštuota Latvijoj.
nančio atsakymo, tai Slims perkeliama yra į Amerikos fe ir daugiau panašių paskaitų
kai. Po mūšio tamsoje, vokie metė tokį pasiūlymą.
bų
“
savo
šalininkams,
kadan

RYGA, (Latvijoj, birž- 8. —
tapsiąs už savo kalbą pabar deralinio rezervo bankus. Tie paruošti.
čiai sugrįžo su 14 belaisvių ir
gi
prohibiciją
turės
vykinti
ne
Talkininkai, matyt, davė Tur Iš Maskvos pranešama,
kad
pinigai eis apmokėjimui talki
dviem sužeistais žmonėmis. kijos laivynui laisvę veikimo- rengiamas dekretas, kuris už valstijos prokuroras, kaip iki- tas.
ninkams kontribucijos.
SMULKIOS ŽINUTĖS.
Visi jie buvo franeuzai. Belais Graikų pirktas iš Amerikos ka draus tolimesnius konfiskavi šiol buvo, bot specialinė komi
viai tuojaus tajio paliuosuoti, rinis laivas Kilkos nuplaukė į mus privatinių žmonių pini sija iš kelių politikierių. Mat Tarybos neduoda pasekmių. Užmušė amerikiečius kareivius
Gegužės 1 d. Meno Kūrėjų
o gen. Hoefer atsiprašė francu- Juodąsias juras su graikų tor gus. Jnos konfiskuoti galės tik valstijos prokuroras nėra prie
IjONDONIAS, birž. 7. — Ta
Draugijos rupesniu buvo ati
zų komanduotojui.
lankus dabartinei administra rybos tarp angliakasių ir ka
pediniu laivu ir dabar skandi karo teismas.
PARYŽIUS, birž. 6. Andrach daryta meno paroda, kur žy
Gen. Doliwa, veikiantysis ko na ten mažus laivelius, kuriuos
Rengiamas ir kitas dekretas, cijai ir gali persekioti jos šali syklų savininkų vėl tapo at miestelyj 2 kareiviai iš Ame-* mią dalį sudaro a. a. M. K.
manduotojas lenkų maištinin turtai naudoja padėjimui mi kuris pa rėdo, kad areštuotą- ninkus. Turint gi savo komisi naujintos,
bet juos neduoda rikos okupacinės armijos tapo Čiurlionies paveikslai
(apie
ją,
bus
galima
“
nematyti
“
sa

kų Angšt. Silezijoj, rezignavo, nų.
jam bėgyje 24 valandų turi bu-?
geistinų pasekmių. Angliakasiai užmušti peštynėse su civiliniais 150 numerių) daugiausia tem
kadangi jis nebepajiegia palai
Tikėdamies graikų ofensivo, ti pasakyta priežastis jo areš vo šalininkų ' darbų, o perse neatsitraukia nuo savo reika vokiečiais. Užmušėjai pabėgo. peros dažais atlikti. Jų tarpe
kyti tvarkos tarp savo kareivių, turkai gabena toliau vagonus iš tavimo. Jeigu areštuotąsis yra kioti priešininkus.
lavimų ir nors kasyklų savi
“Ręst,“ “Ropq,“ “Amūras“ veik
sako žinios iš Oppeln.
Afiun-Karahissar ir Eski-Shehr. unijos narys, jis galės būti paninkai duoda vis didesnius pa Nori uždrausti kumštynes už visos “sonatos,” sutvėrimas pa
Silezijos padėtis gėrėja da
liuosnotas, jei už jį užtikrins
siūlymus, jie virgi nenori svar
čempionystę.
PINIGU KURSAS.
saulio, “Zodiano” ir “Žiemos”
bar, kada anglai griebėsi tik
unija.
styti pamatinių darbininkų rei
WASHINGTON, birž. 8. - cikaili. Be Čiurlionies parodoj
Clara Zetkin, žinoma Vokie ' (Vakar, birželio 8 d., užsienio pini kalavimų. Lloyd George dėjo Atstovas Gallivan šiandie atsto yra dailininkų A. Varno, A.
kaina, perkant jų ne mažiau kaip
tijos komunistų vadovė, kuri gą
oi 25,000 dųlerių, bankų buvo skai pastangų “sutaikinti,” bet t'4; vų bute įnešė rezoliuciją, kad Žmuidzinavičiaus, K. Sklerio,
1020 m. buvo slapta atvykusi į toma Amerikos pingais sialp.1
versdamas darbininkus atsiža kongresas uždraustų Dempscy- Šimonio, Kalpoko, Jomanto,
SOCIALDEMOKRATAS.
WASHINGTON, birž. 8. — Francijos socialistų kongresą
ik u n m 'S t y n e s Galdiko ir kitų kuriniai.
Anglijos 1 svaras ............... $3.78 dėti savo reikalavimų. Begin Carpenticr
Musų draugų laikraštis H
Senatas šiandie atviru balsavi Tours’e, bet kurią nesenai Vo Austrijos 100 kronų ............... $0.23
šempionystę
liepos
Atvyko į Kauną žymesnieji
Kauno. Kiekvienas darbininkas mu priėmė armijos paskirimo kietijos komunistai pašalino iš Belgijos 100 frankų ............... $7.96 damas kapitalistų reikalus jis už
tiek
pavargo,
kad
buvo
privers

2
dieną,
Jersey
City,
jei
iki
to
Danijos 100 kronų ............... $17.40
Lietuvių operos artitsai:
privalėtų j| perskaityti. Num.
bilių, sulig kurio stovinčioj! ar savo partijos, tapo areštuotą Finų 100 markių .................. $1.90 tas išvažiuoti pasilsėti.
laiko nebus “teisingai pasielg
P-as Benseldt (soprano), p.
Jau atėjo
Socialdemokratas
100 frankų ........... $7.96
mija turės susidėti iš 150,000 čia, jai atvykus iš Vokietijos. Francijos
ta
“
su
buvusais
kare
amerikie

Kaktin, (baritonas), p. Dau
Italijos 100 lirų ................... $4.79
num. 7, 8 ,9, 10, 11, 12, 13, 14,
kareivių- Armijos palaikymui Bet Vokietijos ir Rusijos pa Lietuvos 100 auksinų ........... $1.55
4
chi
n
iečiai
ž
u
mušti.
čiais.
Dompsey,
pasak
Gallivagui! (žymiausias pianistas), ir
15 ir 16 ir Paštininkų Balso nr.
100 markių ...... ............. $0.09
skiriama $354,000,000 metams. siuntiniams už ją užsistojus, Lenkų
FRESNO,
CaL,
birž.
8.
—
no, esąs didelis bernas, kuris dalyvavo IJetuvos Operos Ta
Olondų 100 guldenų............... $33.34
1 ir 2. Visi parsiduoda po 5
Senatas atmetė priedą prie to ją paleista ir ji išvažiavo į Mas Norvegų 100 kronų ............... $14.85 Keturi chiniečiai tapo čia Už ištruko nuo drafto, o Carpcn- rybos koncerte tikslu suartin
centus.
hiliaus, nustatantį armiją) iš kvą, kad dalyvavus III Inter Švedų 100 kronų ............... $22.45 mušti tarpusavinėj kovoj dvie tier irgi taip skubus stoti Fran ti Lietuvos ir Latvijos tautas
Gaunamas Naujienų oflM.
Šveicarų 100 kronų ............... $17.10
nacionalo susirinkime.
170,000 kareivių.
cijos kariuomenėn.
Vokiečių 100 markių
••••••• $1.55 jų kastų.
meno srity.

Anglai pradėjo varyti lauk
Silezijos maištininkus.

Anglija duos pasiūlymų
Silezijos klausime.

Naujas prohibicijos. bilius.

Turkai kviečiasi rusus sau
pagelbon.

Rusai nebelies svetimų
pinigų.

S

Laikys 150,00 kareivių.

'z ■

NAUJIENOS, CNcago, III

Kas Dedasi Lietuvoj
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SUTARTIES PROJEKTAS
GYNIMĄSI.

EKSKURSIJA LIETUVOS
MOKYTOJAMS.

D-gas Bielskis .aiškino, koks
angštas ryšys yra tarp Lietuvos darbininkų kasdienių rei
kalų kaip įprof. sąjungos ir ki
tų kraštų proletariato. Anų
kraštų darbininkų laisvo ir lai
mėjimas yra musų laisve ir
laimėjimu.
D-gas Požėla ir Daukšys kal
bėjo apie einamuosius Lietu
vos darbininkų klausinius: va
dinamų laisvių darbininkų or
ganizacijų, žemės klausinio. Jis
aiškino, kad tiktai organizuo
ta revoliucine kova tegalima
bus Lietuvos darbininkams lai

Lietuvos Mokytojų Profesi
nės Sąjungos įCentro Vhldyba
yra sumaniusi šią vasarą su
ruošti Lietuvos mokytojams
ekskursiją šiuo maršrutu: Kau
nas- Tilžė-Klajipėda-Palanga-Ryga-Revelis (gal but) MintaujaŠiaulial, sustojant pakeliui ties
žymesnėmis krašto mokslo at meli, kati, eidami išvien su vi
Ekškursdja, so pasaulio proletariatu, jie iš-mininkui pulk- Chardigny ir žvilgiu vietomis.
kitiems Lietuvos delegacijos manoma, tęsis 2—3 savaites. kovos sau geresnę ateitį.
sutarties projektą. Musų dele Ekskursijai vadovauti tikimasi
gacijos narys p. Norus-Naruše- pavyks pakviesti j geresnieji Lie
vičius taip pat tarėsi Londone tuvos ir kaimynų kraštų žino
su Anglų atstovu Sąjungoj p. vai.
Visos ekskursijos išlaidos
Balfour’u ir kitais. Abu panrtižmonių prietarai.
'nėli lietuvių delegatai gegužės reikės padengti patiems ekskui'sininkams.
1 d. sugrįžo į Briukselį.
Kovo 12 dienos leidiny j klaipediškis Prūsų Lietuvių Balsas
SVEIKATOS DEPARTA
Kapčiamiestis.
JustinavOs įdėjo šitokią iš Tilžės Keleivio
MENTO ŽINIOS.
dvarą valdo ministerija, nes imtą “žinią”:
dvarininkas Morauskas pabėgo į
“Baugus atsitikimas pasako
(“Elta”). Iš Amerikos Rau
lenkus. Dvaro pakraščiai iš- jamas Višvilėj ir apygardyj,
donojo Kryžiaus gauta skal
nuomuoti vietos ūkininkam, der Pagėgių kreize. Ton pagim
binių ir šiaip daiktų reikalin
lingoji žemė — dvaro centras, džiusi viena moteriškė dvinugų ligoninis.
— Atsilankė Sveikatos liep dirbama dvaro ordinarininkų. čitis, vieną vaiką ir vieną mer
to Komiteto pagelbos Ameri Ordinarininkai dirba sutartinai, gelę Ta mergele buvusi nor
kos Committee of Belief 1h*. pasiskirsto tik derlių. Ūkis ei malė, ale kaip ji tą vaiką nu
Alkonas, kuris atvyko į Lietu nasi neblogai. Pavyzdis kitų mazgojo, tai pamatė, kad jis
vą aukų skirstymo reikalu ir dvarų darbininkam. To paties yra gauruotas ir turi vieną
nori susipažinti ' su sveikatos dvarininko yra daugiau dvarų: arklio koją bei uodegą užpa
ir sanitarijos stoviu Lietuvoj. Aukštadvaris, Juozapava ir Zga- kalyj. Tas pavidalas, vos nu— Sveikatos Dep-tas susirū ra. Kaip juose verčiasi darbi mažgotas, užšoko ant kakalio
pinęs statistikos žinių apie gi ninkai neteko sužinoti. (“S-d.”) ir greitai augęs. Jis valgo ža
lias rdputes bei lupinas. Jo
musius, mirusius ir vedusius
rinkimu. Einant rusų įstaty
Antošavas. Pernai vietos dva motina norėjusi jį užmušti},
mais tokios žinios tesiunčia- rininkas Brazdžiūnas už išnuo- ale jis jai pasakęs, kad tada ji
jnos tik metams pasibaigus, muotus triobesius ir ganyklas dar septynis tdkius vaikus
tuo tarpu Sveikatos Dep-tui reikalavo mokėti auksu. Šįmet gimdysianti, kurie* bus jo bro
svarbu butų tokias žinias gau gi paėmė parašus, kad už kiek liai. Pribuvėja tai]) nusigandu
ti dažniau. Sveikatos Dcp-tas vieno galvijo ganevą reikia ati si, kad sunkiai susirgusi. To
praeitais metais pagamino tam dirbti po 20 dienų vasaros metu. linus sakoma, kad vyrs tos
tikras blankas kaibatnioms ži Minėto dvaro gyventojas Kai moteriškes, kuri tą Velnią’ pa
nioms rinkti, bet praktika pa rys pradėjo savo triobelės re gimdė, labai girtavęs, išdarkęs
rodė, kad pilnų žinių negali montą, bet dvarininkas ir to^hc- savo pačią ir vis šaukęs: Kad
ma gauti, nes dauguma klebo leklžia daryti. Žada triobą nu velnias į tave įlįstų!” —
nų, remiantis rusų Įstatymais, griauti.
Ką daro vietos val
Matyt dabar Lietuvoj darovisai atsisako siųsti panašias džios įgaliotiniai, kad to nemato?
mada moterims gimdyti
žinias.
(“S-d.”)
—1. PastarUbJif laikrr kai kur
> ^,.',1.4-.-^---rašo Adoniui Galifnskiul (918
pasirodė rauplės- Kad rauplės
St. Seimo socialdemo \V. 32-čia gve, Chicago) jo gi
ncišsiplėstų, išsiųsta visoms ap
skritims rauplių pimpha, iš kratų frakcijos darbuo- minūs iš Kvedaruos, Tauragės
'
tės.
skirta skiepytojai ir skiepyto“Naujynų pas mus Lietuvoj
jos.
Delei įvykusių Šiaulių gimna tai labai daug. Viena moteriš
— Dezinfektorių stokai pa
šalinti Lietuvoje, įsteigti dezin- zijos auklėtinių suėmimo ir kra ke pagimdė du vaiku, ale la
fek toriu kursai ir išleista 11 tų pas juos, frakcijos nario K. bai dyvnus: vienas buvo su
Bielinio įduotas paklausimas Mi- plaukais ir su dantimis tuojau
dezinfektorių.
nistęrįui pirmininkui ir Krašto gimęs, o antras buvo pusė
žmogaus ir pusė arklio —
Apsaugos Ministeriųi.
LIETUVOS DELEGACIJA
— Seimo s.-d. frakcija dėl įvy galva žmogaus, o kojos ark
NUVYKO I ESTIJĄ.
kusių prieš ir laike 1 gegužės lio; ir kaip tik gimė tuojau
pradėjo kalbėt.” —
(“Elta”). Lietuvos delegaci įvairiose vietose areštų ir suim
ją, važiuojančią iš Rygos į Es tųjų mušimo nutarė vėl pasiūly
Telephone Drover 5052
tiją, pasieny Valke sutiko Es ti Seimui padaryt valdžiai inter
tų valdžios automobilis ir nu peliaciją. Tiek pat bus pasiū
Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS
vežė į sporto šventę. Į Taliną lyta interpeliacija dėl valdžios
Valandos:
nuo
10 iki 8 vai. vaka
delegacija atvyko gegužės 9 d. agentų elgesio vietose, darbinin re. Nedaliomis
pagal sutarimo.
Ją sutiko musų atstovas Esti kam švenčiant pirmą gegužės 8261 So. Halsted St., Chicago, 111.
jai p. Gylys, Estų politikos de dieną.
partamento d i rėk toris Helat ir
—< Gautomis iŠ Panevėžio ži
Sevoros Gyduolės, užlaiko
šeimynos sveikata.
kiti. Estų valdžia širdingai pri nioms!, Panevėžio karo komen
ėmė ir principe pritarė viskam, dantas yra pranešęs prof. sąjun
padarytam Rygoj. Netrukus gų Valdybai, kad sąjungos bu
Ar yra jusu
<
įvyks trijų ministerių suvažia sią jo uždarytos už neteisėtai

(“Elta”). Musų tam tikro
korespondento pranešimu. Lie
tuvių delegacijos pirmininkas
p. Galvanauskas Paryžiuje aiš
kino Prancūzų atstovui Londo
ne p. Julės Cambonui, Argen
tinos atstovui Tautų Sąjungoj
p. I)a Cunha’i, Tautų Sąjun
gos Kontroles Komisijos pir

Iš Įvairių Sričių

vimas

galutinam Sąjungos

su padarytą Valdybos

susirinkimą.

darymui. Gegužės 11 d. dele
gacija grįžtu į Rygą, o kitą die
ną į Kauną.
Estų laikraštininkai sutinka
dalyvauti pasitarime Kaune.

S.-d. frakcija pasiuntė Panevė
žin Dr. Venclauską ištirti klau
simą vietoj ir padaryti Fracijai
pranešimą.
(“S-d.”).

Iš DARBININKŲ GYVE- NIMO.

PIRMOJI GEGUŽES
LIETUVOJ.

liežuvis apvilktas? ;

Jeigu teip, tai yra tas persergėjimą.
Apvilktas liežuvis su baltą ar rusvą
pleiskaną paprastai rodą apei netwarkumo jaknu ir virinimo maito
aparatų.
/

Severa’s

Balzol

Pašvintinys. — Balandžio 24
d. įvyko prof. sąjungos visuoti
(pirmiau vadinta* Sevaro Gyvybes
III
Balzamas)
ir Balzol plyskelei — su
nas narių susirinkimas. Atsi
jungimas skystimu ir plyskeliu, su
lankė 32 iš 58 skyriaus narių.
taisą tos netvafkumus, sutaisą jakGegužinė šventė
nas, paragin apetitą ir pastiprin, vi
Pranešimai iš vietų aiškiai iškė
Kaune.'
rinimo maisto. Tam tikras vaistas
ddl
prlpVasto žarnų užsikimšimo,
lė darbininkų ir darbininkių iš
Prekė 86 centai. Aptiekosė visur.
naudojimą. Organizacijos rei
Gegužės šventę Kauno dar
kalu nutarta: tverti ligonių ka bininkai apvaikščiojo dideliu
W. F. SEVF.RA CO.
CEDAR pAPIOS, IQ*WĄ
sos, dvarų komitetai, orgaryžuo- mitingu, kurį sušaukė vietos
ti darbo biuras ir jaunimo kuo L. S.-l). P. organizacija.
Phoue Boulevard
pa. Nusiskundžiama, kad dva
D-gas Venclauskis savo kal ASHLAND JEWELRY
rininkai be atodairos išmeta iš boje nuroilė, kokią reikšmę
MUSIC STORE
butų, kad butai yra amžinai ap turi tarptautinė'
darbininkų
Helmutai,
leisti. Delei darbo sąlygų nu vienybe. II-sis Internacionalas
LftifcrodMni,
tarta priimti 11 prof. sąjungų nesugebėjo apginti proletaria
suvažiavimo normos, pakeitus to reikalų, (įeito jis žuvo. Jo
Aukštybė, Oolumdarbo apmokėjimą, — vietoje 20 vietą užima naujasx internacio bijos OrafonolM Ir
auka. 1 pūdas rugių dienai. Nu nalas, kuris jau vaitauja revo UetuvlHri naujausi
tarta uoliai dalyvauti savivaldy liucinei proletariato armijai ir rekordai*
bių rinkimuose ir tenai ginti sa kuris sugebės apginti jo rei
vo reikalus per savo atstovus. kalus. Mes esame tiktai dalis
4Į537 8. AflNud
ve.,
CNcago, 11
(“S-d.”)
tos armijos.

I
į
'
<
'<

Nori vesti bedarbius |
VVashingtoną.
[Iš Federuotosios Presos]

NEW YORK. - “Generolus”
Jacob S. Coxey, kuris vadovašaviinu j Wasbingtoną 1893 m.,
vėl nori vesti tokią bedarbių
armiją į Wasliingtoną dabar,
kad pareikalavus iš prezidento
ir • kongreso rūpintis pagerinti
nedarbo padėtį.

name čia
me.

bedarbių susirinki

as, Birželio 9, 1921

tM**

Extra!

European American Bureau

Extra!

Fanionas ir Mickiewicz
vedėjai

Didelis angliškas choras ir prakalbos

Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionai

Siuntimas pinigų, laiva
kortės, pašportai ir tt.

Įvyks '

Pelnytos ir Nedėlios vak, Birželio 10 Ir 12

NOTARUUSAS
Real Katate, Paskolos,
Insurinai ir tt.
809 W. 35th Stn Kamp. Halsted St.
Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vai.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
Ned.: iki 3 po pietų.

Pradžia 8 vai. vakaro

BROLIŲ

STRUMILŲ

SVETAINĖJE

107-La gal. ir Indiana Ave.|
______ __
Romanu, iii.
Rus geri lietuviški ir angliški kalbėtojai. Lietuviškai kalbės
Jonas Rudinas, angliškai kalbės Dr. J. Hylkiina. Taipgi bus lietuviški
gori giedoriai ir giedos labai gorus angliškas choras. Prie to dar bus jr
solo. Užkviečiame visus lietuvius ir lietuvaites atsilankyti, o busite
visi užganėdinti.
Įžanga veltui.
Kolcktų nebus.

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS

KOMITETAS.

ADVOKATAS

Eads IIoav, niilionicrius “ho-

bo” vadovas, pareiškė, kad jis
pritaria lam pienui, lik jis no
ri palaukti iki kongresas iš
spręs apie dvi rezoliucijas be
darbių gelbėjimo reikalu. Vie
ną tų rezoliucijų yra įnešęs so
cialistas kongresmanas Meyer
London, o kitą senatorius Willis iš Ohio.
“Jeigu tos rezoliucijos nebus
priimtos”, pareiškė How, “ta
da mes neabejodami turime
vykinti generolo Goxcy pie
nus”

cijas, reikalaujančias įvedimą
fcderaliųes apdraudos nuo ne
darbo ir kad butų pradėti vie
šieji darbai, partipiniinui dar
bo bedarbiams.

Ofisas vidurujestyj t

GYDYTOJAS
Mėnesinis laikraštis.

leidžiamas Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos.
Jame bus gvildenami sveikatos dalykai.
Pirmas numeris jau gatavas.

Prenumeratos kaina $2.50 metams.

“ Amerikos Ūkininko”.
Hart Mfchigan.
'I
J

■

Bus laikomas taip:
Subatoj vakare, Liepos 2, sulos dvi
juokingas komedijas: 1 angliškoj kal
boj, Queen of Hehrts, 2 lietuviškoj
kalbcoj: Dėdė atvažiavo. Veikalus atloš chicagieciai gerai išsilavinę, po
vadovyste ponios Ihmdulienės. Taip
p.at. tufe,ftjkrai JietyviškuĮ},,maita;,
tus.
Ncdėlioj, Liepos 3 d. šokiai visą
dieną ant didelės platformos miške
pabudavotos su dainomis, monologais,
deklamacijomis ir žaislais
Panedėlyj, Liepos 4 d. visi su val
telėmis suvažiuos ant ežero pažvejot
ir maudytis. Įžanga piknikan visiems
dykai. Atvažiavusiems iš toliau ytin
bus malonu praleist linksmai laiką
ant gražios Lietuvių Kolonijos. Vie
tos bus visiems prirengtos su veži
mais ir automobiliais. Tuom kartu
pasižiurėsit sau ūkę: gražių laukų,
sodų ir t.t. Musų Komitetas lauks
ant stoties, ir nurodys pikniko vie
tą. Adresuokite taip:
Lietuvių Ūkininkų Susivienijimas,
Box 96, Hart, Michigan.

Linksmi

sveiki kūdikiai

NEVERKIA.

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 So. La Šalie SL Room 824
Tel. Centrai 6390
Vak.: 812 W. 33rd St^ CNcago
Tel. Yards 4681.

Atskiras numeris 25 centai.

GYDYTOJAS
1824 Wabansia Avė.,

Chicago, III.

JOSEPH C. SOBOL
Advokatas
154 W. Randolph St.
Room 479 Tel. Main 2593
Namų Ofisas
1645 Wabansia Avė.,
Tel. Haymarket 8869.

Šviesą ir pajiegą suvedame Į senus ir naujus namus, taipgi
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

J. P. WAITCHES

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. I n c.

LAWYER
Lietuvys Advokatas

A. BARTKUS, Pres.

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

PIKNIKO Pinigai Išmokėti Lietuvoje
PROGRAMAS

ASSOCIATION BLDG,
19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po piety
Panedčliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyda Park 8395

4601 S. Hėrmitage Avė.,
Tel.: Boulevard 6080.

Phone Boulevard 6301

ANTANAS GREDUŠKA
Generalis

Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius gavo
pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjų parašais.
Pinigus gavo:
APMOKĖTI DRAFTAI

1533—J. Bučinskis
1535—Liet. Našlaičiams
1539—A. Juriavičia
iJ.569—A. PetntViW
1572—K. Puljonauskaš
1582—K. Šidlauskas
1593—A. Uselienč
1605—S. Kurpaitis
1609—M. Borisaitė
1635—A. Jaramenas
1637—E. Baltuškienė
1641—J. Buitvidas
1649—A. Kažesalskienė
1663—A. Rapševičienė
1670—P. Babickas
1671—S. Butkus
1677—A. Lauškas
1678— K. Stalgaitis
1681—B. DrazdaltS
1693—A. Grubliauskiutė
1711—K. Teleiša
1719— K. Tiškevičiene
1720—A. Stankevičius
1730—C. Katinas
1731—A. Skyrede
1733—J. Zaranka
1734— 0. Gladenienė
1736—F. Urbanavičius
1738—B. Jakubauskas
1739— P. Raibužienė

1755—-J. Šinkūnas
1774—0. Beržinaite
1798— J. A. Jesunskis
1807—R. Kasiulis
1818—T. Čepulis <f»|M
1821—S. Bielskis.
Tel. 41—Marcinkui tė
” 75—M. Gugis”76. K. Undrekas
PERLAIDOS.

473—M. Stefonkienū
1268—C. Duscha
1494—J. Švan
1635—K. Kuptshe
1944—J. Markunienė
2222—A. Montvilas
2572—P. Ratkelienė
2679—M. šleimienė
3100—K. Rupeikaite
3106—M. Karpieno
3482—T. Dumčienė
3659—L. Banys
3724—Z. Gricius
3827—J. Butkus
47^6—I. Lazauskas
4873—J. Sivickas
5332—M. Jakštienė
5569—M. Burba
5919—S. Brizgis
6013— J. Lazauskas
6286—K. Stirbaite

Jei tamistos kūdikis nesma
gus ir nuolatos verkia, tai daly
kas, kad jam duodamas maistas
netinka jam ir nesuteikia atsa
kančio auklėjimo.
Ant puslapio 5 šio laikraščio
yra pagarsinimas Borden’s Eagle
Brand Kondensuota Pieno. Iškirpįit kuponą ir pasiuskit Bor
den’s Kompanijai ir ji prisius 1741— P. Barauskas
6308—O. Kunickaitc
jums veltui nurodymus davimo
1742— Liet. Ginimo Komitetas 6320—A. činskienė
maisto, kurį tūkstančiai mote
6332—R. Adomkienė
1748—A. Drulie
rų atrado geriausiu savo kūdi 1757—K. Gailius
6352—A Eidintą.
kiams.
1762—M. Jagminas
6369—D. Kasperavičiute.
Taipgi prisius savo “Kūdikių
Gerovė” knygą, kuri yra labai
Kvitai su paėmėjų parašais randasi
naudinga auginimui kūdikių.
“Naujienų” ofise.

Lietuviai Detroit’o ir Apielinkčs!
Kas ilorite siųsti pinigus j Lietuva,
Kas manote važiuoti Lietuvon, arba par
traukti iš Lietuvos savo gimines,
Kas turite kitokius užrubežinių’ dalykų rei
kalus—šiuose reikaluos kreipkitės išimtinai
Į LIETUVIŲ SKYRIŲ
prie

RUSSIAN CONSULTATION BUREAU
Detfoit, Mich.,

5756 Grandy Avė.

. ši vioiiintele lietuviška įstaiga Detroite Užtikrina kjokvienam pigiaubį, greičipusį ir saugiausi per
siuntimą pinigų j Lietuvą, važiavimų Lietuvon ir iš Lietuvos.
, Lar(,luo<l» laivakortes ant visų linijų, suteikia pasportus ir visokius notariališkus dokumentus lietu
viškoj kalboj; duoda tikrus patarimus ir informacijas ant užklausimų,
Pigiau ir teisingiau nei Vienu vietine agentūra augščiau pažymėtų dalykų nepadarys.

LIETUVIU SKYREIUS. DETROlįE

Kontraktorius ir
budavotojas.
Budavojame ir taisome.

1401 W. 47th St.,

Chicago,

ORKESTRĄ—BENĄ

S

Pampi n a visoklenui
reikalams

J. BALAKAS
' TekCicero,
Cicero
2811
Ul«
8..
«MhIIL
Cart

Jiche?

*

Kuomet kenti

Galvos skaudėjimą,
Strėnų skaudėjimą
Dantų skaudėjimą,
Neuralgiją,

Dr. Mijcs Antl-Paln Pilis
One or two and the paln stops
Contain no hablt-formlnu drugs

Have you trled Dr. Milės’ Nervine?

Pranešimas
Pranešame, kad Darbo žmo
nių Knygyno katalogai 1920 me
tų jau išsibaigė, gi 1921 dar ne
gatyvi, todėl kurie negavote
teiksitės atleisti. Dabar Darbo
žmonių knygyno SANDĖLIS
išaugo į taip didelį, kad ta vie
ta, kurioje dabar yra pasidarė
per ankšta, prisieina jieškoti di
desnės vietos, kurioje butų gali
ma netik, kad visas Europoje ir

Amerikoje išleistas lietuviškas
knygas sutalpinti, o ir svetim
tautiškų kad nemažai tilptų, tad
dėl tos priežasties reikalinga
taippat didelio katalogo, kokio
dar lietuviški knygynai niekuo
met neturėjo. Parupinimui to,
reikia daug pinigų. Taipgi dėl
stokos pinigų ir dėlei dar nežino
mos vietos gali būti, kad ims
laiko apie keli mėnesiai, kol vis
kas bus gatava ir todėl, brangus
Darbo žmonių Knygyno rėmė
jai, turėdami progos pasinaudo
kite per draugus, kurie gali ypatiškai atvažiuoti, arba patys at
važiuokite,, mes užtikriname,
kad čia gausite knygų, kokių ki
tuose knygynuose negaunate,
jau dabar turime galybę tik-ką
iš spaudos ir jau atgabenta iš
Lietuvos knygų, taipgi laikraš
čiai: “Lietuvos Ūkininkas” 10c.,
“Socialdemokratas” 5c., “Sie
tynas” 30c., “Aušrinė” 30c.,
“Trimitas” 20c. “Mokykla ir
Gyvenimas” 50c. Siųskite užsa
kymus ir kartu pinigus šiuomi
adresu:
J. B. AGLINSKAS,
' 3238 3. Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS, Chicago, III

Ketvergas, Birželio 9, 1921
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•KORESPONDENCIJOS
HART, MICH.

Matas yra P. U. Kliubo pir
mininkas.
Tam kliubui pri
klauso apie keturi šimtai na
rių. Kaip dėl tokio Waterburio tai yra spėka. Belo, Matas
yra pirmininkas P. D. Sąryšio,
kuriam priklauso apie keturio
lika draugijų. Tatai čia yra su
sibūrę įvairaus plauko “tautie
čiai”, su kuriais reikia kovoti
argumentais. Kovoti su jais, ir
tinkamai kovoti, pajėgdavo tik
Tarnas Matas. Musų Tarno čia
nieks nepralenkdavo.
Vis dėlto, nereikia manyti,
kad be Tarno waterburiečių

Birželio 5 dieną Lietuvių Ūki
ninkų Susivienijimas laikė sa
vo mėnesinį susirinkimą pas
St. Buividą. Be kita ko susi
rinkimas nutarė padėti ūkinin
kui K. Vasiliauskui pasis ta lyti
gyvenamąją triobą, nes senoji
trioba jo sudegė gegužės 15
dieną. Nutaria, kad kiekvienas
Susivienijimo narys eitų po dvi
dieni padėti statyt, tuo budu
tikimos, kad trioba bus pašta
lyta per porą savaičių.
Dabar Susivienijimas ren
giasi prie didelio pikniko, ku
ris greitai įvyks ir į kurį lau tol. Pas mus liko daug ener
kiama nemaža svečių dagi is gingų draugų, kurie musų dar
bą mokės ir sugebės vesti tin
Cbicagos.
— P. K
kamai. Be to, ir pats Tarnas iš
važiavo ne ant visados. Rude
HENDERSONVILLE, PA.
ny jis ir vėl sugrįš. Tada muPas mus
Hendcrsonvillėj
Vaterbui ietis — Vieversys
darbai' visai sustojo. Nežinia*
kada pradės kiek geriau dirb
ti. Del užstojusio nedarbo žmo
nes labai susirūpinę.
Gavau laiška nuo savo švogerio, kurs ką tik atkeliavo su
savo šeimyna iš Lietuvos į Ka
nadą. Be kita ko rašo:
Mes Waterburio Progresy
“Norėjome iš Uetuvos važinoti į Ameriką, bet Ameri-|viškų Draugijų Sąryšys, laiky
kos konsulas nevizavo pasų ir tame susirinkime gegužės 2
neleido važiuot į Ameriką. Del dieną, be kita ko nutarėme at
to pirkom kitas laivakortes ir siliepti j visas progresyviąsias
Amerikos lietuvių
draugijas
reikia Amerikos konsulo viza- bei visuomenės veikėjus, ir
vimo pasportų. Bet kelionė ap kviesti, kad viešai per laikraš
siėjo labai brangiai, tik vienos čius padiskusuotų klausimą, ar
laivakortės kainavo 505 dole ne butų reikalo sušaukti apie
riai. Tuo laiku gal apsigyven šių metų pabaigą phigresyviokime Kanadoj, bet ir čia ne ka sios Aimrikos lietuvių visuo
žin koks gyvenimas naujai at menės, visų jos draugijų ir or
važiavusiam žmogui. Bedarbių ganizacijų suvažiavimą, idant
labai daug ir darbas sunki jau išauksto butų galima tin
gauti. Dabar rodos pradeda kamai tam suvažiavimui prišiek tiek geriau darbai eiti, ta siruošti.
Mes savo sumanymą pama«
gal su laiku pagerės. Mes iš
Lietuvos išvažiavom gegužės tuojame tuo, jogei yra reikalas
10, o į Kanadą atvykom ge progresyviajai visuomenei su
gužės 28 dieną. Laivu važia sirišti i bendrą ryšį, išrenkant
vom 8 paras. Atvažiavę į Ka
nadą apsistojom Montrealio dimui progresyviosios lietuvii.
mieste. Čia kurie nuo seniau visuomenes reikalu. Šiuo laiku
gyvena, tai yra ir labai puikiai juk yra daug bendro apkalbė
gyvenančių, turi gerus darbus jimo vertų dalykų, idant galė
ir uždirba gerai, bet naujoku tume nustatyti ir savo bemini
veikimą Lietuvos reikalais, ku
tai, žinoma, nelabai kas.”
Laiške dar sako, kad iš Ka rie šioje, svarbioje valandoje
kiekvienam mums rupi.
nados atvažiuot j Jungtines jukMes
r*>£*«or*Ao.
progt'esyVulstijas nelabHi galima.
viajai
Amerikos
lietuvių
visuo
— B. Mažeitis.
menei susirišus į bendrą ryš
ir turint vieną centrą, mes
WATERBURY, CONN.
daug daugiau ir sėkmingiau
Iš vietos lietuvių gyvenimo- galėtume nuveikti Lietuvos la
bui aplamai, ir didesnės para
mos galėtume suteikti Lietu
Daugelis vietos lietuvių ap
vos darbo žmonėms jųjų vei
leidžia šį miestą. Kone visi jie.
važiuoja į Lietuvą. Vieni jų kime.
Tatai šiuo kviečiame pažan
mano- tenai apsigyventi, kiti gi
— tik pasisvečiuoti. Supranta giąją Amerikos lietuvių visuo
menę išreikšti savo mintį tuo
ma, kad per tiek metų sveti
reikalu viešai per laikraščius,
moje šalyje gyvenus, kiekvie
ir jei rasis tam pritarimo, tai
nas nori savo gimtąją šalį pa
matyti, netik ją — ir savo tė- rengtis išanksto suvažiaviman,
nuskiriant jam laiką ir Aietą.
vus bei gimines. Kiekvienam
\Vaterburio Prog^ Draugijų
juk smagu pamatyti tas kieSąryšio SekretoriusT
mėlis, kur savo kūdikystes dieStasys Senkus.
nas praleido!
Be kitų vietos lietuvių už- 1162 Bank St., Waterbury, Ct.
P. S. — Meldžiame ir kitu
marin išvažiavo ir Tarnas Maprogresyviųjų laikraščių šį al
tas. Apie kitus nėra ko kalbe
li, bet musų Tarnas tai buvo sišaiikimą pakartoti. — S.

Atsišaukimas į pažangiąją
visuomenę.

mvlimiausis vietos lietuviu dar
buoto jis. Daugelis todėl gaili
si jo. Sako, kad kitą tokį ne
greit susilauksime. —■ Tanias
Matas į šią "šalį atvažiavo 1903
metais. Viešąjame vietos lietu
vių judėjime jis buvo tikra
žvaigždė. Trfi buvo kefliarodis
visiems pažangiems Waterburio lietuviams. Jo pasidarbavi
mu čia buvo įkurta pažangių
jų draugijų Sąryšis, kuris yra
daug pasidarbavęs vietos lietukidams.

T. Matas apleisdamas
šią šalį ir sakė, kad neužilgio
jisai ir vėl sugrįš, liet jau ir
dabar vietos lietuviai jo pasipasigenda netik pažangieji, bet
ir taip vadinamieji klerikalai
bei komunistai- Mat, pastarie
ji

dabar neturi

mentuotis...

i■

su

kuo nrgu-

(Atsiųsta)

Atsišaukimas

cijos New Yorko. Tos organi
zacijos išrinko komitetą, kurio
pirmininku yra J. Tumasonis,
o susinėsimų raštininku V.
Sirvydas, ir kuris varo dar
bą, kad lietuviai įžymiai butų
perstatyti minėtojo parodoje.
Bet čia yra daug-maž visų
Amerikos lietuvių darbas ir
reikalinga, kad visa visuome
nė jame dalyvautų ir apie jj
žinotų.
Buvo apsvarstyta, kad lietu
viai galėtų parodyti kaip jie
prisidėjo prie iškasimo anglių,
audimo audeklų (staklės), dar
bų stok jarduose ir ant ūkių.
Kuri iš tų pramones šakų yra
daugiausia lietuvių dirbama ir
kuri geriausia vaizduotų lietu
vių kontribuciją Amerikos gy
venimui? Del šito klausimo
mes ir kreipiamės į visuome
nę, kad jinai mums prisiųstų
savo sugestijas ir nuomones,
ką geriausia butų perstatyti ir
kokiu budu.
Atsakymus gali siųsti kiek
vienas lietuvis. Tik meldžiame
juos siųsti kuogreičiausia, kad
jie suplauktų nevėliau 20 bir
želio. Jei kas turi kokių daik
tų, kurie tiktų parodai, tai ir
gi meldžiame pranešti ant ko
kių sąlygų sutiktumėte mums
juos pavelyti išstatyti. Visus
atsakymus siųskite sekretoriui:
V. Sirvydas, 193 Grand SI.,
Brooklyn, N. Y.Tikiiuo,—kad visuomenė ne
pasiliks kurčia savo reikalui.
Pirm. J. Tumasęnis,
»
Bašt. V. Sirvydas.

Nukapojo algas geležin
keliečiams.
[18 Federuotosios Presos]

CHICAGO. — Geležinkelių
darbo taryba išnešė nuospren
dį, kuriuo nukapojama algos
101 geležinkelių darbininkams.
Pas nukapojimas algų pradės
veikti nuo liepos 1 d. Paskiau
ta algų skalė bus pritaikinta
visiems šalies geležinkeliams,
jei darbininkų organizacijos ją
priims. Nukapojimas algų sie
kia vidutiniškai $100,000,000 į
metus.
Unijų viršininkai dar neiš
leido jokio delei to pareiškimo,
kol jie nebus pilnai apsvarstę
ir ištyrę tarybos nuosprendį.
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Tie visi darbininkai, kurie da
lyvavo streike, tapo pašalinti
iš darbo ir gali atgauti ‘ darbą
lik pasirašydami šekamą peti
ciją, kuri pati už save kalba:
“Aš maldauju jūsų, ponas
ministeri, leisti paskirti mane
į tą pačią vietą, kurią aš lai
kiau prieš streiką. Aš nuošir
džiausiai prižadu pildyti man
•pavestą darbą ir kad aš atei
tyj nedalyvausiu kovoje prieš
esančią draugiją, negi organi
zacijose, kurios to siekiasi”.

♦
š balto sniego jau pasikėlei.
Danguj skambučiais štai vyturėliai
lik dinksi, tilksi, it nuoširdumsl...
Akių tau sniegas jau ncapdums.

[Iš Federuotosios Presos]

CHICAGO. — 800 duonkepyklų darbininkų metė dfirbą
vienuolikoje didesnių duonkepyklų, delei nukapojimo algų.
Visos mažosios duonkepyklos,
skaičiuje 615, pasirašė Nutartį
su unija senosiomis algomis
— $50 ir $18 į savaitę.
Streikas kįlo samdytojams
bandant nukapoti algas 20
nuoš. Unija atsisakė tai priim
ti ir pasiūlė arbitraciją. Ji ir
gi tapo atmesta. Tarybos su
samdytojais tęsėsi virš mėnesio
laiko.
Samdytojai dabar j ieškosi
streiklaužių tarp bedarbių.
Gautomis žiniomis, duonkcpyklos kituose miestuose daro
taikosi su unijomis. Laikosi
vien Porlland, Ore.

A. SHUSHO
AKUSERKA
Turiu patyrimą
moterų ligose; rū
pestingai
prižiu
rtu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State St.
Chicago, Ilk

is tolių kelio tu atilsėjai.
Krutinę liečia svetingi vėjai“
ir glosto, klosto kančias širdies!...
Tu prie kvapučių lipšnus glaudies

Jau žalios varsos pakalnę dangsto;
bitutės gieda nuo ryto anksto;
tat baltos, šaltos, lyg ilgesys,
platybes pusnių jifu netaisys.

[Iš Federuotosios Presos]

CHICAGOS DUONKEPIŲ
STREIKAS.

T. Pullman 5482

I

Areštuoti kalbėtojai.

CHICAGO. — Laisve žodžio
bus teisiama Chicagos teismo.
John Loughman ir Eliner Mc
Nally, kurie lapo areštuoti vie
ną subatvakarį ir apkaltinti už
betvarkės kėlimą, pareikalavo
jury teismo. Loughman tapo
areštuotas už kritikavimą val
džios militaristinės politikos, o
McNally už svarstymą “vertin-gurno” mayoro Thompsono
kandidatų į teisėjus. Byla bus
išbandymu
reguliacijų apie
prakalbas gatvėse.

-
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. Iš balto sniego tu pasikėlei.
Danguj skambučiais šiai vyturėliai
tik dinksi, tilksi, it nuoširdumsl...
Akių tau sniegas jau ncapdums.
A d o m a s L a s t a s.
AR NE KIAURAS JŪSŲ STOGAS?
Reikalauk musų kainos asphalt sto
gams ir nvurmurinio paviršiaus, stubų ir garadžių stogams.
Tel.: Victory 2400

GEORGE GREEN LUMBER CO.»
22nd St. Bridge.

Dr. R. Wagner
Mano specialia gydymas yra
Chroniškų, nervišku ir motėm Hgą
Nuo 9 r. iki 2 p. p. ir nuo 7 iki 9 v.
1600 W. 63 St. kampas Ashlaad A v.
Phone: Prospect 2704

H

□

LAIVAKORTĖS

JAU AT
PIGO

Nėra ofiso visoj Amerikoj kur pigiau gautumėt šipkortes stačiai į Hamburgą, Eitkūnus, Liepojų ar Kauną.
Pašportus kožnam gaunam. Pinigus siunčiam Lietuvon
pigiausiai ir išmokam greičiausiai. Kas tik lietuvis ar
lietuvaitė kreipkitės tuojaus šiuo antrašu:

LITHUANIAN

136 E. 42-nd Street

TRAVEL BUREAU

NEW YORK, N. Y.

<§r=DR.IŠ HERZMAN=^B
RUSIJOS
Persikėle nuo 3412 So. Halsted St.
po No. 3313 S'o. Halsted St.
Gerai lietuviams žinoma* per 22
metu kaipo patyręs gydytoja*, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo aštrias ir chroniškas ligas,
vyrų, moterų ir vaiką, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorija: 1025 W.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietą,
ir nuo 6 iJri 8 vai. vakarais.
į Dienomis: Canal
Telephonaii <
arba ,<l57
j Naktimis: Drexel

Į

PINIGUS

SIŲSKITE
TELEGRAFU

' 950 - Drover 4136
GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St.
VAL.I 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai
Ofisas >
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos
Chicago, Illinois.

Tel. Monroe 2804

DR. W. F. KALISZ
Specialumas: Moterą ligos ir Chirurgija.
1145 MILWAUKEE AVĖ.
«

Specialistas džiovos
CHICAGO.

biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiib

Moterišką, Vyrišku ir
Vaiku Ligą.
OFISO VAIANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vM.
vakaro.
Nekėliomis nuo 10 vai.
valandos ryto iki 1 vai. po piet
Telefonai Drexel 2880
Tel. Austin -737

DR. MARYA
DOVVIATT—SASS.

Spaustuvių darbininkai

Kątik nugrįžo iš Californijos ir

tdieRtrciliiioja-

tęs

savo

prak t ilcavi nu

ix>

JSTo

5208 W. Harrison St.

[Iš Federuotosios Presos]

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

TEHRE HAUTEW Ind.
Spaustuvių darbininkai, kurie
mete darbą geg. 1 d., vis dar
tebestreikuoja. Samdytojai ga
benasi profesionalinius streik
laužius ir bando netik sulaužystreiką, bet tafpjau išardyti
ir uniją.
BULGARIJOS GELEŽIN
KELIEČIŲ STREIKAS
SULAUŽYTAS.
‘

.
[Iš Federuotosios Presos]

SOFIA, Bulgarijoj. — Del^i
pralaimėjimo streiko, geležin
keliečiams tapo uždrausta ve
sti agitaciją už pagerinimą eko
nominės padėties. Keletas mė
nesių atgal Bulgarijos geležin
keliečiai buvo sustreikavę delei
nepakenčiamų gyveninio sąly
gų. Valdžia griebėsi aštriausių
priemonių ir streiką sulaužė.

DR. A. MONTVID
New Yorko valstijos apšvicLietuvis Gydytojas ir Chirurgas
tos departamentas rengia pa
25 East Wa*hington St.
rodą “America’s Making” apValandos: nuo 10 iki 12 ryto.
Telbphone Central 8362
švietos tikslams spalio mėne
1824 Wabansia Avė.
syje. Toje parodoje manoma
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro
Rezidencijos tel. Kedzie 7715
atvaizdinti kaip išaugo dabar
tine Amerikos civilizacija ir
DR. VAITUSH, O. D.
kuri tauta kuo prie to ilgio pri
Lietuvis Akių
sidėjo. Pavyzdžiui, italai mano
pastatyti stovylą, kuri atvaiz
Specialistas
dins stiprią kimo jiegą, nes Palengvins akių įtempimą, kurti
talai daugiausia dirbo ant esti, priežastimi galvos skaudėjimo,
.akių aptemimo, nervuotugelžkelių, prie žemių, ant gat svaigulio
mo, skaudamą akių karšt], atltaiss
vių, tai yra pačius sunkiausius kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
darbus. Jie tuo prisidėjo prie so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
Amerikos pastatymo.
sitikimuose egzaminavimas daroma sv
Prie tos parodos, kuri yra elektra, parodančią mažiausias klai
Speciali atyda atkreipiama I
svarbi, nes ją atlankys tūk das.
mokyklos vaikus. stančiai Ncw Yorko mokinių Valandos nuo 12 Iki 8 vakare. Nenuo 10 ryto iki 1 po piet
ir šiaip žmonių, yra kviesti ir džldienlais
Ofisas 1553 W. 47tb St„ kampas
ietuviai, tai yra jų organiza- Ashland Avė.
Tel. Drover 9660

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS

Maži Kūdikiai
Palinksmina Namus
TZ* IEKVIENA jauna pora pradedanti gyvenimą, leisdama linksx x mai valandas pas pryžedą, persistato sveikus linksmus kūdi
kius; bet nelaimė, kaip daug motinų geidžia tų kūdikių, bet taip
daug tos laimės nedastoja, kadangi tūlos funkcijos yra sugadytos ,kurias galima atitaisyti teisingų gydymu. Lydia E. Pink
ham Vegetable Compoundas kaip tik ir yra tikra gyduolė pana
šiose aplinkybėse esančioms ,kaip kad sekami laiškai nurodo:
Ohio. — “Kenčiau nuo pa
ėsa, Colorado. — “Iš pat jaunystės
krypimo sjlpnumą ir skausmus.
McDonald,
kenčiau skausmus kas mėnuo? Mė
M
Gydytojas sakė, kad niekas man negel
ginau visokias gyduoles, bet gelbėjo tik

bės, kaip tik operacija. Taipgi pridūrė,
kad kūdikių neturėsiu, kadangi esu per
silpna. Tankiai buvau girdėjusi apie Lydia E. Pinkham Vegetable Compoundą,
tad ir aš mėginau ir jis pagelbėjo. Da
bar esu geriausioje sveikatoje, atlieku
visą savo darbą ir turiu mylimą šešių
mėnesiij kūdikį. Rekomenduoju jūsų gy
duoles savo draugėms ir suteikiu leidi
mą panaudot šį mano laišką”. — Mrs.
J. C. Eagleson, 426 Garfield Avo„ Mc
Donald, Ohio

ant to laiko. ApsiVedžiau septyni me
tai atgal ir norėjau turėt kūdikį,’ bet ne
pavyko. Mano motina patarė mėgint
Lydia E. Pinkham Vegetable Compondą, nes pagelbėjo jai ir linksmai sakau,
kad sugrąžino sveikatą ir skausmai- pra
nyko, ir turiu gražią jauną dukterį. Pa
tariu visom® moterims, kibios tik kenčia
kaip kad aš, kad mėgintų Lydia E. Pink
ham1 Vegetable Compoundą”. — Mrs. F.
C Wimer, Box 94, Mėsa, Colorado.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po
piet. 6 iki 9 vakar*,
Nediliomis nuo 9 iki 12 ryto.
1821 S. Halsted St„
*
Kampas 18 ir Halsted St.
y
Tel. t Yards 6666
Boulevard 8448

DR. V. A. ŠIMKUS
Lietuvis gydytojas, Chirurgas
Akušėraa
8203 So. Halsted St., Chicago.
Valandos: 10-12 v. r., 1-8, 6-8
v. v. Nedėliomis 10-12 ryto.

DR. Š. B1ĖŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas
Leavitt St. Phone Canal 6222. Valandos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8110
W. 42nd St. Phone I^afayette, 4988
Valandos nuo 10 iki 12 dieną.
Tel. Canal 6222

DR. C. K. CHERRYS
LIETUVIS DENTISTAS
2201 W. 22nd & So. Leavitt St».
CHICAGO.
Valandos: 9:80 ryto iki 12 dieną,
nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

Daugelis panašių laiškų liudija pasitikėjimų

Lydia E. Pinkham’s
Vegetable Compound
Lydia E. Pinkham Medicine Co. Lynn, Mass.
▼

Tel. Pullman 842

DR. L E. MAKARAS
Lietuvis Gydytojas ir Chirarcaa
10900 Michigan Avė., Roaelande.
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:8fl

iki 8:80 rak.
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NAUJIENOS,

ir lietuvių delei Vilniaus da- siniuose darbininkų mitinguose. “rengtis” prie revoliucijos^ Tai dies darbininkų valstybei jos tvirtina, kad “darbininkiškos“
* bar vėl paaštrės, kuomet su- Tokios pat taktikos Lietuvos ir buvo tikroji priežastis to, kūrimosi procese. Darbinin valdžios turi būt taip pat despo
^ITHUARIAN DAIKV MfM
susitaikyti socialdemokratų partija nutari kad jie tuomet niekino parla kiškoje Rusijoje nėra laisvės tiškos ir be principų, kaip ir
mažėjo
viltis
Published Daily except Sunday by
buržuazinei (?“N.” Red.) buržuazinės. Tai yra komunis
laikytis ir miestų bei valsčių rin mentarizmą ir priešinosi daly
the Lithuanian Newa Pub. Co^ Ine. gražumu.
Lietuva turi būt kimuose, kurie įvyks balandžio vavimui rinkimuose. Bet! dabar spaudai, nes to reikalauja tų nuomonė, bet ne socialistų.
I prisirengusi prie to.
darbininkų klesos interesai.
Edltor P. Grigaitii
19-20 dd. Partijos Centro Komi komunistai jau paliovė tikėję į
Bet rengtis prie kovos su tetas savo instrukcijoje partijos urną revoliuciją. Jų vadas Le Buržuazinėse valstybėse nėra Gera pamoka šios šalies
1739 SO. HALSTED ST.,
lenkais ,tai ne būtinai reiš nariams ir organizacijoms tarp ninas nesenai pasakė (Rusijos laisvės žodžio, nes to reikalau
darbininkams.
t CHICAGO, ILLINOIS.
ja
buržuazijos
interesai.
Dar-.,
komunistų
suvažiavime),
kad
kitko
sako:
kia galąsti ginklus. Lietu
Telephone Roosevdt 8500
bininkų diktatūros laiku nėra
yra beprotis tas, kuris tikisi, kad
Amalgameitų unijos pergalė
vių-lenkų kova yra ne tiek
“Kur tik galima Partijos
laisvės
žodžio,
nes
to
reika

revoliucija
ateis
tuojaus.
Subscription Ra t esi
tautinė kova, kiek socialinė organizacijos turi susiprasti Melas todėl yra-ir tai, kad lauja darbininkų ir valstiečių tai gera pamoka visiems šios
18.00 per year io Canada.
šalies darbininkams — ir or
su klasinėm prof. darbininkų
$7.00 per year outside of Chicago. kova. Lenkams rupi valdyt I
interesai.
“
komunistai
paliovė
niekinti
par

$8.00 per year in Chicago.
ganizuotiems ir neorganizuo
8c per copy.
Vilnių — ir, jei galima, kon- sąjungomis, kurių rinkimų j lamentarizmą dėlto, kad darbi “Laisvės“ Vabalas, kaip pa tiems. Toji pergalė rodo, ką ga
platforma ir taktika bus gali ninkų miniose esą “nepalygina
Entered as Second Clasa Matter troliuot visą Lietuvą — ypa
li ir ką paveikia gerai organi
ma suderinti su Partijos plat mai mažiau parlamentarinių iliu prastai, čia daug primelavo.
March 17th, 1914, at the Poat Office
Melas visų-pirma yraf tai, kad zuota ir pažangi profesinė są
of Chicago, III., under the act of tingai dėlto, kad tenai yra
forma ir taktika. Tais atsiti
zijų
“
.
Iliuzijos
(klaidingi
įsiMarch 2nd, 1879.
kimais Partijos sąrašai priva vaizdinimai) sumažėjo pačiuose bolševikiškoje Rusijoje esanti junga.
Naujienos eina kasdien, išskiriant daug lenkų ponijos dvarų,
New Yorko firmų asociacija
uždrausta tiktai buržuazinė
nedėldleniua. Leidžia Naujienų Ben kuriuos Lietuvos darbo žmo
lo būt savo laiku sujungti su
komunistuose, tos iliuzijos, bū spauda. Visiems yra gerai ži pasirinko geriausį laiką rub
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago,
blokuojamų
organizacijų
są

nės nori sau pasiimti. Jeigu
111. — Telefonas: Roosevelt 8500.
tent, kad tuojaus įvyks viso pa nomas faktas, kad tenai yra už siuvių unijai sugriauti. Ilgoką
rašais arba turi būt sudaryti
lenkų ponai netektų savo
saulio revoliucija. • Ir dėlto, kad drausti visi laikraščiai, kurie valandą visoje šalyje jau siau
Užsisakomoji Kaina:
bendri
kandidatų
sąrašai.
“
Chicagoje — paltu:
,
komunistai šiandie turi nepaly nepritaria bolševizmui
dvarų Lietuvoje, tai Lenkinežiū tė nedarbas. Jisai stipriai buvo
Metams----------------- ------- ------ $8.00
Tai
yra
išmintinga
taktika.
ginamai
mažiau
tų
iliuzijų,
tai
Pusei metų
4.50 I jos ponų valdžia liautųsi taip
rint ar tuos laikraščius leistų jaučiamas ir pačioje rubų ga
Trims mėnesiams_______ ,, 2.25
Šitaip elgdamasi, L. S. D- P. už jie ima suprast, jogei reikia da- buržuazija, ūkininkai, darbinin mini iųo industrijoje. žodžiu, \
troškusi užgrobti kariaus
Dviem minėsiančia______
1.75 karštai
profesinį darbininkų ju lyvautLrinkimouse ir parlamen
Ncw Yorko firmos buvo tikros,
Vienam mėnesiui
1.00
kai ar kas kitas.
Lietuvos žemę.
dėjimą, kuriame šiandie dar turi tinėje kovoje.
Melagingas yra ir tas tvirtini kad jos turės laimėti.
Chicagoje — per neiiotojusl
Iš
antros
pusės,
jeigu
po

gana daug įtakos bolševikiški
Išsižadėdami anti-parlamen- mas, kad “buržuazinėse valsty
Bet kad tikruosius savo tik
Viena kopija
08
Savaitei_____ - — ....................... 18 nų dvarai tektų Lietuvos gaivalai.
i tarizmo, komunistai parodo, kad bėse nėra laisvės žodžio“. Ta slus paslėpus, samdytojai pir
Mėnesiui
75
socialistai sakė tiesą, kritikuo me pačiame pono Vabalo straip ma bandė neva taikintis. Jie pa
darbo žmonėms, tai jie įgy
Suvienytose Valstijose ne Chicago],
tų nepalyginamai didesnio GERIA Iš ŠULINIO, Į KURĮ dami juos už nedalyvavimą rin snyje pasakyta, kad “Vokietijo siūlė tokias sąlygas, kurios tik
paštui
SPJAUDĖ.
Metams------------ ,.- --------- , $7.001
kimuose. Ir be reikalo komuni je, Francijoj ir kitose šalyse renybėj reiškė tą patį, kaip at
Pusei metų............... . ........
4.00 intereso ginti savo kraštąstai šiandie mėgina “pėdas mė viešai eina komunistinių partijų sižadėti unijos. Suprantama,
Trims mėnesiams____________ 2.00
nuo
lenkų.
Žinodami,
kad
“
Moterų
Balsas
“
šitaip
komutyti“ ir išsisukinėti. Atkalbinė organai“ — o tai jau reiškia ga kad Amalgameitai tokias sąly
Dviem mėnesiams ........
1.50
Vienam nemesiui ,
.... - - .75 dvarų^emė vėl bus atimta iš Į nistiškai filozofuoja: ’
dami darbininkus nuo rinkimų, na daug laisvės, šimtą kartų gas priimti negalėjo. Tuomet
Lietuvon ir kitur užsieniuose!
darbininkų ir valstiečių, jei
“Kaip išrodo, tai Lietuvos jie skaudžiai pakenkė darbinin daugiaus, negu bolševikiškoje samdytojai paskelbė lokautą.
(Atpiginta)
Tasai lokautas prasidėjo pra
^fotams------------- ---- ---- ---- - $8.00 gu pergalės lenkų legionai,
komunistai dalyvaus sekan kų judėjimui. Taigi dabar, ka Rusijoje.
Pusei metų _____ ______ t...... — 4.501 tie darbininkai ir valstiečiai
čiuose rinkimuose seimo at da patys komunistai suprato,
Pagalios, melas yra sakyt, kad eitą groudžio mėnesį. Ir nevei
Trims mėnesiams____________ 2.251
stovų. Jeigu jie negali daly kad tokia jų taktika buvo neti darbininkų arba valstiečių inte zint to, kad samdytojams į tal
Pinigus reikia siųsti pašto Money I muštųsi su užpuolikais iki
Orderiu, kartu su užsakymu.
vauti rinkimuose viešai, kaipo kusi, turėtų turėti bent tiek vy resai reikalaują, kad nebūtų ką atėjo ir policija ir teismas
paskutinio lašo kraujo.
riškumo, kad prisipažinus, jogei
arba žodžio laisves. Iš — Amalgameitai savo pozici
Sukonfiskuot dvarponių partija, tai jie atras kitokią, jie klydo, o ne tęsti tą darbinin- spaudos
'kur tks pleperis paėmė šitokią jas išlaikė. Samdytojai, galų
jiems tinkamą, formą.
Neramumai
žemes Lietuvoje ir pavest
“ ‘Darbininkų
Reikalai’, kų mulkinimą toliaus.
nesąmanę? Kokie yra tie dar gale, praleidę daugiau kaip du
jas darbo žmonėms: šitoks naujas profesinių sąjungų orRusijoje.
bininkų ir valstiečių reikalai, milionu dolerių, turėjo pasiū
turėtų būt Lietuvos atsaky- / ganas, rašo: ‘Jau pernai be ATMETA SPAUDOS LAISVĖS kuriems gali pakenkti spaudos lyti taiką.
Suprantama, kad toji kova
Kapitalistų žinių agentu- Į mas į arogantiškus prošepa- veik visa revoliucinė darbinin
arba žodžio laisvė?
- PRINCIPĄ.
nemažai kainavo
ir pačiai
ros paskutiniu laiku nuola nų reikalavimus Briuksely- kų dalis išsitarė už dalyvavi
Tas komunistų rašytojas sko Amalgameitai, išmestų į gatvę
mą kaip parlamentuose, taip
Brooklyno komunistų organas linasi savo logiką nuo buržuazi
tos skelbia, kad Rusijoje je!
rubsiuvių suŠelpimui sudėjo
esąs didelis neramumas. Ir tokį atsakomą, žinoma, ir sava-valdybose ir kituose ’bur sako:
niu atžagareivių, — ką jisai ir netoli pusantro miliono dole
žuazinėse įstaigose, kuriose
“Pagaliaus, reikia būti labai pats pasisako. Girdi, tam tikro rių. Iki šiol nė viena kita šios
Ūkininkai vietomis kelią duotų Lietuvos seimas ir darbininkai viešai galėtų tarti
maištus prieš valdžią, darbi valdžia, jeigu jie savo didžiu savo žodį. Tuomi vaduoda- atsargiu ir su tuo pačiu obal- se apystovose buržuazija nepai šalies darbininkų organizacija
ninkai Maskvoje ir kituose moje susidėtų iš darbo žmo mies jau pernai Kauno darbi siu ‘spaudos laisvė’. Kuomet so jokių laisvių, o tai duodą tei dar nėra tokios milžiniškos su
buržuazinė valstybė jaučia sės darbininkiškoms valdžioms
stambiuose miestuose daž nių atstovų. Bet, ant nelai ninkai dalyvavo rinkimuose į sau labai rimtą pavojų, tai su irgi nepaisyt tokių principų, mos pinigų sudėjus.
Visa tai kuopuikiausia rodo,
nai streikuoją, raudonosios mės, dabartinį seimą ir val miseto durną (kodėl ne tary jokiais legalizmais, su jokiom kaip spaudos laisvė. Jeigu bur kad gerai organizuota ir»taiparmijos kareiviai rodą sim džią kontroliuoja davatkų, bą? “N.“ Red.).
laisvėm ji nesiskaito. Tai žujai vartoja visokias šlykšty jau gerai vedama profesine są
“Sąlygoms pakitėjus, mai
patijų valdžios priešams.
zakristijonų ir kunigų par nosi ir kairiojo darbininkų duoda teisės (?“N.“ Red.) ir bes palaikymui savo valdžios, tai junga gali paveikti stačiai ne
darbininkų valstybėm atmesti ir darbininkai turį teisės taip tikėtinus darinis. Atsimenu,,
Bolševikai šituos praneši tija’.
sparno taktika. Pernai pa
i
‘spaudos • laisvės’ principą, elgtis!
pradžioje ne vienas sakė, kad
vasarį negalėjo būti nei kal
mus kiekvieną kartą ap
“Laisvės” rašytojas, vadinasi, New Yorko rubsiuviai turbūt
kuomet tai gali išeiti ant blebos apie dalyvavimą rinkimuo
šaukdavo, kaipo melus. Bet
se. Tuomet reikėjo kuosmarišrodo, kad juose yra tiesoj
kiausia diskredituoti pati sei- ST. PŠIBIŠEV$KIO
dieną ir reikalauja apsaugos, todėl, kad jo dar
Oficialė sovietų valdžios te
. ino idėja. Reikėjo užmušt
bininkai riaušes kelia... štai! Vėl nuo jo laiškas.
legramų agentūra “Kosta” I
darbininkuose tuščias viltis,
Gordonas žingeidžiai perskaitė laišką.
VELNIŲ KUPČIUS.
praneša, kad nesenai išrink
tuščią pasitikėjimą Kauno cir
—- Anot manęs, tai yra besąžiniškas laiš
kas. Kas tau galvoj apie tą viską? Jeigu Šnittletasis Maskvos sovietas išlei “Keleivio“ korespondentas pa ku.
NAUJOJO SIONO VIEŠPATS.
• “Dabar tų parlamentinių
rio darbininkai nerimauja ir neužganėdinti, tai
dęs atsišaukimą į Rusijos sakoja, kaip jam kitąsyk koks
iliuzijų nepalyginamai ma
tame tik jisai vienas kaltas. Jisai stačiai -yra
darbininkus ir ūkininkus, tai žmogus, kurį jisai sutiko
niekšas! Kiekvieną mergaitę, kuri jam patinka,
žiau. Jei dabar eisime Sei
(Tąsa)
ragindama^ juos neklausyti “Laisvės“ ofise, pardavė velnią.
ima į kontorą ir išžagina.- štai, dabar tegul ir
man, tai tik todėl, kad kirs“viJkų avies kailyje’’, kurie Jisai rašo:
TREČIOJI DALIS.
pertikrinėja darbininkus, kad viskas, ką jisai da
ties ant, kiekvieno žingsnio su
“Man pasiteiravus apie vel
ro, neperviršija tiesų kiekvieno darbdavio. Jeigu
kurstą minias prie “naujė
buržuazijos atstovai^; kad
DARBAS.
tu užsiimtam tuo dalyku, tu dar daugiau įniršinplėšti jiems nuo veidų kaukes,
išdavimo”, panašaus į suki nių kainą, jis paaiškino, kad
gerą ir seną velnią galima pa
tum darbininkus: tas reikštų, kad tu solidari
kad išvakariuose revoliucijos
limą Kronštadte.
beBurmistras
buvo
labai
susijudinęs.
Jis
gauti tik Brazilijoj, ir todėl
zuoji šušnittlcriu.
Jeigu Rusijoje visa kas toks atsieinąs gana brangiai, rengties prie aktyvės revoliu spėkiai bėgiojo aplinkui po kambarį, vartė 1)0Bihmistras plačiai pravėrė akis.
cijos.“
piėras; prakaitas varvete-varvejo nuo jo kaktos.
► butų ramu, tai šitokių atsi bet jauniklį galima pagauti
—lTai štai kaip atrodo dalykų stovis! Aš
Gordonas
stengėsi
jį
nuraminti.
Tų
pastabų
autorius
tai
žičia pat ir parduoti daug pi
šaukimų nereikėtų leisti.
daug apie tai girdėjau, bet nenorėjau tikėti.
— Bet, dėde,'nereikia nustoti šalto kraujo.
nomasai
“
Laisvės
“
Dūdelė,
kuris
Gordonas' pradėjo karščiuoties.
Pastebėtina, be to, kad ta giau. Esą, kaip nuo tavęs, pretenduoja būti lietuviškų ko Ištikro gi, juokinga, kad panašus menkniekiai
- .Jį reikėtų patupdyti kalėjimai!. Jisai
me atsišaukime Maskvos so paprasto darbininko, aš daug munistų teoretiku.
taip tave suerzina.
,
neimsiu: už senį 300 dol., o už
nuodija visą miestą. Viskas, kas čia darosi, ir
vietas su nepaprastu įnirti jauniklį tik 150 dol.“
— Menkniekiai! menkniekiai! Dieve, tu iš
Jis, biednas, turi dabar aiš
atneša tau tiek rupesnių, vis tai pasekmės pa
kintis prieš savo “susipratu proto išėjai! Tu vadini tą menkniekiais? Tik leistu vingus įtekmės Šnittlerio. Jisai vienas kal
mu užsipuola ant socialistų
revoliucionierių ir socialde Vėliaus tečiaus tas* pats vel sius“ draugus, kodėl šiandie ko pagalvok, per šitą mėnesį jau penktas atsišauki tininkas to, kad ypač čionai toji agitacija atranių agentas pasiūlė jam savo
mas. Penktas! Ir vienas kito pavojingesnis. Juk
mokratų (menševikų). Pir ta vorą pigesnėms kainomis: se munistai stoja už dalyvavimą
rinkimuose į parlamentus, kuo tai baisu!
— Taip! Tavo teisybė. Duosiu aš jam vėjo.
muosius jisai net prie bandi nus velnius po 150 dol., o jauni met vos apie metai laiko atgal
— Tu turi priprasti prie to. Kitose apielintų lygina, o antruosius mė kius po 75 dol. Žmogus nusipir jie tatai smerkė kiek tik drūti. kėse žiuri į tai visiškai ramiai. O jau tau tuojau Juk tai stačiai yra begėdiška rašyti man grūmo
jančius laiškus!
gina nupiešti, kaipo “kapita ko jaunikį, užmokėdamas 75 dol. Dalyvavimas rinkamuose į par ateina į galvą maištai, užmušimai, turtų dalini
— Jeigu jisai dar kartą drįs tai padaryti, as
lamentą tuomet buvo ‘išdavys mas. Ne, brangus dėde, dalykai ne taip jau blogi... jam atsakysiu tavo vardu.
listų tarnus” ir “baltagvar Paskui pardavėjas išnyko.
Burmistras žiurėjo į jį su neužsitikėjimu.
diečių” sėbrus. Šitas bolše Korespondentas sako, kad tas tė“, “judošystė“, “parsidavimas
Burmistras visiškai susigraudino. *
velnių agentas ne tik lankyda- buržuazijai“, “oportunizmas“ ir
— Tai tu manai, kad išlikrųjų jokių pavo
vikų dūkimas rodo, kad so vęsis “Laisvės“ ofise, o ir kažinjo
jaus nėra?

Apžvalga

ŠĖTONO VAIKAI

cialistai revoliucionieriai ir ką dirbęs jos skiepe; matoma,
socialdemokratai
darosi buvo artimas “Laisvei“ žmogus.
Visa tai gal būt tiesa, bet kuo
jiems labai pavojingi.
met suaugęs žmogus tiki į tai,
kad, galima nusipirkti velnią, tai
jau yra nuostabu.
Antra vertus tečiaus, kuo ski
Po to, kai suiro (ar be riasi nuo jo tie kunigų “apšvie
veik suiro) lietuvių-lenkų stieji“ parapijonįs, kurie tiki,
derybos Briukselyje, tai dau kad “afieromis“ galima nusi
gelis pradėjo kalbėti, kad pirkti dangaus karalystę?...

P-as D. sako, kad dabar esan

čios “kitokios sąlygos“, negu
metai suviršum laiko atgal, to
dėl ir “kairiojo sparno“ taktika
turinti būt kitokia. Pernai pa
vasarį, girdi, reikėjo Lietuvos
darbininkuose diskredituoti sei
mo idėją; o šįmet esąs kitoks
uždavinys, būtent, reikią “kirs
tis“ su buržuazijos atstovais sei
me, “išvakariuose revoliucijos
rengtis prie aktyvės revoliuci
tarpe Lietuvos ir Lenkijos
VEIKIA BENDRAI SU PROFE jos“. Bet iš to visai nematyt
kilsiąs karas. Lietuvos at
SINĖMIS SĄJUNGOMIS.
sąlygų persikeitimas.
stovas, J. Vileišis, parašė net

Kova su lenkais.

laišką Jungtinių Valstijų
valdžiai, persergėdamas ją
delei tokio karo galimybės.
Mes neapsiimame prana
šauti, ar bus karas ar ne,
bet neabejojame, kad, bend
rai imant, kova tarp lenkų

Lietuvos socialdemokratų par
tija stengiasi kur galėdama užmegsfi artimesnių ryšių su dar
bininkų miniotais ir su darbinin
kų organizacijomis. Todėl par
tijos atstovai dalyvauja profesi
nių darbininkų sąjungų suvagia
muose ir konferencijose ir ma-

Ponas Dedėlė tečiaus meluoja.
Jisai gerai žino, kad Lietuva
šiandie visai nėra “išvakariuose
revoliucijos“. Metai suviršum
laiko atgal komunistai ištiesų
tikėjo, kad bile valandą gali kil
ti revoliucija ir Lietuvoje, ir ki
tose šalyse, ir kad todėl reikia
i

dirbtuvėj? — paklausė Gordonas, patylėjęs.
. — Pavojaus? Meldžiamasis! Tokiam atsitiki
Taip. Bet gal aš negerai padariau?
me reikėtų sukimšti kalėjimai! bent du milijonu
— Atbulai. Labai gerai- Bet dabar buki atsocialistų, anarchistų, ir dar kaip ten juos vadi
sargus, kitaip gali dar pabloginti dalykų stovį ir
na. Bet to nedaro. Valdžia negali to padaryti. Ji
vietos nustoti. Turto tu neturi, o as nevėliau kaip
turi pripažinti kiekvieną politišką partiją, o kiek
už metų liksiu bankrutas. .
viena 'politiška partija naudojasi laisvą agitaci
Burmistras neramiai lakstė po kambarį.
ja... Bet tu, kiekvienam atsitikime, turi užslo
— Taip, taip, tavo teisybė. Kokia laimė, kad
pinti tą judėjimą pačiam jo užsimezgime. ii#veik
aš turiu tave greta savęs. Tik pagalvok, jau aš
ti su visu galimu žiaurumu...
norėjau rašyti į Berliną, melsdamas atsiųsti ke— Taip. Ar netiesa?
— Žinoma! Bet tu turi veikti ant savo rizi
— Ir labai tuomi būtimi save sukompromi
kos ir baimės. Kreiptis dėl pagcl'bos į valdžią —
tavęs. Žinai atsakymą į tai? Žinai? Ne? Tai
tai ne kas kita, kaip pačiam išduoti sau blogą
klausyk: Jeigu Burmistras miesto su dešimt tūk
liudijimą. Iššaukimas gi kariuomenės pagelbon
stančių gyventojų gali iki tokiam laipsniui išsi
gali pakirsti tavo stovį. Dalykai dar nevisiškai
gąsti kelių atsišaukimų, tai tas reiškia, kad ji
taip blogai stovį. Vą|džitį tildai imtų kalbėli, kad
sai visiškai nepasipažįsta su dabartinėmis poli
tu neužtek tinai gabus orientuotis. Tik pagalvok!
tiškomis sąlygomis... Tas galėtų blogai užsibaig
Kariuomenė! Juk tai reiškia įvesti apgulos stovį!
ti.-.
Burmistras ^bejodamas vaikščiojo po kam‘
. Taip, taip, dabar aš gerai suprantu. Vi
siškai negaliu suprasti, ko aš taip išsigandau;
— Taip, taip. Tavo teisybė. Aš taipgi neno
bet tie tolydiniai laiškai, anonimiški laiškai...
riu griebtis galutinų priemonių. Tiktai lygiai nie
ko negaliu sugalvoti, šnitlcris ateina čionai kas(Bus daugiau)

pralaimės. Pralaimės todėl, kad
“dabar yra blogi laikai“: gir
di, šimtai tūkstančių darbinin
kų vaikšto be darbo, o tuo tar
pu pačioje rubsiuvių organiza
cijoje prasidėjo pagailčtinas
brolių karas. Karas prieš da
bartinius tos organizacijos vir
šininkus.
Delei pirmojo argumento
tiktai tejęo susirūpinti. Antra
perdaug naivus: tą
sai
arą” vedė išimtinai
tik būrelis lietuviu komunistų
ir jų sufanatizuotų sekėjų.
Bet šiaip ar taip, nežiūrint
kaip platus buvo tasai “brolių
karas”, Amalgameitų unija iš
ėjo pergalėtoja. Samdytojų pasi mojimas tinkamai atmuštas,
nors gal jis ir nepatenkina kai
kuriuos musų “karštakošius-”.
Bet delei to nėra reikalo sie
lotis: tie žmonės niekuomet ne
žinojo ko jie nori; veikiausia
šito jie ir nesužinos.
Kiekvienas pažangus Ameri
kos lietuvis darbininkas šitą
Amalgameitų pergalę gali nuo
širdžiai sveikinti. Sveikinti ir
pasimokyti ja.
Varža.

L. S. Sąjungoje
L. S. S. Sekretoriaus-Vertėjo
algos klausimu.
Gegužės

G d., 1921,

LSS.

sekretoris-vertėjas Pild. Komi

tetui paraše šitokį laišką:
“LSS. Pildomajam Komitetui,
“Draugai: — Man priguli

dar už mano sekretorių vinių
nuo rugpjūčio

29 d., 192(1

m. už 35 savaites ]>o $15.00
$525.00.
Draugiškai,
Marė Jurgelionis, Sekr.-Vert.”
Pirmame savo posėdy, gegu
žės 24 d., 1921, delei to LSS.
Pildomasai Komitetas nutarė:
Drg. sekretorio-vertčjo rei
kalavimas reikia išpildyti. Vis
dėlto, tai padaryti L. S. S. Pil
domasai Komitetas dar nega
li. Negali dėl dviejų priežaščių,
būtent:

1. Pildomasai Komitetas dar
neturi ant rankų visus jam rei
kalingus dokumentus, taigi ir
tuos, kur kalba apie sutartą
mokėti sekretoriui-vertėjui ai2. Musų organizacijos iždo
stovis naujam Pild. Komitetui
taipjau nežinomas, todėl kon
kretų tarimą daryti sunku ir,
galima sakyti, neišpuola.
Tad, turint omeny tai, kas
pasakyta, L. S. S- Pildomasai
Komitetas nutaria drg. sekretorį-vertėją paprašyti, kad jisai
sutikiu palaukti. Palaukti tol,
kok bus gauta kalbamieji do
kumentai ir kol L. S. S. administratoris-iždiriinkas suspės
tinkamą apyskaitą paruošti ir
įteikti ją
Pild. Komitetui
(žiur. Pild. Komiteto tarimą
Nr. 5 — LSS. Iždo ir Namo
Fondo reikalais).
LSS. Pildomasai Komitetas.
Chicago, III., geg. 24, 1921.
St. Strazdas.
LSS. Pild. Komiteto Sekretoris.

Redakcijos Atsakymai
T.

Januliui,

Clacago. —

Tamsta pakartoji beveik tą pa
tį. ką jau kitas ašmuo buvo ra

šęs, protestuodamas prieš philadclphiečius. . Mes nežinome,
nei tamsta tikrai nežinai, kal
tas tas žmogus, ar nekaltas.
Teismo pasmerkimas tai dar
nėra nepaabejojamas pasmerk
tojo kaltybes įrodymas: teismas
galėjo jį pasmerkti vaduoda
masis klaidingais ir neteisin
gais liudytojų parodymais, kas
juk atsitinka. Bet leiskime, kad
jis kaltas, kad jis tikrai tą bai
sų darbą padarė: ar mes žino
me, ar tamsta žinai, kokios bu
vo aplinkybės, kuriose jis ga
lėjo tatai padaryti? Pagalios,
civilizuotiems žmonėms nebelupti akį už akį ir dantį už dan
tį. Atleidimas yra daug paki
lesnis dalykas.

HrtU.HENuii, Ciueap;.., iii.

Ketvergas, Birželio 9, 1921
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tuvoje ir savivaldybių rinkimo leldo ir nutarė palaukti polici vadovai mano, kad čia pakerių
kampaniją, St. Strazdas siūlo jąi ‘’ yra tikslas iššaukti streiką. Tuo
susilpninti
paskelbti tam tikrą raštą — at
Pašaukia jinai. Bet keistas gal būt jie mano
sišaukimą (Remkime savo kle- dalykas: praeina pusvalandis stiprią darbininkų organizaci
L. S. S. Pildomojo Komiteto sos draugus Lietuvoje) j musų ir daugiau, o policijos kaip nė ją, kuomet dabar randasi dau
posėdis.
organizacijos narius ir visus pa ra taip nėra. Dar kartą patele gelis bedarbių, kurie išbadėję
savo sąžinės ir
žangius Amerikos lietuvius dar fonuota, ir vėl nėra! Treciu neatsižiurėtų
Pirmasai L. S. S. Pildomojo bininkus. Siūlymas prįimta.
kartu nueita prie telefono ir užimtų streikuojančių darbi
Komiteto posėdis įvyko gegužės
6. L. S. S. Iždo ir Namo Fon pareikšta, kad Jeigu policija ne ninkų vietas.
Jeigu butų* iššauktas streikas
24 dieną, 1921, Naujienų name. do reikalais pasitarus, bet netu atvyks, bus kreiptųsi į centrądėl dabartinio pakerių pusimo
Posėdy dalyvauja dd. A. žy- rint reikalingų‘žinių nė apie mu linę policijos stotį.
lai gelbėjo: policija atvyko. jimo, tai jis tiesioginiai ir ne
montas, J. Juknis, A. Kazlaus sų organizacijos iždo stovį, nėgi
kas ir St. Strazdas. Neatvyko: framo Fondo reikalus, J. Juknis Bet jau buvo daugiau kaip va tiesioginiai paliestų du šimtus
P. Malioris, J. Čeponis ir F. Ke- siūlo, kad tuo reikalu Pildomojo landa laiko po to, kai peštukai tūkstančių darbininkų, kurių
įnėžienė.
Komiteto rekretoris kreiptųsi ; buvo užpuolę svetainę ir visi tarpe rastus septyniasdešimtą
penki tūkstančiai chicagiečių.
Pasėdžiui pirmininkauja d. A. L. S. S. administratorį-iždinin- pasišalinę 1
Keistas dalykas. Nuo Aušros
žymontas . Dienotvarkis paruo ką ir gautų visas'reikalingas in
Šokėjus apvogė.
šta toks: a) Pild. Komiteto se- formacijas. Siūlymas priimta. svetainės policijos stotis, rodos,
Arli dviejų šimtų publikos
Bet veiklioji
kretorio 'rinkimas, b) dėl L. S.
7. J. Juknis siūlo, kad esantys nepertoliausia.
S. sekretorio-vertėjo rezignaci Lietuvos Socialdemokratų Rėmi Bridgeporto policija tesugebė buvo susirinkę Lincoln Taverjos, c) “antrasai Amerikos lietu mo Fonde pinigai tuojau būti, jo atvykti tik už valandos lai nioje utarninko vakare, kuo
juos už
vių suvažiavimas”, d) atsaky pasiųsti į Lietuvą. Pasiųsti So ko! Tikrai šaunus patarnavi met keturi banditai
puolė.
Džazo suktynės buvo
mas Lenkų Socialistų Susivieni cialdemokratų partipai — savi mas, nėra kas sakytijimui, e) Lietuvos klausimu, f) valdybių kampanijai vesti. Nu Šioje apiellnkėje tie peštukai grajinama ir kokios septynias
L. S. S. Iždo ir Namo Fondo rei tarta, kad Pild. Komiteto sekre- jau nebe pirmą tokį šposą iš dešimts penkios poros links
kalais, g) delei aukų siuntinio toris, tinkamai suformulavęs ta kerta, ir vis niekur nieko. Nė mai šoko, kada keturi vyrai,
kiekvienas laikydamas po du
Lietuvon, h) L. S. S. sekretorio- rimą, jo kopiją pasiųstų Liet. patys piliečiai, nė uolioji poli
revolverius, įėjo vidun ir pa
vertėjo algos klausimu, i) delei Soc. Dėm. Rėmimo Fondo vir cija jų nesuvaldo. Vis dėlto, reikalavo, kad šokėjai pakeltų
reikėtų daryti tam galas. Pilie
L. S. S. XI suvažiavimo.
šininkams.
kad ranka* ir sustotu eilėn- Fra
1. L. S. S. Pildomojo Komite 8. St. Strazdas skaito drg. čiai turėtų pareikalauti,
kuose įsivilkę šokėjai mane,
to sekretor. nominuota ir kaip sekretorio-vertėjo įteiktą sąskai policija savo pareigas eitų. Jei kad tai tik juokas krečiamas ir
vienu balsu išrinkta St. Straz tą jai išpuolamos gauti iš L. S. gu to negali padaryti vibtinės ėmė juokiis. Tuomet banditai
stoties policija, reikėtų kreiptis
S. iždo algos $525.00. Bet ka
das.
i centrą linę policijos stotį. Te paleido į lubas keletą šūvių,
2. Skaitoma rezignacijos laiš dangi Pildomasai Komitetas dar
jog čionai
mti, reikia manyti, bus pada tuo parodydami,
kas'nuo L. S. S. sek retorio-ver neturi visų jam reikalingų do
ryta kas reikią. - -Buvęs-Matęs. yra rimtas jų reikalavimas,
tėjo, drg. M. Jurgelionienės. kumentų, nėgi tikrų žinių, koks
šuvius išgirdę kai kurie ėmė
Kadangi drg. sekretoris-vertė- yra musų organizacijos iždo sto TARPTAUTINIS SOCIALISTŲ lysti
po stalais,
bet vagys
jas sakosi, jogei ji yra privers vis, tai skaitytoj is siūlo, kad
griežtai pareikalavo arba stoti
PIKNIKAS.
ta rezignuoti dėl nesveikatos, tai rezignavusį drg. sek retorį-vertė
eilėn, arba jie busią nušauti.
Visų tautų .socialistai rengia Visi sustojo į eilę. Bet kai ku
Pildomasai Komitetas jos rezig ją Pild. Komitetas paprašytų
naciją ant vietos priima ir kar Palaukti tol, kol Pildomasai Ko milžinišką pikniką sekantį sek rios moterys dar suspėjo pas
atu reiškia padėkos už jos triū mitetas gaus visas jam reikalin madienį, birželio 12 d., Bivcr- lėpti savo brangmenis. Viena
są nnisų organizacijos naudai. gas žinias bei dokumentus. Siū vie\v darže- Bus išpildytas di moteris įmetė, savo
žiedus
delis ir įvairus programas. Be $15,000 vertės, į kavos puodu
' Kol musų organizacija suspės lymas priimta.
kitą sekretorį-vertėją išsirinkti,
9. Patsitarus delei busimojo to bus įruošta ir lietuvių sky ką, iš kurio jinai gėrė; kiti vėl
L. S. S. Pildomasai Komitetas musų organizacijos suvažiavimo, rius su lietuvišku programų. kai kur paslėpė.
skiria laikinį sekretorį-vertėją. Pildomasai Komitetas nutaria, "Kalbos drg. P. Grigaitis ir dai
Iš šokėjų vagys laimėjo apie
Tokiuo laikiniu sek retori u m- kad toks suvažiavimas turi nuos lietuvių socialistų chorai. $15,000 pinigais ir apie $10,(KM)
vertėju nominuota dd. A. LalisK įvykti sekamą žiemą. Kartu nu Piknikas bei jo programas bus vertės aukskarais-brangakmeP. Dubickas, K. Liutkus ir J. S. tarta, kad jeigu rastųsi kokių įdomus ir svarbus darbininkų niais.
Paskui jie dar paėmė
klesai.
Tatai
lietuviai
darbinin

Pruselaitis.
nors kliūčių rengiant suvažiavi
$2,500 iš registerio, nukirto te
3. Skaitoma kvietimo laiškas mą ten, kur yra nutaręs L. S. S. kai išanksto rengkities prie to lefono drata ir pabėgo automo
nuo Lietuvos atstovo Ameriko X-tasis suvažiavimas, tai Pildo didelio pikniko ir nepraleiskite bily.
je, p. J. Vileišio. Kviečia, kad masai Komitetas — pačių orga- progos jame būti.

PERSIKĖLIAU

LS.S. Reikalai

Lietuvių Socialistų Sąjunga da nizacijos narių atsiklausęs —
lyvautu “antrame Amerikos lie sekamam suvažiavimui vietą Pakeriai nori numažinti darbi
ninkų algas.
tuvių suvažiavime”, VVashing- nužymės ten, £ur bys parankiau
Stokjardų penkios didžiosios
tone. Artymiausis to š‘uvažiavi ir mažiau išlaidų pasidarys*. Su
mo tikslas — prašyti, kad Jung važiavimo dienotvarkis nutarta įstaigos, žinomos kaipo )“Big
tinių Valstijų valdžia pripažin skelbti visų organizacijos narių Five,” utarninko pareikalavo
tų LietuVą nėpriklausonia val žiniai nevėliau, kaip už trijų mė valdiško teisėjo Sainticl Alscbuler, kad jis leistų numažinti
stybe, ir paskolos sukėlimo rei nesių prieš suvažiavimą.
stokjardų darbininkų algas.
kalas pasitarti.
Kaip atrodo, šiais metais Pil Norima numažinti penkis cen
St. Strazdas siūlo, kad L. S. S.
domojo Komiteto darbas bus tus j valandą ir tai padaryti
tame suvažiavime nedalyvautų.
gan vaisingas. Beto, Pildoma nuo šio mėnesio devynioliktos
Viena, šitų reikalu Pildomasai
Kompanijų pasimojiKomitetas turėtų pačių musų sai Komitetas tikisi, kad šiais dienos.
metais pavyks atgaivinti visą mas paliečia apie šešiasdešimts
organizacijos narių atsiklausti.
Antra, tame suvažiavime bus eilę pakrikdytųjų L. S. S. kuo du tuksiančius darbininkų. Tą
pų, ir apie ąekamą žiemą, kada >atį norima padaryti ir.su tais
svarstoma ir tokie klausimai,
kurie mums, socialistams, tuo įvyks vienuoliktasai musų orga darbininkai, kurie dirba ant
nizacijos suvažiavimas, kuopų ir štukių (piecework)t
tarpu yra nesvarstytini: daly
Bosai reikalauja, kad teisė
narių skaičius dvigubai bus pa
vauti paskolos kėlimo darbe mu didėjęs.
išneštų savo
nuosprendį
Kad visa to atsiekus, jas
sų organizacija, delei daugelio
Pildomasai Komitetas dirbs )irin birželio 19 d-? o jeigu jis
priežasčių^ negali.
o nepadarys, tai, girdi, vistiek
Siūlymas priimta. Ant vietos pats, kiek galės, ir ragins pa
jie numažinsią darbininkų al
paruošta atsakymas, kurį pasiųs čius musų organizacijos narius gas.
1 i i.Ų
Pild. Komiteto sekretoris Lietu dirbti, dirbti ir dirbti.
Toksai bosų pasielgimas suSt. Strazdas,
vos Atstovybes Amerikoje adre
L. S. S. Pild. Komiteto sekr. <ėlč nepakenčiamą ūpą darbi
su. (Tas atsakymas jau pasių
_____ _____________
_________ Dar nėra dviejų mė
ninkuose.
stas ir išpausdintas Naujienų
nesių kaip stokjardų darbinin
nr. 123).
kų algos buvo numažintos as
4. Skaitoma kvietimo laiškas
tuoniais centais j valandą, o
nuo Lenkų Socialistų Susivieni
dirbantiems aht štukių numa
jimo (Związek Socjalistow Polsžinta dvyliką su puse nuošim
kich) sekretorio, Z. Piotrovskio.
čio. Tuomet darbininkai suti
Kviečia Lietuvių Socialistų Są
ko pirimti mažesnes algas, ta
jungą dalyvauti tos organizaci
čiau niekada jie nemanė, kad
jos suvažiavime, Rochestery.
taip greitai vėl gobšus konipaKartu su kvietimu atsiųsta il Peštukai ir “veiklioji” nieriai spirsis dar daugiau jų
Bridgeporto policija. algas numažinti. Jie manė, kad
gesnis Lenkų Socialistų Susiv.
»
•
Pildomojo Komiteto pareiškimas
tas nebus daroma mažiausiai
Red Polant, ir prašoma, kad Peštukai užpuolė Aušros sve iki'rugpiučio menesio.
“draugai lietuviai savo nuomo tainę, bet policija atvyko tik už
To savo užmačio pakertai
valandos laiko.
nę pereikštų apie Lenkų Socia
stato priežastį tą, kad, girdi,
listų Partiją (P. P. S.).
‘Utarninko vakare nepažįsta dabar esant tokioms “augšSt. Strazdas siūlo, kad nuo da- mi jauni peštukai buvo užpuo toins” algoms, daugelis farmeJyvavimo Lenkų Socialistų Sus. lę Aušros svetainę, kur laike rių turėjo susibankrutiti gy
suvažiavime reikia susilaikyti. savo susirinkimą LSS. Aštunto vulių pigumo delei. Girdi, k,ad
Susilaikyti dėlto, kad: 1) tik ra rajono nariai.
pagelbėjus tokiems
nelaimin
sai pačių kvietėjų nusistatymas
Apie
vienuoliktą valandą giems ūkininkams, reikią nu
tuo tarpu mums yra nežinomas naktį peštukai susirinko prie mažinti skerdyklų darbininkų
Vaduojantis skaitlinė
ir 2) kvietėjų autorizuotasai pa svetainė* ir padarę “skodą” algas.
reiškimas — Red Poland — da nutarė išskirsti šitokį šposą: mis galima spręsti, kad jei lap
ro tokį įspūdi, kad jie mažai ar paleido pro langą bonką.
Iš ių įgyvendintas jų sumanymas,
visiškai nesiskiria nuo stipriai susirinkusiųjų nė vienas nesu tai jie pasipelnytų iš savo dar
miliono
šovinistinės Polskos’Partijos So- žeista. Tik piktadariai padarė bininkų pusseptinto
cialistycznos. čia jau siūlytoji^ nuostolio pačiai Aušros sve dolerių į metus.
Dennis Lane, Amalgamated
sukalė didelę gasinę
skaito tam tikrą ilgesnį laišką tainei
Meat Culters and
Butcher
— atsakymą Lenkų Socialistų lempą.
sekretorius, pa
tuoj išbėgo Workmen
Susivienijimui Amerikoje. Siū Susirinkusieji
lymas ir laiškas priimta ir nu gatvėn ir vieną peštukų “ge il reiškė, jog jisai visai nemanąs,
tarta jį, išvertus anglų kalbon, gės” narį buvo pagavę. Maty kad pakertai tai darytų turėda
pasiųsti kvietėjo sekretorio, Z. dami' tešiaus, kad peštukai ga mi omeny ūkininkus pagelbėti.
li surengti puolimą ant sve Jie yra kitokių niolivų padil
Piotrovskio, vardu.
5. Pasitarus apie padėtį Lie- tainės, draugai tą peštuką pa- ginti prie šito aklo. Darbininkų
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LSS. VIII RAJONO NARlįl
SUSIRINKIMAS.
Išrinkta delegatus j Cook ap
skričio Soc. P. organizacijos
konferenciją.
Utarninko vakare, birželio 7,
Aušros svetainėje įvyko visuo
tinas IjSS. Aštunto rajono na
rių susirinkimas. Susirinkimo
tikslas buvo toks: išrinkti dele
gatus j busimąją konferenciją
Cook apskrities organizacijos.
Konferencija įvyks birželio 19

dieną, kaip 2 vai. po pietų, Ash
land Auditoriume — prie Ash
land ir Van Bufen gatvių.
Aštuntas rajonas nutarė pa
siųsti septyniolika delegatų. Iš
rinkta šie draugai: J. Čeponis,
A. Kazlauskas, A. Žymontas, S.
Strazdas, J. Juanis, A. Ripkevičius, J. Vi lis, P. Malioris, J.
Kondroška, J. Kondrotas, D.
Malioris, A. Kipšas, A. Danile
vičius, J. Buragas, J. Markus,
V. Pačkauskas, J. Lapaitis.
Išrinkus delegatus, kilo klau-

(Tąsa seka ant 6-to puslp.)
10 METŲ BIZNYJE IR VISI
RĖMĖJAI YRA PILNAI
UŽGANĖDINTI.
Parduodame laivakortes.
Siunčiame pinigus.
Perkame, parduodame ir
mainome namus ir farnvas.
Skoliname pinigus ant pir
mų ir antrų mortgečių
mažiausiais palukais.

Padarome visokius doku
mentus.
*
Greitas, geras ir teisingas
patarnavimas.
——- ---------------------------------Ofiso valandos:
Pagedėliais, seredomis ir pėtnyčiomiš nuo 8 ryto iki G vakaro.
Utarninkals, ketvergais ir sukato
mis nuo 8 ryto iki 9 vakaro.
Nedaliomis nuo 9 ryto iki 2 po p.

M. J. KIRAS & 60.,
3331 So. Halsted St.,
Tel. Yards 0891

M ’

i

DabartinS vieta: ofisas su Dh Mon
kevičium, 8101 So. Halsted St., TeJ.
Blvd. 9708, nuo 2 iki 6 po pietų: gy
venimo vieta 701 W. 81st St., kampasUnion Avė., Tel. Yards 3654.
AKUAERKA

JŪSŲ KŪDIKIS PRIVALO
TURĖTI GERIAUSI MAITA
Lietuvė motina iš Philadelphia rašo:
“Kad jos kūdikis buvo išblyškęs, plonas Ir nei
kiek nepasunkSJo per kelias savaites. Po išbandymo

daugelio visokių maistų, jai gydytojas užrašė

EAGLE BRAND
CCONDENSED MILK)
ir jos kūdikis paabgo vogoj suvirs pusantro svaro
• pirmoj savaitėj, ir miegojo gerai pirmu sykiu, iš vi
so suvirš mėnesio laiko gyvenimo”.
The Borden Company
Bofden Buildhu?
r

...

-

•

-

New York
--

į

-

■—

■

■

■■■■

»—

111 *

Iškirpk šį kuponą DAliAR

ir priaiipk ŠIANDIEN
ir gausi DYKAI musų knygą, KŪDIKIŲ
GEROVĖ, kuri paaiškina, kaip užlaikyti
kūdikį sveiku. Taipgi gausi maitinimo in
strukcijas juių kalboje.
0106

"■■■—

10

Baigusi Akuierijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Pennsilvanijos hospitalėse.
Pa
sekmingai pa
tarnauja prie
ginrjdymo. Duo
da rodą viso
kiose
ligose
moterims ir
merginoms.

Mrs'. A. Michnicwicz
innHaantrMaaKsa
S DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai
Ofisas!
5 3149 S. Morgan St., kerti 82 St.
Chkago, Illinois.
SPECIALISTAS i ‘
■
Moteriškų ir Vyrišku
Taipgi Chronišką Ligą.
OFISO VALANDOSi
S Nuo 10 ryto iki 8 po pietų, 6—8 ■
2 vakare. Nedėliomis nuo 10—2 M
■
po pieL
Telepbone Yards 687

■ Telephone Yards 1532

:

3
■

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. Nedėk 10 iki 12 ryto
Rea. 2914 W. 43rd Street
Nuo ryto iki piet.
Telephone MeKinley 262

šviežios’mieles

Telephone Yards 5332 ■

IŠDIRBTOS

A. P. CALLAHAN & CO.
SO. LA SALLE S T.

STIPRIAUSIOS IR GERIAUSIOS
PRASYK JŲ SAVO

B
i

Dr. M. T. Strikol’is '

Adresas

2 40 7

:

LIETUVIS
■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
H Gydo visokias ligas moterų, vaiH kų ir vyrų. Specialiai gydo limH
pančias, senas ir paslaptinH
gas vyrų ligas.
■ 3259 So. Halsted S't., Chicago.

Vardas

>'

DR. J. KULIS

| DR. M. STUPNICKI

i

8107 So. Morgan St,
Chicago, UI.
■ VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto Jį
■

ir nuo 5 iki 8 vakare.

GROSERNINKO
-■ĮjfeglUll'i’a-. '..... _*■..... ________ ___

Telephone Van Buren 294
Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago

AK MANAI APIE NAMUS?
Agota Tunaitienė-Pauliukaičiutč
Mirė birž. 7 d. 1921, Norwegean ligonbutyj. Turėjo 30 me
tų senumo. Paėjo Kauno r$d.,
Tauragės apskr., šilinės kaimo.
Amerikoj išgyveno 8 metus. Vy
ras miręs 6 savaites atgal. Kū
dikį paliko Edvardą 5 mėtų. Pali
ko Lietuvoj tėvus seseris ir bro?
liūs. Amerikoj tolimesni gimi
nes.
Laidotuvės atsibus subatoj,
birž. 11 d. 1:30 p. p: iš namų,
4436 S. Maplewood Avė. j Lietu
vių Zionistų bažnyčią 35th St.

ir Emerald Avė. Iš bažnyčios į
Concordia kapines. Gimines ir
pažįstami teiksitės dalyvaųt lai
dotuvėse.
,
'
Sirata Sūnūs Edvardas.

Juzefą Grigalaitienč
Persiskyrė su šiuo pasauliu
Cook
birž. 6 d., 11 vai. vak:
County ligonbutyj. I’aejo, Kauno
rėd., Tauragės miesto. Laidotu
vės atsibus pėtnyčioj, birž. 10
d. iš namų 622 W. 14th St. 9
vąl. ryto j Apveizdos Dievo baž
nyčią, iš bažnyčios į šv. Kazi
miero kapines. Paliko dideliame
nuliudime vyrą Juozapą, sūnų
Kazimierą 17 metų ir dukterį
Antaniną 14 metų. Lietuvoj: se
seris: Opą Eidukienę ir Antani
ną Vaivodienę. Meldžiame gimi
nes ir pažįstamus atsilankyti ir
dalyvauti laidotuvėse. '
(
Lieka nuliūdę vyras Juozapas,
sūnūs Kazimieras ir
duktė Antanina.

Stogu Oengejas
■.!■■! >11 Ii m

<•*

»

žinomi pranešu visiems namų sa
vininkams, kad aš esu vienatinis
lietuvys stogų dengėjus.
Dengiu
naujus ir taisau sefius stogus, o
taipgi dirbu visokius blekinius dar
bus. Dedu tinas. Žodžiu sakant,
savo darbą atlieku gerai, greitai ir
pigiai.
Patyrimą savo darbe tu
riu per* 15 metų.
Taipgi turiu didelį troką perkraustyniui ir kitokiems visokiem.^ pa
tarnavimas. Kreipkitės ypatįiškai
arba per telefoną.

. Ar nori gaut už prieš
karinę kainą?
Bungalows, dviejų flatų,
ofisams namų, teatrų, ligonbučių arba garadžių.
Taupyk pats savo pinigus
pasinaudojant
nurodymu
patarnavimu, perkant spė

DR. A. A. ROTU >
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago.
*
Telephone Drover 969.^
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet,
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną.

ką ir auginant organizaciją
Namų Budavojimo Draugi

ją
Niekados nebuvo pirmiau
žmonėms siūloma panašus
patarnavimas įsigijime ar
ba nusipirkime materijolo ir
pasibudav^jimo sau namo.

AR NURI NAMO?
Žengk prie telefono
Pašauk National Headųuarters, 5886 Randolph.
139 N. Clark St., Rooms
1709-12 arba- pašaukit Distriet Sales Manager,

I Telefonas: Boulevard 7042

: DR. C. Z. VEŽELIS Į
Ml

Lietuvis Dentistas

Įyif

4712 South Ashland Avė,
arti 47-toa gatvių

Stanley Rubey,
4021 S. Maplewood Avė.,

Lafayette 965.

Turime taupymo skyrių.
Išmokės tamstai uždarbį,
musų namų veikimas, kuris
padaromas ant konservaty- ' DR. C. K KLIAUGA
DENtlSTAS
vio pamato.
CHARLES MESKIS

Pardavėjas, 2116 S. 48th
Ct. Cicero, III., Tel: Cicero
1361.

Klauskit apie tai!
Ne ryto

THE HOME BUILDERS
ASSOCIATION
J. GEDUTIS,
National Headąilarters,
2106 W. 24 St.,
Rand. 588G,
Phonc Roosevclt 8699.
Rooms 1709-12 City Hali
SKAITYKIT n: PLAT1NK1T
Sijiiare'Bldg.
“NAUJIENOS"
139 N. Clark St.

1821 So. Halsted St, Chicago, III.
kampas 18th St.
Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.
Phone Canal 257

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas ir Chirurgas
1637 W. 51 st. kamp. Marshfield av.
Valandos: iki 9 ryto, nuo 3 iki
4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Prospect 1157

Telefonas Pullrtan 856 ’

DR. P. P. ZALLYS
Lietuvys Dentistas
10801 So. Michigan Av, Roseland. Į
Valandos: 9 ryto iki 12 dieną
Nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

NAUJIENOS, Chicago, III
(Tąsa nuo 5 pusi.).

simas, kokios
pozicijos teka
laikytis musų išrinktiems de
legatams. Pozicijos <lol metimo

žengiate? “Pasiprovinimo” rei
kalaujama. Atsimink “Senuk,”
kad žmonės šiandie pamiršo
naują testamentą, kur pasaky
ta: “kas meta į tave su akme
niu, mesk į jį su duona," bet
eina atgal prie senojo: ‘‘akis
už akį, dantis už dantį.”
Jeigu jau prie to priėjo, kad
net viešu boikotu norima musų orkestrui pakenkti, tai gerbiamieji,
aš taipgi stversiuos
teismo.
tokio pat ginklo
“Senukui" gi pasakysiu: “Semik, žiūrėk savo tabakus.” Sapienti sat. —Juozas Grušas.

Ketvergas, Birželio 9, 1921
'■SBS

Town of Lake. — Balto Dobilo L.
P. Kliubas laikys priešpusmetlnį susi
rinkimą pčtnyčioj, birž. 10, 8 v. v.
Kliubo svet, 4558 So. Marshfield Avė.
Visi nariai malonėkite susirinkti, bus
<taupr naujų darbų. Atsiveskit ir nau
jų draugų kliubui nuo 18 iki 28 metų.
—Seku. Walter Sharka, 4512 S.
Talman Avė.

REIKIA OARBININKŲ

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI

NAMAI-ŽEME

VYRU

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. WALTERAITTS,
2423 W. 46th St.
Tel.: Lafayette 1329.

PARDAVIMUI saliunas labai geroj
vietoj, tirštai lietuviais apgyventoj. 5
kambariui užpakalyj. Biznis nuo se
nai įdirbtas. Pardavimo priežastį, pa
tirsite ant vietos. Galima pirkti pusę
arba visą.
3201 S. Auburn Avė.

PARDAVIMUI WISCONSIN ŽEME.

Kolonijoj jūsų žmonių, kur pati taiš partijos tų draugų,
kurie
mista pagelbėt savo kaimyną ir tareiškia pritarimo Uiip vadina
mistoR
kaimynas tamistos,
šir$5,000 I METĄ AR NE IN
džia ir sielą.
Stambaus produkmam “trečiam” Internaciona
TERESUOJA?
PASARGA
tyvio
kietmedžio
miško,
nu
lui, ir, pagalios, siūlymo, kad
kirsto dvidešimts metų atgal, pardavojame po $25 už akerį- Bažnyčia
Reikia pardavėjų arba su plačia
Norintieji pasigarsint į sekamos die
partija priimtų maskviškio Inir
mokykla arti. Wisconsin išdirbta
*
PARDAVIMUI Maxwoll 5 pasve
nos Naujienas, turi priduot savo pa
trnacionalo 21 puktą.
žemė
turi abelną vertę virš $135 už
pažinčia
žmonių,
.kad
susijungus
su
riu, 1917, automobilius, labai pigiai—
PARDAVIMUI .saliunas su mūri
skelbimą no vėliau, kaip 9 vai. va
akerį.
Paaiškinimus suteikiame laiš
į farnvą.
niu, ant 2 pagyvenimų namu, arba at ku.
Po ilgokų diskusijų tuo klau
karo.
gerai žinoma instaiga ir pašvęsti} vi važiuoju
' CHA S REDECKE
skirai. Rendos neša $10-9.00 į mėne
simu buvo priimta
maždaug
JONAS P. EVALDAS,
Cicero, III. sį. Taipgi, garadžius automobiliui ir
Pardavimai savasčių, biznių, auto są arba nors dalį laiko pardavojimui 1435 So. 49th Court,
Lietuviška Agentūra
Matyt galima nuo 6 iki 10 vai. kas automobilius Hudson 1919, žieminis ir
tokia rezoliucija: Chicagos lie
mobilių, rakandų, kambarių jieftkoji840
Wcst
33rd St.,
Chicago, III.
mai, apsivedimai, asmenų jieškoji- investmentus, kurie neš didelį uždar vakaras; sub. nuo piet, ncd. per dieną. vasarinis. Lotas 35x185. Turi būt par
tuviai socialistai nesutinka, kad
Tel.
Yards
2790
Tel.: Cicero 8027.
duotas į trumpą laiką, nes savininkas
mai ir t.t. turi būt iŠ kalno apmoka- bį ir tame pat laike’ yra saugus. No
iš partijos butų metami tie
apleidžia miestą.
Atsišaukite: J.
m-i.
BARGENAS.
Katkus
402
Chicago
St.,
Tolton, III.
rime
žmonių,
kurių
draugai
pripažįs

draugai, kurie reiškia pritari
Tel. Tolton 28
PARDAVIMUI 2 automobiliai, —
Klaidos padarytos paskelbime, turi
Arti Marquette Road
mo maskviškiam Internaciona
ta jų gabumus darbo atlikimui ir tik Dodge — 1919 ir Hupmobile, ■— 1920
būt atitaisytos į 24 vai.
Prie Ix>w Avė .
abudu yra gerame stovyje. Parduosiu
BRIDGEPORT
lui. Nesutiks tol, kol jie savo
Mūrinis namas, akmens frontu, 3-jų
rą jų nusistatymą. Jei gali prirodyt greitai ir pigiai, nes važiuoju Lietu
augštų: 6, 7 ir 7 kambariai, gasas,
elgesiu nenusižengs
partijos
mums, kad gali padaryt biznį, mes von. Atsišaukit rytą nuo 8 iki 11 v.
elektra,
vanos, toiletai ir kiti paran
PARDAVIMUI bučernė ir grosorJ. MEILUS
principams ir jos taktikai. Ki
kamai;
rendos
neša 102.00 į mėnesį.
nė.
Biznis cash. Parduosiu urnai, Kaina tiktai $7,700.00
306 E. 43 St., Room 19
padarysimu užsiganėdinantį sutarimą,
Pereitoje pėtnyčioje, birželio
tais žodžiais, ' kol tie draugai
kadangi einu i kitą bizni.
Phone Kenwood 6852.
AKUŠERKA M. BANIENE
FABIONAS ir MICKEVIČIA
kaip comišino ir tt.
1521 W. 47 St.
partijos viduje nesteigs kitos 3 d., įvyko ‘Birutes” metinis su
po antru vyru
. 809 W 35th St.
VAITKEVIČIENE
Room
—
24
politinės organizacijos ir tuo sirinkimas, kuriame apart kit Šiuomi pranešu
savo kostumerkoms
PARDAVIMUI saliunas labai ge
Pigios Farmos!
neardys partiją. Boto, Chicagos ko buvo renkama valdyba atei kad gyvenusi po num. 3336 S. Hals
127 N. Dearborn St.
roj vietoj; 4 kambariai pagyvenimui, Puikios,
ted St., dabar atidariau ofisą po num*.
Netoli nuo Chicagos: 60 akerių su
tolintas, vana, elektros šviesa visuo
lietuviai socialistai taipjau ne nančiam sezonui. Į valdybą įė 3113
RAKANDŲ BARGENAS
So. Halsted St. Tol.: Boulvard
se
kambariuose.
Pardavimo
priežas

puikiais
budinkais: sodnas, gyvuliai ir
jo
sekami
žmonės:
pirminin

sutiks
priimti taip vad. . 21
3138.
tį
patirsite
ant
vietos.
mašinos.
Pelnas nuo $7.00 iki $10.00
Jauna pora turi parduoti savcĮ, 5
punktą —• maskviškio Interna kas — B. Digris, vice-pinn. —
4544
S.
California
Avė.
į
dieną
Kaina
$13,500. Didelis barkambarių rakandus. Gražiausis groK.
Jenčius,
prot.
rast.
—
•
S.
genas,
pasiskubinkite.
jiklis pianas su roliais, didelis dubelcionalo sąlygas įstojimui į tą
JIEŠKAU savo dėdes Vincento Bor40 akerių farma, su gerais budin
tava springsa phonographas su re
notavičiaus,
Kvėdarnos
par.,
ir
pus

A.
OI
Staniuliutė,
fin.
rast,
Internacionalą. Chicagos lietu
kais,
gera žemė; tiktai už $7,600.
REIKIA
KELETOS
kordais ir gvarantuota dafmanto ada
brolio Antano Naverdausko Taura
Turime
ir daugiau puikių farmų toj
viai socialistai mano, kad pri šauskas-jaunasis, iždin. — E. gės apskr. Abu gyveno apie Chicago.
ta.
Gali grajint visokius rekordus
VYRŲ
pačioj
apielinkėj
apie I^emont, Elgin
ir
gvarantuota.
Taipgi,
vėliausios
Meldžiu
atsišaukti,
arba
žinanti
juos
ėmimas tų sąlygų reikštų ne Šatkauskienė- Išrinkta dar du teiksis pranešti antrašu .
ir
kitus
miestelius
netoli Chicagos ir
mados
fruntinės
setas,
dining
setas,
Priimsime keletą vyrų į amar
visokio
didumo
nuo
5 iki 200 akerių.
ką kitą, kaip atsižadėjimą vi kasos globėjai. Taipgi buvo kal
miėgkam'bario setas, kaurai, dovenALEX PAULAVIČIUS
ŽMONES, KURIE PIRKO arba par
Norėdami
puikių
ir
tikrai gerų far
kiai augančią taxi Cab Co. Jei
sezoną.
portas, pastatoma ant grindų lempa, davė propertes per Liberty Land &
Box 411,
sa to, kas ilgų metų darbu bu bama apie ateinantį
mų
kreipkitės
pas
mus
pirmiausiai.
Duųuesne, Pa.
kurtinai etc. Viskas nauja. Parduo Invest. Co. ofisą, visada uždirbo pi
turi keletą šimtų dolerių arba
vo sutverta. Trečiasai Interna Norima atmokėti už pereita se '
S.
SLONKSNIS
i
simo ant syk arba atskirai už tavo nigų. Pasakysiu kodėl Klauskit P. M.
3437
S.
Wallace
St.
sezone JIEŠKO brolio Frano Stalioriaus,
pasiūlytą kainą. Nepraleiskit šio Dar Kaičio,
cionalas to nepaiso.
Bet mes zoną, nes pereitame
touring karą į mainus ant taxi
gano.
Rezidencija:
3301 So. Halsted Str., Chicago, III.
nenorime būti politiniai sek “Birutė” beveik nieko apart kuris pirm karės gyveno Chicagoj.
DANGUS ANT ŽEMfcS.
1926
So.
Kedzie
Avė.
cab.
Mes
išmokinsime
biznio
ir
Labai prašo atsiliepti. .
“
Vestuvių
”
nevaidino.
Taigi
Nemirk į dangų eiti, geriau įmesk
tantai: savo veikimą nustato
MIKALOJUS STALIORIUS,
pastatysime
dirbti
tuojau.
Mu

nvan
atvirutę ir aš nuvešiu jus apro
Pardavimui 5 kambarių rakandai,
me ne sulig to, kaip kas kalba ateinančiame sezone “Birutė”,’ Kėdainių apskr., Kriukų vaisė., Jodyti
gražiausią namą, arba pasiųsiu
PARDAVIMUI
—
šiaur-rytinis
kam

sų žmonės padaro virš $100.00 j
nedaug vartoti; Thor motorcyclp ir
ir nori, bet to. kokios toje ar matyt, nori atsilyginti. Naujoji delių kaimas, LITHUANIA.
antrašą,
patys galėsite nuvažiuoti.
pas
36-th
ir
Wallace,
2
augštų,
11
automobilius Fordas touring, 1920 moNamas
apielinkėj
63-čio Place ir Keflatų,
Rendos
$2,346.
Kaina
$18,000
valdyba
turės
surasti
gerą
mo

savaitę
ir
visuomet
užsiėmę
per
kitoje šalyje yra realės sąly
del, mažai vartotas, viską parduosiu
dzie
avė.,
pusė
bloko
nuo gatvekarių,
Priimsime
nuo
2
iki
$3,000
cash.
Li

pigiai—važiuoju Lietuvon.
ir po dviejų mėnesių
gos. Vyriausis musų, kaipo so kytoją
52 savaiti į metą. Platesnių ži2
flatai
po
6
ruimus,
beismentas, 50
kusius
mažais
mėnesiniais
išmokėji

J. ŠVAŽAS,
pėdų
flatas,
didis
atikas,
elektra,
mais.
Lietuvių
apielinkė.
stvertis
naujo
darbo.
cialistų, tikslas yra ne skaldyti
724 W. 31 st Str.
'
jiių kreipkitės į vyriausią ofisą.
maudynės,
gasas,
gražiausis
iš
lauko
G.
E.
BUSH,
Iš valdybos sąstato matyt,
Tel.: Yards 892.
darbininkų klesą, bet vienyti
ir
vidaus,
garadžius
3
automobiliams,
Tel.:
Vinčennes
2013
—
vakarais.
CHICAGO COMMERCIAL
JIEŠKAU apsivedimui merginos ar
“Birutės” darbas pradės našlės
cementuotu florų; gatvės ištaisytos.
ją. (Čia kartoju ne pačią rezo kad
EXCHANGE
be vaikų, be skirtumo tikėji
Patys sav. tikriname, kad pirmasis
liuciją, o tik paduodu jos tu daug smarkiau eiti. Man atro mo, nuo 20 iki 27 metų amžiaus. Esu
PARDAVIMUI didelis namas 32x60 paims tą pamą, ir nupirkęs gyvensi
Indopendence State Bank Bldg.
pėdų ant dviejų lubų: geras cementi kai danguje, gražesnio nebereikia.
do, kad bus jis daug
pasek- 27 metų senumo; turiu turto $6,000
8159 W. Roosevelt Rd.
rinį).
ir gerą darbą. Mylinčios merginos
nis beismentas; pirmos lubos tinka Kaina tiktai $5,500/X). Adresuokite:
mingesnis kaip lietuviškoje vi dorą šeimynišką gyvenimą, meldžiu
PARDAVIMUI Saliunas.
visokiam bizniui: krautuvės, duonos S. Z. URNIK 4545 So. Talman Avė
Rm. 829-31
Padiskusavus, toji rezoliuci suomenėje taip ir pačioje “Bi- atsišaukti prisiunčiant savo paveikskeptuvės ir taip toliau — ant antrų
3200 So. Halsted St.
Atdara kas diena nuo 10:00 iki
lą, kurį vėliau grąžinsiu, Vaikinų
ja kaip vienu balsu priimta.
lubų puiki didelė svetainė su geru stei
9:00 vak.
Chicago, III.
meldžiu nerašinėt.
čiuin—parsiduoda labai pigiai. Puiki
Paskui dar kalbėta apie mu
H. J. S
proga geram žmogui įgyti pigiai di
11915 So. Perry Avė, Chicago, III.
są
organizacijos
leidžiamą
delį
namą. Kreipkitės ypatiškai ar
Panedėlyje, birželio 6 d.,
PARDAVIMUI saliunas labai gra per laišką
PARDUODU 10 Šerų Co-operative
laikraštį “Bangą.”
Kai kurie man netikėtai teko atsilankyti
REIKALINGAS duonkepis — prie žioj apielinkėj, maišytų tautų, prie
LIETUVIŲ
KOOP.
BENDROVE
Society
of America. Parduosiu nu
drangai kundė.i drlci to, kad į Lietuvių Jaunikaičių Orchest
duonos ir keksų. Kreipkitės tuojaus gatvekarių linijos, W. 119 ir Went1134
Stato
St.,
DęKalb,
III.
piginta
kaina
ir June 15, gausite di
worth Avė. Graži svetainė ir vasari
šiuo adresu:
laikraštis išeina neperiodiškai ros repeticijas,
videndo
14
procentą.
Pasinaudokite
nis daržas. Pigi renda, parduodu pi
kurios buvo
223 Cassidy Avė.
proga
giai— einu į kitą biznį.
ir kad a 1intn'*tracija
nepa- Mark White Square parko svet. JIEŠKAU kambario vienam vaiki
(prie kampo Bcnton St.)
PARDAVIMUI mūrinis namas, 2
Pašaukite Blvd.. 9595
siunčia i; laiku
agentams ir Gaila, kad kitą kartą pas mus nui, pageidaujama North Sido ar
JOLJET, ILL.
flatų 6 ir 6 kambarių; vanos gasas '
W. STUKUS
South
Šitie,
kad
butų
pagabu
privaelektra,
garu
šildomas,
aržuoliftes
grin
PARDAVIMUI
saliunas
lietuvių
ko

3026
Emerald
Avė., 1 flat.
dagi k u kurie m s ei rytojams. lietuvius yra kaa nors gero-dai- važiuot į miestą Be valgio. Pra
dys ir trimingai. Rendos $70.00 j mė
lonijoj.
Biznis
senas
10
metų.
Taipgi
JL
Chicagiečiu nimnujiiČ yra to latis, o j laikraštį nepatenka. neškite Naujienos 304.
sykiu parduosiu ir namą. Mūrinis nesį. Taipgi lotas už pusę kainos.
REIKIA pirmrankio duonke 1 šeimynai, 4 kambarių, ir 2 lotai. Atsigaukit telefonu: Beverly 2315 ar
kia^ “Bhc«‘tų būt per Taigi čia aš noriu biskutį su
ba po dvyliktos iki 7 vakare ypatiškai.
Važiuoju Lietuvon.
kelta į C neagą. Perkalta čia ir pažindinti
pio.
Atsišaukite
.
6936 So. Talman Avė.
856
W.
122
St.
visuomenę su šia
padaryt t s.ivnlllniit laikraščiu. nauja draugija. Galbūt drau
2935 W. 25th St.
Pasakykit mums mierą savo
t............... ... - ■ .......
'—
PARDAVIMUI saliunas lietuvių ir
Jų, chicagicčią, manymu, tuo gijos vardas nėr pilnai atsakan J IEŠKO darbo barbernėj ant visa
kambario, o mes suteiksime
lenkų
apgyventoj, puikioj vietoj ir
PUIKUS mūrinis namas netoli nuo maž-daug apskaitliavę kiek at
tarpu tai padaryti galima tik tis, lx?t jos darbą-veikimą pri dos arba vakarais
geras biznis. Savininkas eina kitan lietuvių bažnyčios Cicero, III. Narna?
Chicago i Viena, lietuvių so valo žmones žinoti ir jai pri- Reikiant pašaukit.
REIKIA
vyrų
kaipo
agentų
ir
ko

biznin.
Taipjau trokas išvežiojimui ant dviejų florų, trijų flatų ir puikus sieitą “KIETMEDŽIO GRIN
A. DAPKUS,
lektorių
prie
vienos
iš
didžiausių
svei

alaus.
Storas, su gazu, elektra, maudynėmis DYS”. Tel. Victory 2400.
cialistų nrgmi/nr'ja čia daug jausti; duoti tai musų jaunuo
4736 So. Honore St.
katos ir atsitikimi! Insurance kompa
1082 N. Marshfield Avo.
ir visais kitais naujos mados intaisystipresnė nei Ncvr Yorke ar by menei nors dvasišką paspirtį.
nijų Chicago. Mokėsime algą ir komais. Parsiduoda labai pigiai. Atsi GEORGE GREEN LUMBER CO
mišiną pagal kontraktą ir vyrai no
kuriam kitam rytinių valstijų
22nd St. Bridge
PARDAVIMUI, saliunas visokių šauk prie savininko.
Lietuvių Jaunikaičių Orchest
rinti dirbti, gali lengvai uždirbti nuo
V.'B.
VTLLOVICIUS
mieste,
Antra, čia yra daug ra yra susitvėrus
$6 iki $20 į dieną ir trumpame lai tautų apgyventoj vietoj; biznis ge 666 W. 18th Street, Chicago, arba
kovo 3 d.
ke tapti superintendentu. Jei esi rai eina. Pardavimo priežastis —
daugiau galimybių išplatinti 1921 m. Dabar joje priguli try
1439 S. ,49th Court,
Cicero.
MOTERŲ
darbščiu ir nori padaryti didelius pi partnerių nesutikimas. Atsišaukite,
laikraštį ir gauti jam finansi- lika narių, kurie yra visi vai
2900 So. Iznve Avo.
nigus, matykit musų agentų superin
ŽMONES, KURIE SIUNČIA PINI------------------- ,— ------------------- *----REIKIA
šeimyninkės
našlė
be
vai

nės paramos—skelbimais ir 11. kai- Vyriausias jų yra Vincas kų arba merginos namų darbui, ma tendentą, tarpe 9 ryto ir 1 po pietų
gus Lietuvon per musų ofisą, yra už
PARDAVIMUI saliunas. At FARMOS MONTANA VALSTIJOJ. ganėdinti. Pasakysiu kodėl. Plauskit
Tuo klausiniu
duota toks Luberskis. Jis yra pirmininku, ža šeimyna. Gera mokestis, skalbt kasdieną.
Norintieji pirkti farmą Montana P. M. Kaičio.
valgis ir kambaris. Nuola CHICAGO MUTUAL CASUALTY sišaukite.
įnešimas:
Aštunto rajono vi turi šešiolika metų amžiaus. nereikia,
valst.,
matykite mane, nes esu atva 3301 So. Halsted Str.,
Chicago, III.
tinis darbas.
CO.,
JOE
PAULAUSKAS,
žiavęs.
Kreipkitės:
John
J.
Real
suotinis susirinkimas
reiškia Tikslas draugijos yra lavintis Atsišaukite.
431 S. Dearborn St.
Estate 4601 S. Marshfield Avė. Su
Room 911-912.
3000 S. Union Avė.
OREMUS
CHEMICAL
pageidavimo, kad ILSS. organas
teiksiu
žinias. Žemė gera, tinkanti li
LABORATORY,
nams, kviečiams ir kitokienis javams.
“Banga” butų perkeltas į Chi- kad būnant man jų repeticijo
1718 So. Halsted St.
AR NORI GAUTI $25 už ma
REIKIA barberio, patyrusio, PARDUODU bučernę ir grosemę I 320 akerių. Kaina. $3/)00. Yra ir daucagą. Įnešimas didžiuma bal- je jie mane tiesiog nustebino.
prie daikto arklys ir vežimas. Lietu- ginu ant lengvų išlygų. Adam Baluke- žą patarnavimą. Paklausk P. M.
darbas ant visados. Atsišaukite viais
ir kitataučiais tirštai apgyven-1 viez,
•
Tokie maži vaikučiai, o taip
REIKIA patyrusių moterių greitai.
ta
—
4
kambariai
pragyvenimui,
ren-1
Box
270,
Webaux,
Mont. Kaičio,
Kalbėta ir apie kai kuriuos gerai ir sutartinai griežia. Juos
3301 So. Halsted Str
da nebrangi. Matyt galima po piet
skudurų sortavimui. Gera alga.
3787 Archer Avė.
kitus musų Sąjungos ir pačią būtinai chicagiečiai turi pama
—savininkas važiuoja Lietuvon.
PARDAVIMUI — BARGENAS
Chicago, III.
9330 Brandon Avė.
1801 S. Peoria St.
2 flatų muro namas po 5 kambachičagiečių reikalus.
Bet jie tyti Ir išgirsti. Jie net geriau
REIKALINGAS kriaučius prie vy
i
j?- x
irius, toiletai, gasas—kaina $4,000. Damenkesnės svarbos ir, antra, atlieka paprastesnius gabalė
riško ir moteriško kostumeriško dar
NORIU pirkti saloono fixtu- ų įmokėt.
REIKIA 2 patyrusių moterių bo, seno ir naujo.
tais klausimais nepadaryta jo lius, negu musų seni muzikan
rpq
M. H. TAFT,
POVILAS MIKALAUSKAS
J 2 .y
,
r -i • o
I
5100 S- Ke<lz‘io Avokio tarimo. Tatai .apie juos nė tai. Pirmas jų pasirodymas bus skudurų sortavimui. Gera alga.
3556 S. Halsted St.
Atsišaukite nuo 5 iki 8 v. v.
DIDŽIAUSIA
neminėsiu.
; ’• ** *’ Mildos svet., subatoje, birželio
A. LEVER,
PARDAVIMUI medinis namas, 2
Lafayette 5679
pagyvenimų, 5—6 kambarių. Rendos
Mokykla Chicagoj
Susirinkimas uždary ta kaip
2707 W. Roosevelt Rd.
neša $28.00 mėnesiui. Kaina $2,200.00.
12 vai- naktį.
—S.
PARDAVIMUI bučerne ant I Namas randasi 3737 Emerald Avė. S?.
laike programo.
e
, . .y, ,
r>. ♦ vininkas gyvena.
7l
patyrusių moterų sortavi
gero
bizmško
kampo.
Biznis
1
3
l05
So
.
Halsted St.
Draugijos narių priederme muiREIKIA
•
2
fl.
front
skudurų.
POLEMIKA.
Turime vietų musų švie gerai eina. Pigiai.
įstojimo,
— užmokėti
25c
CHAS YOUNG
CO.
j
Praeito utarninko “N-nų 131 atsinešt instrumentą, gaidas ir
J/ •IT
664-666 W. Austin Avo.
PARDAVIMUI beveik naujas medi
sioj dirbtuvėj sekančios rų5101 S. Ashland Avė.
nis namas 2 pagyvenimų po 5 kamnum.
tilpo korespondencija griežti. Instruktorius vdltui. Juo Phone Monroe 3266
šies darbininkams:
. barius, elektros šviesa, maudynės ii
apie “Kardo” pikniką, ''po ku- yra p. Juozas Grušas, gana ge
PARDAVIMUI kriaučių Storas. Ren visi parankamai. Taipgi lotas šaie
flap dirbėjų
da pigi, darbo užtektinai — senų ir namo. Parduosiu pigiai arba mainy
ria pasirašo tulas “Senis ” Be rai žinomas lietuviams. Atei REIKIA moteries ar merginos na
naujų. Parduodam labai pigiai— tu- siu ant didesnio namo.
mų darbui — kambarius apžiūrėti ir
ko kito ten
Designing, kirpimo, fitavimo, ir
kalnierinių
riu du bizniu.
SZEMAT & LUCAS
nančiam rudenyje manoma su retkarčiais už baro pabūt. Vaikų
siuvimo
vyriškų ir moteriškų drapanų.
3750 So. Kedzie Avė.
4217 Archer Avė.
orkestrą, kur ir mano pavarde jungtomis spėkomis su Jau nėra.
Musų
sistema yra geriausia, čia
x finišierių
M. UFFORT,
suminėta. Jei jos ten nebūtų, nąja “Birute” surengti bendrą
mokiname
atskiruose departamentuo 
1905 Canalport Avė.
PARDAVIMUI
vyriškų drapanų
FARMA.
se
pilną
siuvimo
amatą. Mokiniai
tai tylėčiau,
nes šiandie vra vakarą. Programą atliks vieni
operatorių visokiam dar štoras ir sykiu kriaučystė, arba madBargeiUlS
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva
paprastas daiktas pliovonės ir vaikai. Reiškia
nysiu ant namo. Biznis įdirbta per
M akOT|. f
.Michiftan valsti- drapanas, prie geriausiai įrengtų są
bui.
os vai
<lcSimt|
metų
lietuviškoj
kolomjo
Joj
triob
bal
.n5 i’jrankiams lygų. Išmokintam į trumpą laiką ir
REIKIA
moterų
prie
siuvimo
svetevienas
kito užgiauliojimas. kai nori “subytinli” somus.
apgyventa
ir
kitų
tūtų.
I
m
duosiu
G
akM
.
iai
atambaus
mišk(1> 16 už labai prieinamą kainą. Išmokęs
rių. Geros darbo sąlygos.
Paranki vieta ir kavinė
Jis sumini Grušo orchestrą. VaA.
J.
SPALDING
BROS
labai P’K|ab
akerių ganyklų, likusi dirbama ir už- amato, be darbo nebusi.
Repeticijos jų atsibuna kiek
Atsišaukite
Naujienos,
3(7.
I
sėta
įvairiais javais. 4 karvės, 2 ark
54th and La Šalie Sts.
Ateikite pasiteirauti, tas nieko netame name.
vieną panedėlį 6:30 vai. vaka Phone Boulevard 800
8 kiaulės, 150 vištų, visi farmiai prekiuoja.
mik! Priežodis sako, kad “ge re Mark White Square svet.
PARDAVIMUI Dry Goods krautu liai,
Atdara dienom ir vakarais.
reikalingi
įrankiai. Turi būti par
riau vėliau negu niekad” Taip Lietuviai turėtų tą jaunuome REIKIA senos moters ar jaunos EDERHEIMER STEIN CO. vė, lietuvių apgyventoj vietoj. Turi duota greitai. Savininkas išvažiuoja MASTER SYSTEM DESIGNING
būt parduota į 10 dienų, nes važiuoju Lietuvon. Kaina tik $6,000.00.
. .
SCHOOL,
Senukas ir padarė. Dabar jis nės draugijėlę paremti. Duoki mergaitės prigeibėti moteriai ant farį kitą miestą. Parduosiu pigiai, už
190
N.
STATE
STREET, CHICAGO
FABIONAS
ir
MICKEVIČIA
mos per 2—3 mėnesius. Duosiu pra
1911 W. Roosevelt Rd.
pirmą pasiūlymą.
tepamato, kad Grušo orkestrą me jai dvasinį parėmimą! la gyvenimą ir primokėsiu. 18 mylių
Kampas
Lake
Str., ant 4 lubų.
809 W. 85th St.
D. KUBILIUS,
jam ir kitiems nepatiko, kuo vinkis, jaunime, ir duok pasau nuo Chicagos. Rašyk klausdamas:
3625 S. Halsted St.
THAD SHURN,
ESU PRIVERSTAS parduoti mu
met Grušo orkestrą jau gra- liui naudingus, brangius žmo R 1, B 15,
VALENTINE DRESMAKING
Hinsdale, III.
PARDAVIMUI bučernė ir grosernė rini kampini biznio namą. Krautuvė,
jina Cbicagoje aštuonis metus! nes.
COLLEGES
—Ursus.
cash biznis — su namu; graži vieta, 3 flatai ir garadžius. Rendos neša
$71.00
į
mėnesi.
Kaina
$4,500.00.
At

pusė bloko nuo Halsted St. Pardavi
Dolko anksčiau taip nepadary
6205 S. Halsted, 2407 W. Madison,
mo priežastis, važiuoju į farmas. No sitikime neturėjimas cash, priimsiu
1850 N. WeI18 St.
ta? Bet čia dalykas ne tame.
mortgage.
REIKIA dviejų vyrų su mažu ka riu greit parduot.
• 187 Mokyklos Jungt. Valstijose.
J. MARKUS
Savininkas 4535 S. Wallace St.
Čia aiškus boikotas. Tatai pa
pitalu dirbti su manim, pilną ir dalį
VYRU
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
Tel.: Boulevkrd 7113.
828 West 31 St.
laiko, didžiausioj propozicijoj Chicatarčiau “Seniui” prisilaikyti Cicero Lietuvių Pašelpinis Kliuhas
mo,
Designing bizniui ir namams.
‘
Šiandien, jei nori tapti biznieVietos
duodamos dykai, Diplomai.
nors truputį tiesos ir nekasti laikys savo susirinkimą pėtnyčioj,
REIKTA patyrusių geležies j rium ir padaryti nuo $35.00 ir dauFOTOGRAFIJŲ GALERIJA
Mokslas
lengvais atmokijimais.
PARDAVIMUI 2 flat;^ medinis na
kitam duobės,
nes, brolyti, birž. 10, kaip 8 v. v. Visi nariai susi atmatų jardan vyrų ir prie žirk- giau i savaitę. Matykit
greitai turi būt parduota Photo StuKlesos
dienomis
ir vakarais. Parinkite laiku, turime daug svarbių
dio kuri randasi Chicagos priemiestyj.
pats jon įkrisi.
reikalaukit
knygelės.
MR.
SIDLOSKY,
lių.
reikalų. Taipjau bus duota praeito
Biznis geras ir senai išdirbta vieta. mas Kaina $3.000. Pardavimo prie
140
S.
Dearborn
St.,
Room
1702.
Tel. Saeley 1643.
musų
pikniko
apyskaita.
Kviečiame
Dargi kergia prie to rengeLANSKl,
Lietuvių lenkų ir austrijokų parapi žastis — apleidžiu miestą.
Matyti galima nuo 9 iki 12.
2314
W.
50th
PI.
atvykti ir nauji draugai įstoti kliujos. Atsišaukę sužinosit pardavimo
x
SARA PATEK, pirmininkė.
jus. Ką tas reiškia? Kur link ban. —Valdyba.
3465 So. Lawndale Avė.
priežastį. Kreipkitės Naujienos 308.
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JIESKO KAMBARIŲ

JIESKO DARBO

mumisSKELBIMAI

REIKIA DARBININKŲ
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MOKYKLOS
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Pranešimai

REIKIA DARBININKU

