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Francija gretinasi prie
Vokietijos
Amerikos=Japonijos tarybos
Gal vieton Silezijos Lenkijai
duos Vilnių

Francija gretinasi prie
Vokietijos.
Gandai, kad Vilnius bus ati
duotas Lenkijai atlyginimui už
netekimą Silezijos.

PARYŽIUS, birž. 5. — šian
die sugrįžus Francijos nariams
į Paryžių gauta smulkmenų
apie VViesbadeno konferenciją
tarp Francijos paliuosuotojų
teritorijų ministerio Loueheur
ir Vokietijos rekonstrukcijos
ministerio
Rathenau.
Tos
smulkmenos parodo, kad šis
susirinkimas galbūt duos daug
daugiau, negu davė iki šiol lai
kyti vyriausios tarybos susirin
kimai;
Tose tarybose apsireiškė tie
sioginis Francijos susižinoji
mas su Vokietija, be jokio inaišymos Anglijos, Italijos ir Belgijos.
šis susirinkimas yra didele
pergalė stiprios Francijos gru
pės, į kurią įeina didieji fabri
kantai ir kuri skaito, kad ka
dangi Francija yra svarbiau
siu Vokietijos kreditorių, tad
Francijai ir turi būti
leista
liuosai pačiai išgauti iš Vokie
tijos geriausias sąlygas.
Tarp VViesbadene svarstytų
dalykų yra sekami:
1. Ministerio Rathenau rei
kalavimas, kad Vokietijai butų
leista kolonizuoti ir ekspluatuoti Rusiją, nes tai yra vienatinis
būdas uždirbti pinigų, kad ga
lima butų užmokėti milžinišką
kontribuciją.
2. Užliejimas nedidelių mo
kesčių, 1 ar 2 mioš., ant viso
Vokietijos biznio, kaip vietinio,
taip ir užsieninio, vieton 26
nuoš. taksų kontribucijos ko
misijos uždėtų ant eksporto.
Rathenau tvirtino,
kad visa
Vokietija turi mokėti kontri
buciją, o ne vien eksportuoto
jai. Loueheur, sakoma, sutikęs
su tuo.
3. Sugrąžinimas Vokietijai
Kameroon kolonijos Afrikoje,
po tautų lygos mandatu. Loucheur tą reikalavimą atmetė.
Vilnius ir Silezija.

sios medžiagos ir išdirbinių iš
Augšt. Silezijos.
Be šių dalykų Loueheur ir
Rathenau svarstė ’z FrancijosVokietijos industrinę koopera
ciją, kurion įeitų
stambusis
biznis ir didieji abiejų šalių
fabrikantai. Loueheur sutikęs
apie tai pasvarstyti.
Tikimąsi, kad Vokietijos fi
nansinis ekspertas, Bergmann
bus pasiųstas į Paryžių tęsti
VViesbadeno
diskusijas
su
Francijos ekspertu Seydoux,
kuris atstovautų Loueheur.
True translation filod with the postmaster at Chicago, III., June 16, 1921
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Francija darys prekybinę
sutartį su Vokietija.
Sutartis busianti padaryta už
šešių mėnesių.

PARYŽIUS, birž. 15.— Francija maino savo politiką lin
kui Vokietijos ir tikimąsi, kad
už šešių mėnesių tos dvi šalįs
padarys ekonominę sąjungą.
Tai pasakė

šiandie

užsienio

ministerijos valdininkas, kuris
svarstė apie dabar laikytą Fran
cuos ir Vokietijos dviejų ministerių konferenciją.
Dabartinės i>ermainos Fran
cuos ir Vokietijos sentikiuose
skaitomos reikšmingomis, ka
dangi jos atidaro kelią naujai
pozicijai, kur sentimentas tu
rės užleisti vietą šaltam biz
niui.
“Jeigu neiškils naujų keblu
mų, Francija ir Vokietija turė
tų įkurti ekonominę sąjungą
bėgyje šešių mėnesių,” pasakė
tas valdininkas.
“Bendri ekonominiai intere
sai viršija sentimentą. Franci
ja labiau už kitas šalis yra užinteresuota atsigavime Vokieti
jos.”
Anglija pasiūlė Francijai,
kad vyriausios' tarybos susi
rinkimas įvyktų sekamą savai
tę išrišimui Silezijos klausimo.
Londono žinios rodo, kad ten
yra jaučiamas
susirūpinimas
tuo, kad Francija gali nemėgs
ti tiesioginius prekybinius ry
šius su Vokietija.
Wiesbadene konferencija ro
do, kad Francija nori tartis
tiesioginiai su Vokietija ir yra
nusisprendusi atmesti senąjį
būdą netiesioginio tarimosi su
buvusiu priešu.

Rathenau taipjau bandė ap
svarstyti reikalą, kad Vokieti
ja pasilaikytų Augšt. Sileziją,
bet (Loueheur nedavė jokio at
sakymo. Tečiaus vaigšto gan
dai, kad yra svarstoma preky
binė sutartis, sulig kurios Vo
kietija
pasilaikys veik visas
Silezijos kasyklas ir industri Frue translation filed with the postjos centrus. Lenkijai gi už ne- imaster at Chicago, III., June 16, 1921
tekimą Silezijos bus atlyginta as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
prielankiu, jai išsprendimu gin
čo su Lietuva apie Vilnių ir
taipjau suteikiant už nustatytą
kainą niekurį nuošimtį žalio-

Pranašauja talkininkŲ
sąjungos suįrimą.

SOCIALDEMOKRATAS.

Musų draugą laikraštis R
Kauno. Kiekvienas darbininkai
privalėtų j( perskaityti. Nuro
Jau atėjo
Socialdemokratas
num. 7, 8 ,9, 10, 11, 12, 13, 14,
15 ir 16 ir Paštininkų Balso nr.
1 ir 2. Visi parsiduoda po 5
centus.
Gaunamas Naujienų ofise.

galutinai nupuolė. Anglija ga- (
vo iš Vokietijos tiek daug lai- (
vų, kad nežino ką su jais vi-.
sais daryti.
Važmos kainos
nupuolė veik iki to, kokios bu-'
vo prieš karą; neužilgo ir pa- Vieton Sapiehos ministeriu passažierių gabenimo kainos nukirtas lietuvis Skirmuntas.
----- ---puls iki prieškarinio ženuuno. | ‘
VARŠAVA, birž. 14. - Len
Italai gailisi kad jie įsimaišė j
karą. Jie yra dabar daugiau kijos ambasadorius Italijoje,
pro-germaniški, negu kad bu Konstantas Skirmuntas, tapo
vo , pirmiau ir jie neapkenčia paskirtas užsienio reikalų mij nisteriu, vieton rezignavusio
francuzų.
“Talkininkų
sąjunga tikrai kunigaikščio Sapiehos.
Naujasis ministeris, Skir
turės neužilgo paįrti.”
muntas, paeina iš Lietuvos ir
True translation filed with the post- yra narys senos lietuvių bajorų
master at Chicago, III., June 16, 1921
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917 šeimynos.
(Taigi lenkai be sulenkėju
sių lietuvių
negali apsieiti.
Skirmuntas —r sulenkėjęs Lie
tuvos bajoras; Sapieha, rodos,
irgi yra kįlęs iš .Lietuvos. Pats
Lenkų prezidentas, Pilsudskis
PARYŽIUS, birž. 15. — Am į irgi yra kįlęs iš .Lietuvos ba
basadorių taryba 'šiandie parei
joras. Yra ir daug kitų lenkų
kalavo iš Vokietijos atiduoti
j darbuotojų, kurie ištiktųjų gi
visus aeroplanus, dirižabelius ir
yra tik sulenkėjusiais
lietuorlaivius, kokie tapo pabūdavo*
ti po pasirašymui Bologne su
tarties. Vokietija taipjau pcrsergiama nedaryti per tūlų lai
kų naujų aeroplanų. Ji yra kal
tinama sulaužyme metai atgal
padarytos Bologne sutarties.
Talkininkai reikalauja, kad
Svarstys Yap salos ir kitus
Vokietija iki smulkmenų išpilsvarbius klausimus.
•lytų Versailles sutartį ir pas
kesnius protokolus apie avia
WASHINGTON, birž. 15. —
ciją.
Jei Vokietija^ priims talkinin Tiesioginės tarybos tarp Jungi.
kų sąlygas, aviacija Vokietijo Valstijų ir Japonijos, išrišimui
je taps visiškai
sunaikinta, svarbių abi šalis paliečiančių
klausimų, jau prasidėjo. I svar
mažiausia bent tūlam .laikui.
stomuosius
klausimus įeina
Yap salos klausimas, immigraTrue translation fjled with the postginčai apie
master at Chicago, III., June 16, 1921, cijos problemos,
as reąuired by the act of Oct. 6,. 1917 teisę svetimšaliams turėti že
mę. niekuriose Jungi. Valstijų
dalyse ir šantungo klausimas.

with the
1921
master at Chicago, III., June
1917
as reąuired by the act of Oct.

reikalą ministeriu

Reikalauja vokiečiy
aeroplaną,

Amerika pradėjo tarybas su
Japonija.

Rusai einą gelbėti turkus.

PARYŽIUS, birž. 15.— Grai
kai tvirtina, kad 50,000 bolše
vikų kareivių daugiausia ka
valerijos, eina per Kaukazą,
kad sustiprinus Turkijos nacio
nalistus ir pagelbėjus jiems at
mušti graikų ofensivą.
Graikijos laivyno spėkos todėl
pradėjo blokuoti Turkijos Juo
dųjų jurų pakraštį, kad nelei
dus bolševikams išsiųsti juro
mis kelias divizijas iš Sevasto
polio.
Talkininnkai mano, kad ru
sai galbūt bus panaudoti puoli
mui ant Konstantinopolio, o
turkai susikoncentruos
prieš
Smyrną. Rusai dar turi keletą
laivų iš senojo laivyno, kuriuos
galėtų panaudoti gabenimui sa
vo kareivių. Tečiaus manoma,
kad franeuzai ir anglai turi
Konstantinopolyj
užtektinai
aeroplanų, k a d ne
prileidus
rus u s
išlipti,
Taipjau manoma, kad talkininkai atsižadėtų savo neutralite
to, kada Konstantinopolis atsi
durtų pavojuje.

Amerika nedalyvaus
mandatą tarybose.
WASHINGTON, birž. 14. —
Valstybės departamente duota
aiškiai suprasti, kad į keletą
mėnesių atgal tautų lygos pri
siųstą pakvietimą, kad ir Ame
rikos atstovas dalyvautų svar
stymuose apie mandatus (Že
nevoje šią savaitę, bus atsaky
ta mandagiu atsisakymuAdministracijos nusistaty
mu, mandatų klausimą gali
rišti tik vyriausioji taryba, o
ten Amerika jau turi savo at
stovą.

Arabai valdys Mesopota
miją.

LONDONAS, birž. 14. — Ko
lonijų sekretorius
Winston
Churchill šiandie paskelbė at
stovų bute, kad Anglijos val
džia mano vieton Anglų admi
Tnie translation filed with the post- nistracijos, Mesopotamijoj įves
master at Chicago, III., June 16, 1921 ti Arabų valdžių, susidedančią
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917 iš arabų seimo ir arabų valdo
no. Tai busią padaryta ateinan
čią vasarą. Valdoną išrinksią
patįs žmonės.

Turkai grūmoja Anglijai.

Grąsina sukurstyti sukilimus
Indijoj ir Egypte.

VLADIVOSTOKAS, birž. 15.
— Čia gautosios žinios sako,
kad Tolimųjų Rytų respubli
kos valdžia, pę trijų dienų nuo
latines konferencijos, nutarė
prisidėti prie sovietų Rusijos.
Anti-bolševikai sunaikino til
tus per Amūro upę tarp Blagovieščensko ir Chabarovsko, o
komunistų kanuoliniai laivai
ant Amūro upės bombarduoja
kaimus, kuriuos laiko užėmę
atgaleiviai.
Gen. Semionovas, kuris atvy
ko į čia iš Dalni, tikslu perimti
valdžią, ir kuris visą laiką iš
buvo ant japonų laivo, dabar
persikėle ant rusų laivo ir gal
būt plauks į kokį nors uostą
palei Amūro užtaką.
Japonai užsigina.

TOKIO, birž. 15. . Japonijos komanduotojas Vladivosto
ke, gen. Tachibana, užginčija
Tolimųjų Rytų respublikos kal
tinimui, kad japonai gelbėjo
atgaleiviams nuversti Vladivos
toko socialistinę valdžią.
Buvo kaltinama, kad japo
nai nuginklavo ten miliciją,
bet generolas tvirtina, kad kaip
anti-bolševikai, taip ir milici
ja tapo nuginkluoti dėl tos prie
žasties,
kad japonai negali
leisti
ginkluotoms jiegoins
operuoti okupacijos zone.
Generolas tvirtina, kad m iiiei ja nepildžiusi savo
mių daboti tvarką, bet dalyvavusi politinėj kovoj, užpuldlnėdama anti-soclallstlis.
Truo translation filed with the postmaster at dhieago, III., June 16, 1921
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Leidžia graikams veikti.
KONSTANTINOPOLIS, birž.
15- — Talkininkų komisionieriai leido Graikijos laivynui
veikti nuo Gali i poli pertakos,
per Marmoros jurą, Bosforą,
Juodųjų jurų pakraščio iki Batumo, Gruzijoj. Graikų eskad
ra susideda iš 25 laivų ir jie
turės daboti, kad bolševikai
neatsigabentų amunicijos ju
romis. ,
Manoma, kad neužilgo prasidės ir tikrasis graikų ofensyvas prieš Turkijos nacionalistus Mažojoj Azijoj.

6 žuvo potvinyj.
SAYRE, Okla., birž. 14.
Kiek žinoma, šeši žmonės pri
gėrė ir vienas prapuolė potvi
nyj ir Timoer Short upelių, ku
rie urnai pakįlo keletą pėdų
laike debesio pratrukime.
NAUJOS RIAUŠĖS BELFASTE

DUBLINAS, birž. 14.— Riau$ės Belfaste šiandie vėl atsi
naujino. Žmonės gatvėse buvo
apšaudomi nuo stogų. Jau 8
PENKI ŽMONĖS UŽMUŠTI.
žmonės yra sužeisti mūšiuose.
CHICAGO. — Subatoj ir ncPakraščio sargybos stotis
dėlioj, Chicagos gatvėse, įvai
Hawestrand tapo sudeginta, o
riose nelaimėse su automobi
stoties sargai išvogti.
liais liko užmušti 5 žmonės.
South Sligo policija arešta
vo šimtus sinn feinerių.

LONDONAS, birž. 15. —
Konstantinopolio žinia sako,
kad Turkijos nacionalistų va
das, Mustapha Kernai,
savo
proklamacijoj turkams, grū
PINIGU KURSAS.
moja Anglijos imperijai. “Mes
atsisakysime vesti tarybas su Vakar, birželio 15 d., užsienio piniAnglija,” sako Kernai prokla S kaina, perkant jų ne mažiau kaip
25,000 dolerių, bankų buvo akai
macija. “Musų karinis veiki tema Amerikos pingais Šiaip:
mas pagimdys tokį didelį suki ' Anglijos 1- svaras ........
.. $8.77
limą, kad • visas mahometonų Austrijos 100 kronų ..
. $0.22
Belgijos
100
frankų
..
. $7.98
pasaulis bus išliuosuotas. Egyp; Danijos 100 kronų ......
$17.10
tas ir Indija laimės pilną ne Finų 100 markių .........
. $1.85
. $8.04
Francijos 100 frankų ..
priklausomybę.”

BERLINAS, birž. 15.— Ame
rikos diplomatas, kuris čia iš
buvo keletu savaičių ir kuris
ilgai studijavo
industrinę ir
ekonominę padėtį
Londone,
Paryžiuj ir Ryme, sekamai iš
sireiškė apie padėtį Europoj:
“Taikos sutarties •sąlygomis
SAN FRANCISGO.
Francija gauna tiek daug ang skaitoma, kad 1920 m. gaisrai
lių iš Vokietijos,
kad kainos pridarė už $500,000,000 nuosant Francijos iškasamų anglių tolių Jungt. Valstijose,

dedasi prie Rusijos.

Italijos 100 lirų .........
. Lietuvos 100 auksinų ..
Lenkų 100 markių ....;.
Olandų 100 guldenų ...
Norvegų 100 kronų .......
švedų 100 kronų .......
Šveicarų 100 kronų ....
Vokiečių 100 markių

. $5.14
. $1.50
... $0.09
$33.10
$14.5C
$22.38
$16.88
. $1.W)

Spaustuvių darbininkai
sustreikavo.

BOSTON, Mass., birž. 14. —
Visų Bostono dienraščių raid
žių rinkėjai sustreikavo paty
rę, kad arbitracijos taryba pali
ko senąsias algas ir darbo va
landas. Streikas nesąs unijos
autorizuotas. Tcčiaus nežiūrint
streiko, visi vakariniai laikraš
čiai išėjo, nors ir sumažinti,
laikraščiams gavus užtektinai
streiklaužių.

350 chiniečiy žuvo.

Geležinkeliečiai balsuoja
paskelbimą streiko.

LONDONAS, birž. 15. — Iš
HankcAv pranešama, kad 350
Cbinijos kareivių .liko užmušta DENVER, Colo., birž. 15. 16 geležineklių darbininkų uni
vių ir insurgentų ties Slankau. jų, priklausančių prie Am. Dar
bo Federacijos ir nepriklauso
mų, susirinks liepos 1 d., kad
išdirbtus bendrus pienus kova
prieš algų kapojimą.
PERTH AMBOY, N. J., birž.
Visos prie Am. Darbo Fede
15.— 7ugnagesiai liko užmuš racijos priklausančios unijos,
ti ir 15 sužeista, traukiniui už išėmus dvi, dabar balsuoja api<
bėgus ant ugnagcsių vežimo.
paskelbimą streiko. Niekas ne
apsiima pranašauti ką unijų
nariai nuspręs šiame dalyke.
Tyrinėsiąs karo lupikus.

7 ugnagesiai užmušti.

WASH1NGTON, birž. 15. —
Šiandie generalinis prokuroras
Daugherty, su žinia prezidento
Hardingo, paskelbė, kad jis užRosta-Wien pranešimu
ves plačius tyrinėjimus didžių
Delel santykiu au Anglais.
jų karo kontraktų. Tų tyrinėji
MASKVA. — Krasinąs, ku
mų tikslas busiąs patirti, ar
ris ilgesnį laika buvo Anglijo
teisingi yra kaltinimai apie
je, pasakoja, kad tos valsty
neteisingų išpildymų kontrakbės kapitalistų santykiai su ta
rybų Rusais pasidarę gan ge
pelnų. Jei esą bus užtektinai
ri. Tuoj po to, kai buvo pa
prirodymų, bus užvestos bylos,
sirašyta prekybos sutartis, An
kad atgavus tuos pinigus, kib
glijos fabrikininkai dar bandę
rie tapo neteisingai išgauti ant
laikytis “ištolo”. Bet paskui t
kontraktų.
vienas po kito jie ėmę tartis
su tarybų Rusų įgaliotiniais.
Senatorius France Berline.
Dabar “visa eina kuogeriausia”
— sako Krasinas.
BERLINAS, birž. 13. — Se
.Estonija ir Latvija.
natorius
Joseph I. France iš
Maryland atvyko į Berlinų ir
RYGA. — Andais čia buvo
tuoj išvažiuoja į Rygą, iš kur
tikisi pasiekti Rusiją, jei gaus
leidimą, kad ištyrus padėtį so tai ji ir vėl išvažiavo — neat
vietų Rusijoj.
siekusi to, ko norėjo. Tai dėl
Berline yra ir Amerikos maši to, kad Latvių valdžios atsinenistų unijos prezidentas Wil- šimas buvęs visai nedraugiškas.
liam H- Johnston, kuris grįž Tad, vietoj atlikti savo reika
ta atgal į Jungt. Valstijas, ne lus Latvijoje, tarybų delegaci
gavęs leidimo įvažiuoti į Ru ja nuvykusi Estonijon ir ten
siją, nors jis važiavo j Rusiją padariusi kas reikėjo.
kaipo unijos atstovas.
Latvijos pramonininkai
lei to dabar labai pyksta ant
Pašovė kam perlėtai dirbo. savo valdžios. Girdi, savo netikusiu elgesiu ji sulošė į ran
BARjBERTON, O., birž. 11.— ką Estonams.
Thomas Parth užpykęs kam
barzdaskutis Theo. Popp perlė Tarybų santykiai su Finais.
tai dirba, paleido į jį kulkų ir
HELSINGFORS. - Laikraš
paskui pats persidūrė ledininko čio Put žiniomis, Finlendijos
yla. Manoma, kad abu mirs. premjeras Vennola ir užsienio
reikalų ministeris Holsty anPARYŽIUS, birž. 15.— Pra dais turėjo pasikalbėjimų su
našaujama, kad Vengrijoje ru tarybų valdžios įgaliotiniu Ber
denyj vėl bus bandoma
pas žiniu. Tartąsi — prekybos rei-‘
kelbti monarchija, jei sąlygos kalais. Kiek teko sužinoti, pa
bus patogios. Pretendentas prie čiais svarbiausiais klausimais
Vengrijos sosto, erzhercogas jau susitarta.
,
'
Friedrich slapta lankėsi čia ir
tarėsi su pritariančiomis atsteiMEDRIDIAN, Misa.— 2 žmo
giinui Hapsburgų monarchijos nės liko užmušti nuvirtus nuo
Vengrijoj francuzų grupėmis, bėgių traukiniui.

RUSUOSE.

Dabar laikas
siusti pinigai Lietuvon
Dabartiniu laiku prieš šienapjūtę ir rugiapjū
tę Lietuvoje pinigai yra reikalingiausi. Jeigu
dabar pasiusi, tai perniek nenueis. Antra ver
tus, dabar Lietuvos pinigai, yra pigiausi, ir už
dolerį jų galima daugiausia pasiųsti. Vakar Lie
tuvos pinigų kursas buvo pigesnis negu kokią
kitą dieną nuo naujų metų. Tuo pasinaudojant,
dabar reikia pasiųsti pinigų Lietuvon.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pasieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
yra Nevr Yorke ar Chicagoie. Naujienos yra
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrių.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St.,
Chicago, Dl.

Y

NAUJIENOS, CMctigo, UI.
-**»
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Tų paslaptį, gal ir netyčiomis,
dabar pasakė pats tos valstijos
sekretoris Schvveyer. Jisai, pa
sakė, kad Bavarijos piliečių
sargyba susidedanti iš 320,000
vyrų. Savo žinioj toji milicija
turi 240,000 šautuvų, 2,780 kul
kosvydžių, 44 mažesnes kanuo
lus ir 34 kasinių mortarus.
Bavarijos sek re t ori s betgi
sako, kad tokia “mažyte luilitarinė jėga” negalinti sudaryti
“politinį pavojų” — nė Vokie
tijai nė jos kaimynei Francijai.
Faktas tečiaus yra toks, kad
toji “mažytė militarinė jėga”
yra daugiau kaip tris kartus
didesne
nei visos Vokietijos
militarinė jėga. Vokietijai leid
žiama turėti nedaugiau, kaip
šimtų tūkstančių karęivių.

Iš įvairių Sričių
Ražu mėlis. — Brooklyne
Literatinės klastos.
spausdinama toks laikraštis,
kurio vardas yra Laisve (me
nubirbi s, ]Nisi rašęs pseudonimu luoti). Kartų jis nė iš šio nū
‘A. B. Klaipėdiškis/ to laikraš- to ėmė ir pasakė teisybę: “su
tokiais... kaip lietuviai socia
Bašytojaus jNireiga yra pa listai, visgi beda”!
A, matai! O kaip Čia senai
duoti skaitytojams teisingas ži
nias. Y|>ačiai to turėtų paboti musų laisvutč purkštavo: “tie
rašytojai, kurie istoriniais ra (socialistai mums nieko nereiš
šiniais užsiima- Tarp kita ko kia”.
Ramumėli, razumėli — kur
nurodant šaltinius turėtų steng
tis su tiesa neprasilenkti ir skai tu pasidėjai?
o —o
tytojų neklaidinti. Bet deja, ne
Kada? — Kada “draugas Va
visi musų rašytojai tos taisyk
balas” mums parašys “draugo
lės prisilaiko.
Prueeikos” biografiją?
x o —o
“Parsidavimas”. — Bavari
rijos šviesoje. l*nmšė Pr. Pen
kauskas.
Kaunas.
‘Šviesos’ jos komunistai prisidėjo prie
Spaustuve, D. Vilniaus g. 31. Nepriklausomųjų ir didžiumiečių — paskelbė generalį stre.i1919.”
Į
Tame raštelyj, puslapyD^12
apie Kantą, tarp kita ko taip reakcininkus, nužudžiusius Ne
priklausomosios Socialdemo
kratų partijos darbuotoji Ga
“Juk beveik visi Kanto reisį.
biografai nors ir vokiečiai
Kažin kų dabar pasakys niubūdami
aiškių aiškiausiai sų komunistiški vabalai, Juk
pripažįsta, kad garsusis visa tai “tikras parsidavimas”!
me pasaulyje Karaliaučiaus
o —o
mokslininkas, filosofas Ema
Spiaut? — Vienas komunis
nuelis Kantas, buvo gryniau tų literatas vienam laikrašty
siu lietuviu (22) ir iki inir- pasakė: “spiaut į tuos intelikuri buvo

jojo

kasdienine

kalba (23).”

Dar apie rasines riaušes
Tulsoj.
Negras Rovvland nebuvo tikroji
priežastis rasinėms riau
šėms kelti.

OKLAHOMA CITY. — Pra
deda aiškėti, kad toms skerdy
nėms, kurios įvyko Tulsoj, tik
roji priežastis yra ne negras
Diek Rovvland, kuris, kaip pra
džioj ė buvo sakyta, užpuolįs vie

ną baltveidę mergelę — Sarah
Page.
Negi tų riaušių priežas
Jis tnr būt nepasitarė su Clii-

cagos “komradu”
Apie dvejatas

---------- ~

Teisina Burlesoną. t Tyrinės rasines riauš«
Apeliacijos kortas atmetė nuo
sprendį New Yorko socialistų
dienraščio.
WASII1NGTON. — Apeliaci
jos kortas atmetė Columbijos
dist rikto
n u-gščia tįsio korto
nuosprendį. Nuosprendį, kuriuo
buvo pasmerkta nederamas bu
vusio Jungt. Valst- pašto virši
ninko Burelsono
elgęsis —
Ne\v Yorko socialistų dienraš
čiui Call atimant antros klcsos siuntimo teises.
Atmesdamas aųgščiausio teis
mo nuosprendį,
apeliacijos
korto teisėjai pareiškė, jogei
Burlesono elgesys buvo genis;
tuo metu, girdi, kitaip elgtis
nebuvo galima, Pasak teisėjų,
New Yorko socialistų dienraš
čio elgęsis karo metu buvęs
toks, kuris kurstė žmones prie
padegimų, prievartos darbų ir
žinogžudybių...
Vis dėlto, atmesdami augščiausio teismo nuosprendį, apeliacijos korto teisėjai dar sa
ko, kad toks Burlesono elgęsis
nereiškęs antdojimą cenzūros
spaudai!

Nedarbas Connecticut
valstijoje.

Andriuliu. tis buvo ta, kad negrai gyvento Darbininkams grūmoja badas;

metu atgal

tas jai rengėsi užpulti

kalėjimą ir

Pritaikintieji teisėjai
jau išrinkta.

[14 Federuotosios Presos]

TULSA. — Prisaikintieji tei
sėjai, kurie turės spręsti, kas
kaltas delbi kilusių rasinių
riaušių Tulsoj, jau išrinkti.
Kai kurie sako, kad iš to
tyrinėjimo nieko gera nebu
sią.

Molderių streikas tęsiasi.
[Iš Fedoruotosios Presos]

GHICAGO. — Daugiau kaip
tūkstantis molderių, kurie kiek
laiko atgal metė darbą, savo
kovų tebetęsia. Streikas kilo
dėlto, kad samdytojai ryžosi
sumažinti algas net po du do
leriu dienai ir pailginti valan
das darbo.

■HSBSHH-

AR JUS NORIT SVEIKO
KŪDIKIO?
Jeigu taip, tai turit duoti jam
Fabionas ir Mickiewicz
tinkamų maistų. Sveiki kūdikiai
vedėjai
yra pasidžiavimu ir linksmybe Buvę A. Petratia ir S. L Fabionas
kiekvienos motinos — ir tai yra Siuntimas pinigų, laiva
kortės, pašportai ir tt.
privalumas, kad kiekvienas kū
NOTARUI!AAS
dikis butų sveiku.
Real Estate, Paskolos,
Insurinai ir tt.
Jūsų kūdikis turi būti tinka
809 W. 35th St., Kamp. Halated Si.
mu pradėtas maitinti maistu
Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
kuris padaro jį linksmu ir svei*
Ket. ir Sub. iki 9 vak.
ku jeigu ne, tai jis bus silpnuo- Vak.t Utar.
Ned.1 iki 3 po pietą.
įįu. ki^/metų vėliaus.
A1H puslapio 5 šio laikraščio
šiandien jus rasit apgarsinimų Tcf. Randolph 2898
A. A. SLAKIS
apie Bordens Eagle Brand Su
ADVOKATAS
tirštinto (condensed) pieno. Iš
Ofisas vidunrdestyjf
kirpkite kuponų pasiųskite BorASSOCIATION BLDG.
den kompanijai, o ji prisius
19 So. La Šalie St.
jums už dykų nurodimus kaip jį
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą
Panedčliais iki 8 vakare.
vartoti kartu ir “Kūdikių Gero
Namą Tol.: Įlydo Park 8395
vė” knygų.

European American Bumu

-

KETURIOLIKTAS METINIS

PIKNIKAS

Rengiams
LIETUVIŠKOS TAUTIŠKOS DR-TĖS VIENYBĖS

Ned. Birželio 19 d., 1921
Geo. Chernaucko Darže
Lyons, III.

Užsienio spaudos melai”.
[Iš Fedoruotosios Presos]

MASKVA. — Vietos laikraš
čiai turi įvedę naują skyrių —
‘‘užsienio spaudos melai”. įro
doma, kaip užsienių spauda falfikuoja žinias apie padėtį taybų Rusuose. Toji spauda pa
duoda neva ištraukas iš tarybų
valdžios laikraščių ir dagi “oficialės telegramas”. Bet tikre
nybėj visa tai esą — vieni me-

.....I -

.... ——

Tel.: Boulevard 6080.

Phone Boulevard 6301

ANTANAS GREDUŠKA

augusi 7

Geaeralis

Kontraktorius ir
būdavotejas.

Budavojame ir taisome.

1401 W. 47tb St,

šiuomi pranešu visiems namą sa
vininkams, kad aš esu vienatinis
lietuvys stogą dengejas. Dengiu
naujus ir taisau senus stogus, o
taipgi dirbu visokius blokinius dar
bus. Dedu rinas. žodžiu sakant,
savoi darbą.atlieku geraų greitai
pigiai. Patyrimą savo darbe tu
riu per 15 metų.
Taipgi turiu didelį troką perkraustymui ir kitokiems visokiems pa
tarnavimas. Kreipkitės ypatiškai
arba per telefoną.
J. GEDUTIS,
2106 W. 24 St^
Phonė Roosevelt 8699.

DR. VAITUSH, O. D

Palengvins akių (tempimą, kuris
M0, priežastimi galvos skaudtjimo,
svaigulio ,akią aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karšt], atitaisė
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystą. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daroma sv
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama |
mokyklos vaikus.
Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Nadėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet.
Ofisas 1553 W. 47th 8t„ kampas
Ashland Avė.
Tel. Drover 9660

VELTUI DUSULIU
(Asthma) Sergantiems
Už dyką bandymas budo, kurį kiek
vienas gali vartoti be nesmagumų ir
be laiko eikvojimo.
Mes turime naują būdą, kuris su
valdo dusulį ir mes norime, kad pabandytumėt už musų iškaščius. Ne
žiūrint ar dusulys jau įsisenčjęs, ar
da nesenai pasirodė, kaipo chro
niškas dusulys jus privalote pareika
lauti ant išbandymo musų budo< Ne
žiūrint jūsų amžiaus ar ‘ užsiėmimo,
jeigu jus vargina dusulys musų bū
das turėtų jums pagelbėti tuojaus.
Mes ypatingai norime pasiųsti
tiems, kurie neturi vilties išsigydyti,
kurie išbandė įvairius įkvėpimus, plo
vimus, opiumo sutaisymus, garus,
“patentuotus rūkymus” ir tt. be pasėkmių. Mes norime parodyti kiekvieųatn už musų iškaščius, kad naujau
sio budo tikslu yra užbaigti visokį sun
kų kvėpavimą, gvergždimą ir visus
baisius paroksizmus tuojaųs.
šitas veltus pasiūlymas yra per
svarbus kad praleisti kad ir vieną
dieną. Rašykite dabar Ir pradėkite var
toti musų būdą tuojaus. Pinigų nesių
skite. Tik pasiųskite igpildą žemiau
padėtą kuponą. Padarykite tą šian
dien — jums nereikia mokėti nė ui
pasiuntimą.

———-

Įvyks

Petnyčios ir Nedėlios’’ir
STRUMILŲ

FREE TRIAL COUPON

Frontier Asthma Co.,
Room 113 N.
Niagara and Hudson Streets,
Buffalo, N. Y.
Send free trial of your
method to:

SVETAINĖJE

107-ta gat. ir Indiana Avė., Roseland, III.
Pradžyia 8 vai. vakaro.

Įžanga veltui

Chicago

Stogu Dengejas

Gražus Hallondy Choras su Prakalbomis

BROLIŲ

Advokatas
154 W. Randolph St.
Room 479 Tel. Main 2593
Namų Ofisas
1645 Wabansia Are,
Tel. Haymarket 3869.

4601 S. Hermitage Avė.

Extra!

Extra!

JOSEPH C. SOBOL

LAWYER
Lietuvys Advokatas



...

*

29 8o. La Šalie St. Room 824
Tel. Central 6390
V ak.: 812 W. 83rd St, Chicago
Tel. Yards 4681.

J. P. WAITCHES

Įžanga 35 c. ypatai.

Juodašimčiai siaučia.

-■*

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

Pradžia 9 valandą iš ryto

samdytojai ruošiasi “Open
shop” kampanijų pradėti.

Einu prie citatų. Po išnašos
liosi paliuosuoti iš jo areštuotąjį.
pa
(22) nurodytas šaltinis: “I. “komradas”
Tenka pasakyti, kad tas riau
Kant. Gcsanunelte Schriften. juos ant lentos!”
[Ifi Federuotosios Presos]
Taigi — spiaut į juos ar šes išprovokavo patys baltieji
Hrsg. von Koenigl.
Preuss.
žmonės. Buvo taip. Kada po
NEW H.AVEN. — ConnoctL
Akadcpiie der ^AVissenschaft. liest ant lentos?
licijai pranešta, kad negras cnt valstijos Darbo Federacijos
O — O
Berilu, 1902. T. I. Biografija.”
Rovvland užpuolęs baltveidę mo konvencijoje tos Federacijos
Krikštijąs!. — “Draugas Pet
Būdamas lietuviu, nieks mane
terį, kaltinamąjį
areštavo.
gal taip nepradžiugino, kaip riką” savo valdiniams iš ko Areštavo ir įmetė kalėjimam prezidentas Ornburn be kita
nurodymas, kad filosofas Ema munistiškos “eldė-eldė” pasa Kaip sakoma, negrai ’ bijodami, ^pareiškė, jogei Connecticute
dabar randasi daugiau kaip
nuelis Kantas buvo gryniausia kė, kad reikalinga krikštytis.
Pctrikos valdiniai dabar sa kad baltieji neužpultų kalėjimų, šimtas tūkstančių šeimynų, ku
ietuvis. Noriu įsitikinti. Krei
susirinko prie jo ir sergėjo. Tai rios arba jau badauja ar neužpiuos j vienų savo bičiulį lietu ko: “draugai, mums pilnai pa
visa. Tai daryti negrus paska ilgio badaus. Vis — dabartinio
vi, kad jis man pampintų mi kanka ‘dė-elde”.
O aš pasakyčiau, kad jiems tinusi toji aplinkybė, kad bal nedarbo pasekmės. laibiausią
nėtų tomų. Parūpino, bet jame
nedarbas
jaučiama
biografijos nėra. O tas tomas pilnai pakanka ‘dė-dė* — Dur tieji žmonės jau nekartų tų ka tasai
lėjimų buvd užpuolę.
Bridigcporte, Nęw Havcnc ir
išleistas 1910 metuose, Taigi, nelių Draugystės.
Pagalios, iki šiol dar nėra tik WaterJ>ury.
Gut? — Ražas.
matyt, perspausdintas, Keikia
rai įrodyta, kad negras Rovvland
Boto, Fodertf0<|os preziden
gauti citatoje nurodytų lęidinį.
ištikrųjų buvo užpuolęs Sarah tas pranešė, kad kapitalistai
Kreipiuos į kitų bičiulį, vqkxePabę. Tų moterį ir pats adjų- Jau rupšiąją,pradėti taip vadi
tį, ki4tgųhhūd«j>>>ir knygyno šar
tantas-generolaš Barrett yra pa namą “open shop” kampaniją
vininkų, Klausiu, ar jis negalė
vadinęs “isteringa moterim”. Jo vesti. Kampaniją, kad darbi
tų man parūpinti menamąjį to
mų su Kanto biografija. Atra Gauja piktadarių užpuolė unijos sios kaltinimai prieš negrų Rovv ninkų organizacijas išardžius.
šo: mielai tai padarysiu. Pri darbuotoji ir biauriai primušė. land buvę taip naivus, kad poli Tą kampanijų kapitalistai ir
cija iškarto nemačius jokio rei dabar veda, bet daugiausia žo
siunčia- Bet ne reikalautų tomą,
kalo paimti pačios kaltintojos džiu. Neužilgio tečiaus jie ma
[Iš Fedoruotosios Presos]
tik leidėjo atsakymą: “Tasai
tomas dar neišėjo. Laikas jo iš
SHREVEPORT, La. — Būrys vardų. Negrų gi ji areštavusi nų pradėti ją ir darbu — vie
ėjimo tuo tarpu dar nežino apsiginklavusių piktadarių an- tik dėlto, kad baltieji žmonės ne toj organizuotijįių darbininkų
mas.” še tau, Jurgut, devinti dais čia užpuolė buvusį Central užpultų jį ir nenulinčiuotų. Pa imant neorganizuotuosius.
nes! Pons Penkauskas nurodo Trades and Labor Council’o pir galios, ir pati užpultoji formali
šaltini, kurio visai dar nėra! mininkų R. G. Vau Hess’ų ir nio kaltinimo Rovvlandui neda
Ką daryt. Einu prie (23) iš biauriai primušęs įsodino trau riusi. Visa, kų ji pasakė, buvo
tai, kad negras Rovvland paėmęs
našos. Ten nurodyta: “Rhein- kiniu, ėjusį į Texas valstiją
Buvo taip. Vakare kažinkas jų už rankos, o ji ištraukusi jų
” Tokio laikraščio visai ne- Hess’ui patelefonavo, kad jis ir pabėgusi.
šitos “isteringos moters” pa
ra Yra tik “Rbeinisch-West- nueitų į vienų vietos krautuvė
sche Zeitung.” Ne, manau, lę. Kada jis nuėjo, būrys apsi pasakojimų ant rytojaus išspau
klaida tik laikraščio antgalvyj ginklavusių piktadarių užpuolė sdino vietos laikraštis Trjbune.
padaryta, bet laikraštyj vis bus jį ir įsisodinę automobilin išve To pakako. Tatai, delei to, kas
randama ko aš trokštu, būtent žė į laukus. Čia jisai primušta, įvyko Tulsoj, daugiausia tenka
sužinoti, ar ir ištikro iki mir apipilta smala ir plunksnomis ir pakaltinti anų laikraštį.
siant tyrinėjo Kantas lietuvių paskui įsodinta traukiniu. Pik “Tikroji rasinių riaušių priekalbų, ar ji ištikro buvo jojo
žastis”, negras Rovvland, veitadariai Hess’ui pagrūmojo, kad
kasdieninė kalba? Minėtų bi
kiausia dus paliuosuotas. Bet
jis į šį miestų nebegrįžtų.
čiulį vokietį buvau jau pirma
Kai kurie numano, kas tų pik kas atitaisys tų milžiniškų
prašęs, kad to laikraščio mi
tų darbų atliko, bet nedrįsta skriaudų, kuri tapo padaryta to
nėtų numerį parūpintų. Gavau
miesto gyventojams negrams?
prieš juos išeiti. Mat, už jų nu
atsakymų, kad ndbėra gauna
garos stovi šio pasaulio galin Daugelis negrų užmušta,4 tūks
ma, bet minėto laikraščio re
tančių 'šeimynų paskutinis tur
gieji...
dakcija pažadėjo jam tų straip
tas sunaikinta, o šiai respubli
snį nurašyti duoti ir jis man
kai dar kartų padaryta didele ne
Bavarijoje
apsiėmė prisiųsti. Tečiau netru
garbė.
kus minėto laikraščio redakci
[Iš Fedoruotosios Presos]
ja atrašo mano bičiuliui, “jog
Nedarbas Anglijoje.
KĖBLINAS. — Iki šiol nieks,
No. 329 iš metų HH7 apie Kau
[Iš Fedoruotosios Presos]
LONDONAS.
— Oficia
išskiriant pačius Bavarijos uti
ta nieko nėra.”
Negaliu suprasti, kame da litaristus, tikrai nežino, būtent, valdžios skaitmens rodo,
lykas, Gal pons Penkauskas pa kiek jinai turi taip vadinamos Anglijoje randasi daugiau
trys milionai bedarbių?
aiškintų, dėl ko jis tokius šal piliečių sargybos.
tinius nurodo, kurių visai ne
galima rasti?—

Ketvergas, Birželio 16, 1921

■w
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Kolektos nebus

Bus geri lietuviški ir angliški kalbėtojai. Kalbos apie svarbius gyve
nimo reikalus. Taipgi bus lietuviški geri gedoriai ir giedos didelis
Hallondų choras. Prie to dar bus ir solo su kitoniškais gražiais pair/arginimais. UžkvieČiamc visus Lietuvius ir Lietuvaites atsilankyti.
KOMITETAS. '•

-i1, :

NAUJIENOS, Chicago, DL

Ketvergas, Birželio 16, 1921
vijiena nuo 2c iki 4c svaras;’ Gompersas savo kvatierų turi
paukštiena taippat kaip perei- Albany viešbuty, 0 Lewis —
Brown Palace. Vaikšto gandai,
tais metais.
— Korespondentas.
kad Lewis duosiąs viešų pareiš
kimų. Pareiškimų, jogei preziROCKFORD, ILL.
dento vietos jisai nenorįs. Kiti
betgi pranašauja, kad Lewis tai
Margumynai.
nedarysiąs: jis
pasirinksiąs
Kočioja kaltintojų liudininkų. tinkamą momentą ir — staty
Kaip davatka nepradeda mal
siąs savo kandidatūrą.
dos nepersižegnojus, taip mū
[Iš Federuotosios Presos]
Spėjimais-gandais tečiaus ne
siškiai “komunistai” kvapiau
DEDHAM, Mass. — Pagalios, galima tikėti, tuo labiau, kad
sių savo pamokslėlių nepradės
be “draugai darbininkai ir dar kaltintojai jau pastatė vienų sa šitaip būdavo ir buvusiose tos
bininkės!” Kas jų nežinotų, vo pusės liudininkų, kuris turėjo Federacijos konvencijose: visi
tam galėtų atrodyti, kad “ko paliudyti, kad jis “tikrai žino”, “pranašavimai” paskui neįvyk
munistams” ir ištikrųjų rupi jogei žmogžudos yra Nicola Sac- davo.
Federacijos Pildomasai Komi
darbininkų reikalai, nes kitaip co ir Bartolomeo Vanzetti. Tai
kamgi jie juos vadintų “drau yra American Exprcss kompani tetas paskelbė ilgą metinį rapor
tą. Bef kita jame stipriai smer
gais”. IŠtiesų betgi tai tik ka- jos agentas Sheley Neal.
Reikia pasakyti, kad pirmasai kiama socializmas ir tarybų val
mufležas. Tūlam darbininku
ir kupra išaugo nuo sunkaus kaltintojų liudininkas gan pras džia Rusuose. Visas to komite
kasdienio darbo, bet jeigu tik tai pasirodė. Jo liudymas buvo to raportas susideda iš 90,000
jis nesiskubins mazuro šokti labai neaiškus ir tuomet, kai jį žodžių. Smerkimui socializmo
pagal “komunistų” girgždini- klausinėjo pats kaltintojų advo ir tarybų valdžios pašvęsta net
mq, jis ne tik ne “draugas dar katas. Gi kada jį paėmė klausi dvylika tūkstančių žodžių. Nie
bininkas“, bet buržujus, social- nėti Sacco-Vanzetti advokatas kuomet pirma Amerikos Darbo
iš......... etc. Tuo tarpu čia Moore — tas liudininkas galuti Federacijos viršininkai tokiuo
griežtumu nėra radikalinį darbi
pat Rockforde žinau “komuni nai susimaišė.
Neal’o liudymas yra toks: tų ninkų judėjimą smerkę. Maža
stų“ dešimtimis, kurie jau 6—
7 mėnesiai kaip jokio darbo ne dienų, kai Braintree miestely to. Pildomojo Komiteto rapor
dirba, o betgi viso pilni, ir sa buvo nužudyta du Slater and te smerkiama ir ta “slaptoji
ve tikrais susipratusiais darbi Morrill kompanijos darbininkai diplomatija”, kuri yra kalta dėl
— kasininkas ir jo sargas — padarymo sutarties tarp Angli
ninkais vadina.
•
♦
*
jis, Neal, iš ryto matęs stovinti jos ir tarybų Rusijos. Ta dip
šiaip ar taip, šv. Petro ir vienų Buick automobilį. Auto lomatija, suprantama, Anglų.
Povilo bažnyčios parapijoms mobilis stovėjęs netolį Slater Esą, Anglijos agentai dabar va
galima pavadint pusėtinais ph- and Morrill kompanijos dirbtu ro agitaciją Jungtinėse Valstijo
trijotais.
Kunigui Slavėnui, vės. Ten pat stovėję ir keli kiti se, kad ir šios šalies valdžia pa
kaipo lenkų apaštalui, tol ne automobiliai, bet Buick automo darytų panašią sutartį su tary
davė ramumo, kol pastarasis bilį Neol gerai pažinęs. Beto jis bų Rusais. Vis dėlto tas rapor
ne išsinešdino iš Rockfordo. žinųs ir tai, kad automobilis bu tas, nė žodeliu neįrodo, kas vi
Dabar paraj>ijonys, po sun vęs 1920 metų modelio, žodžiu, sa tame bloga.
kaus darbo, silsisi, viena akia visa jis kuogeriausia matęs, tik
Beto, Federacijos viršininkai
vis dėlto sergėdami kunigo nematęs automobilio numerį...
pasisako, kodėl jie nesutikę, kad
Bet kuomet kaltinamųjų ad Amerikos Darbo Federacija dė
Jakščio žingsnius.
• *
*
vokatas paklausė, kaip jis galėjo tųsi į profesinių sąjungų Intei^
“Neprigulmingųjų” parapi atskirti tų automobilį nuo kitų nacinalą. Tai dėlto, kad tas In
jos dalykai, matyt, ne‘ kažin ir kuo jis ištikro skiriasi nuo ki ternacionalas esąs revoliucinis,
kaip gerai stovi. Parapija, sa tų automobilių, ypač Oakland ir o Federacija — ne.
Iš raporto taipjau matyt, kad
ko, nesugebanti kunigui Mika Overland rųšies — liudininkas
lauskui nei algos išmokėti. Del nebežinojo - kas sakyti Pirma praeitais metais Federacija ne
to dabar įtaisyta bažnyčios sa- mat jis>buvo pasakęs, kad Buick teko 172,212 narių. Viso Fede
liukėj “fėrai“, kad iš to kiek automobilį jis pažinįs iš jo “tan racija dabar turi 3,906,528 na
nors prisidurti. Gal būt ir tie ko” ir kai kurių kitų “prietai rius. Pernai turėjo 4,070,740.
sa, kad kunigas Mikalauskas sų”. Bet Buick automobilio Narių skaičius sumažėjęs delei
dėvįs atbulų apykaklę ne tam, “tankas” visai nesiskiria nuo nedarbo.
kad žmones tempus vien į at Overland ir Oakland automobi
bulų pusę. Jis kartais savo pa- lių, kadangi visi tie “tankai“
rapijoniems šitaip pakuždąs: dirbami vienos korparocijos Nenor grąžinti išvytus
Vyrai, kai jus prablaivėsite, dirbtuvėse, ir dirbami vienodai.
darbininkus.
tuomet jums nereikės nei ma
Pagalios, Neal negalėjo pasa
[Iš Federuotosios Presas]
nęs, nei kokio nors kito kuni kyti, kodėl jis taip atidžiai pri
sižiūrėjo tik į tų automobilių,
go.
NEW YORKį — Praeitų žie
kuriuo, kaip jis liudija, važiavo mą, ne be paties majoro Hylano
* ♦ *
Vienuos namuos čia nesenai abudu kaltinamieji žmonės. Ir žinios, tapo atstatyti nuo darbo
buvo dvejos krikštynos: gar kaip jis galėjo žinoti, kad tuo apie keturi šimtai miesto darbi
nys štukorius kartu atgabenęs metu, kai buvo atlikta kalbamo ninkų — gatvių valytojų. Vi
po prezentą motinai ir dukte ji žmogžudystė ir kai banditai sas jų nusižengimas buvo tik ta
riai. Kad motina gavo gyvų lė važiavo “savais keliais” — kad me, kad vieną nedėldienį jie ne
lę, niekas nesistebi, bet stebi jfą važiavo tuo pačiu automobi- atėjo į darbą. O neatėjo dėlto,
si ir spėlioja, kas galėjęs pri lium, kurį jis matė iŠ ryto? Tuo kad jiems nebuvo pranešta. Gi
gimdyti garnį, kad jis tokių- labiau, kad toji vieta, kur tuo prieš tai gatvių valytojams jau
jau lėlę atneštų ir septynioli kart stovėjęs Neal, buvusi gan buvo pranešta, kad šventadie
atokiai nuo tos, kur bėgo anie niais dirbti nereikės. Vadinasi,
kos metų dukrelei.
banditai.
kalti buvo ne gatvių valytojai,
# * *
Beto, Sacco-Vanzetti advoka bet tie, kurie nepranešė, kad rei
Vietos policijos viršininkas
kia atvykti darban. Vis dėlto,
vis dėlto išminties pilnas vy tas pažymėjo vienų gan įdomų nubausta ne tikrieji visa to kal
ras. Kad į jo atsišaukimų ne faktų, tų, būtent, kad tas pats tininkai, bet gatvių valytojai.
atsiliepė tvirto sudėjimo ir Neal praeitų vasario mėnesį,
Daugiau kaip tūkstantis gat
stambaus ūgio kandidatai į po kuomet kaltinamųjų advokatas vių valytojų pareiškė, jogei jie
licininkus, ponas policijos vir buvo nuvykęs jo (Neal’o) ofidarys visa, kad išvytieji jų
šininkas ėmė imti ir tokius, san, griežtai atsisakęs kų nors draugai butų gražinti darban.
kurie labiau atrodo į “tutpi- apie tą tragediją pasakyti. AtBet miesto majoras, matyt, to
kus“, bet užtai tie “tutpikai” sisakęs neveizint to, kad ir pats
nepaiso. Nepaiso, nors delei to
dabar dažniausiai vaikštinėja kompanijos advokatas prieš vi
ir byla užvesta.
sa tai nieko neturėjęs. O šian
po du...
— Kukurūzas.
Labai galimas daiktas, kad
die — ve, jis jau “viską žono”...
Teisėjui Thayer”iui pareikšta darbininkai mes darbą, kad tuo
THORP, WIS.
privertus miesto valdžią —gra
skundas prieš korto “bailiffą”.
žinti išvytuosius jų draugus dar
Birželio 8 dienų turėjo len Pastarasai mat trims žmonėms, bininkus.
kai didelę iškilmę. Viena mer kurie teismo kambaryje užsira
gaitė, Kateckiutė, nutekėjo už šinėdavo bylos eigą ,tatai daryti
Teisėj is negudrių
kunigo brolio, tai bažnyčioj uždraudė.
didelis kermošius,
o namie “bailiffo” cenzūrą nuėmė.
trekai trunku.
3331 So. Halsted St.
* ♦ *
Pas mus šiemet regis blogi
10 Metų šitam Bizny.
bus metai. Pievos prastos, žo
Visi Rėmėjai Pilnai
lė menkai teauga. Daržai bu
Užganėdinti.
vo pradėję taisytis, bet štai
birželio 3 dienų užėjo šalnos
Pinigų Siuntimas, Pasportai,
Laivakortes.
tokios, kad ant viedro van Gomperso mašina smerkia soci
alizmą
ir
tarybų
valdžią;
narių
dens užsidėjo ledas arti pusę
Perkame ir parduodame namus
skaičiumi
Federacija
sumažėjusi
ir farmas.
colio storio,, ir prieš saulėtekį
Perkame ir parduoaame pir
temperatūra buvo nupuolus
mus ir antrus morgečius.
[Iš Federuotosios Presos]
15 laipsnių' žemiau “freezing
Duodame paskolas ant namų.
DENVER, Colo. — Birželio 13
point”. Nušalo pupos, kernai,
Padarome visokius dokumentus.
temetės, agurkai, dobilai etc. dieną čia' prasidėjo metinė Ame
Teisingas, greitas ir geras pa
Birželio 7 dieną pripylė daug rikos Darbo Federacijos konven
tarnavimas.
lietaus ir oras vis gana šaltas. cija. Iki šiol dar nė vienas ne
* ♦ *
žino, ar kils toji ilgai pranašau Ofiso valandos:
Ūkio kai kurių produktų toji kova tarp Šamo Gomperso Nuo 8 ryto iki 9 vakaro; Panekainos jau lyg pradeda taisy ir angliakasių unijos prezidento dėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis
iki 6 vakaro. Nodėliomis iki 2
tis. Kiaušiniai, pakilo nuo 12 >wns — kova dėl prezidento po pietų.
Šamas
centų iki 17 ir 21 cento; gal- vietos Federacijoje.

KORESPONDENCIJOS

SACCO-VANZETTI BYLA.

M. J. Kiras & Co.

Amerikos Darbo Federaci
jos konvencija.

Argi tai butu tiesa?

dinta vienas jaunųjų komunistų organizacijos atsišaukimas
[Federuotoji Presą].
.
.. . į 1919 metų klcsos kareivius,
;
. * nok. . iiiiavn.. vnkl.
,.
CHICAGO.
-—s Associated ibnr
neklausyti vald
Negro Press čia gavo tokį pra žios.
nešimą:
Suruoštasai
puolimas ant ►
Severos Gyduoles užlaiko
negrų Tulsoj turi tam tikrą
šeimynos sveikata.
ekonominį pamatą, būtent tą,
kad baltieji to miesto gyvento-' ■f
e
♦
Vi
jai pavydėję neįrams to, ko ♦
neturi jie, baltieji. Trumpai sa-1 i’
kant, negrų bicdnuoinenės pa-.
♦i
♦'
dėtis Tulsoj šiuo metu esą nJeigu teip, tai yra tas persergėjimų.
ti geresnė nei tokios pat bal-1 ♦ Apvilktas liežuvis su baltų ar rusvų
pleiskanų paprastai rodą apei netųjų žmonių biednuomenes pa
twarkumo jaknu ir virinimo maita
aparatų.
dėtis. O tai dėlto, kad didžiu
ma bedarbių tame mieste yra (
Severa’s
baltieji žmonės. Kodėl didės- Į
nį bedarbių skaičių sudaro bal-1
>
tieji, o ne negrai — kitas kinu-,
simas.
Faktas yra toks, kad t
baltieji visa to negrams pavy
(pirmiau vadintas Severo Gyvybes
dėjo. Reikėjo tik pakurstyti
Balzamas) ir Balzol plyskelel—su
jungimas skystimu ir plyskeliu, su
juos, kad šitaip pavydas liktų
taisą tas netvarkumus, sutaisą jakkruvinu kerštu.
' 1
nas, paragin apetitų ir pastiprin vi
rinimo maisto. Tam tikras vaistas
Pasakos apie negro Rowlandėl priprasto žarnų užsikimšimo.
do užpuolimą ant baltveidės
Prekė 86 centai. Aptiekosi visur.
mergelės veikiausia yra pra
W. F. SEVERĄ CO.
simanytos. Prasimanytos tik
CEDAR RAPIDS, (OWA
tam, kad turėjus, progos užpul
ti negrus. Iki šiol nieks, nė pati

: Aryrajusu
liežuvis apvilktas?

Balzol $

1

ras Rowland butų nederamai
su ja pasielgęs. Maža to, apie
tą mergelę šiandie nieks nieko
nebežino.
Svarbiausis tose skerdynėse
dalykas yra toks. Kuomet mili
cija
atėjo padaryti-atsteigti
tvarką,
tai ji nuginklavo ir
areštavo tik negrus. Tuogi tar
pu baltiemsiems niėks netruk
dė nešiotis ginklus ir dagi už
puldinėti beginklius negrus.
Argi tai butų tiesa?

Trankia tieson komuni
stų laikraštį.
[Iš Federuotosios Presas]

IAR MANAI APIE NAMUS?

Ar kenti skausmą ir kankynę nuo
raudonosios gyslos? Tas yra visai
bereikalo — ją galima greitai ir ant
visados prašalint su Pixine Pilė Re
medy. Tai yrą receptas gerai žino
mo gydytojo. Nei skausmas,* nei ope
racija, nei gydytojo bilos, tik patikė
tinas naminis gydymas, kurį gali kiek
vienas vartot. Išpildyk žemiau esan
tį kuponą; prisiųsk $1.00 pašto orde
riu, ir didelis pakas Pixine Pilė Re
medy bus tuojaus išsiųsta čystame
pake. Jei neaplaikysi užsiganėdinan
čių pasekmių, pinigus grąžinsime.

The Pixine Co., Ine.,
5766 Paw Avė., Troy, N. Y.
Įdėta rasite $1.00. Prisiųsk man
didelį paką Pixine Pilė Remedy. Jei
jos negelbės, kaip jus skelbiate, su*
grąžinsiu, ir gausiu savo pinigus at
gal.
Vardas .

PARYŽIUS. — Valdžia pa
traukė tieson vyriausi komuni Adresas
stų partijos organą, L’Huma- Miestas
nite. Laikraštis kaltinama de-

___ 1

AR NORI NAMO?
Žengk prie telefono
Pašauk National Headąuarters, 5886 Randolph.
1?9 N. Clark St., Rooms
1709-12 arba pašaukit Distriet Sales Manager,

Stanley Rubey,
4021 S. Maplewood Avė.,
Lafayette 965.

Išmokės tamstai uždarbį,
musų namų veikimas, kuris
padaromas ant konservatyvio pamato.
CHARLES MESKIS
Pardavėjas, 2116 S. 48th
Ct. Cicero, III., Tel: Cicero
1361.

Klauskit apie tai!
Ne ryto
THE HOME BUILDERS
ASSOCIATION
National Headųuarters,
Rand. 5886,
Rooms 1709-12 City Hali
Sųuare Bldg.
139 N. Clark St.

w
S

AKINIŲ
Pritaikytojas
2201 W. 22nd and
So. Leavitt" Sfs.
Vai.; vak. 5—9

CHICAGO.

<

Dr. R. Wagner
Mano specialis gydymas yra
Chroniškų, nerviškų ir moterų ligų
Nuo 9 r. iki 2 p. p. ir nuo 7 iki 9 v.
16M W. 63 St. kampas Ashland Av.
Phone: Prospect 2704

MM

pranyksta regėjimas.
Mes vartojam
pagerintų
Ophthalmometer. Ypatinga doma at
kreipiame i vai
kus. Val.i nuo 9 ryta Iki 9 vak.
Nedėliomis, nuo 9 iki 12 dienų.
<649 S. Ashland Avė. kamp. 47 84.
Telephone Yards 4817
Boulevard 6487

M^DR.HERZMAN^M
Ifi RUSIJOS
Persikėlė nuo 3412 So. Halsted St.
po No. 3313 So. Halsted St.
- Gerai lietuviams žinomas per 22
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo aštrias ir chroniškas ligas,
▼yru, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray Ir kitokius
elektros prietaisus.
Ofisas Ir Labaratorija: 1025 W.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10—12 platų,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
Dienomis: Canal
8110 arba 857
Naktimis: Drexel
950 • Drover 4186
GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St.
VAL.1 9—10 ryta ir 8—9 vai. vak.

DR. CHARLES SEGAL'
Praktikuoja 15 metai
Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos

DR. K. NURKAITIS

Specialurnas: Moterų ligos ir Chirurgija.
1145 MILWAUKEE AVĖ.
?
'

........... ............ . ................ ........... j.

Dr. A. R. Blunienthal

Phone Canal 6222

DR.
* W. F. KALISZ

A.SHUSHO
AKUSERKA

Bungalows, dviejų flatų,
ofisams namų, teatrų, ligonTuriu patyrimų
moterų
ligose; rū
bučių arba garadžių.
pestingai
prižiū
Taupyk pats savo pinigus
riu ligonę ir kūdi
ki laike ligos.
pasinaudojant
nurodymu
10929 S. State St.
patarnavimu, perkant spė
Chicago, III.
ką ir auginant organizaciją ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B
Namų Budavojimo Draugi
ją
Niekados nebuvo pirmiau
AKIU 8PECIALI8TA8
žmonėms siūloma panašus
Alde Egiamiauoju Dykst
patarnavimas įsigijime ar
ba nusipirkime materijolo ir
pasibudavojimo sau namo.

Valst.

Tel. Monroe 2804

T. Pullman 5482

Ar nori gaut už prieš
karinę kainą?

Turime taupymo skyrių.
Gali Greitai Išsigydyt.

IIIIIIIIHIIIIIIIIIM*

Moteriškų, Vyriškų ir
Vaikų Ligų.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai.
vakaro.
Nedaliomis nuo 10 vaL
valandos ryto iki 1 vai. po pie*.
Telefonas Drezel 2880
Ų.---------------------------------------- —.... ■... J
-............. ............

1

TeL Austin 737

DR. MARYA
DOWIATT-SASS.
Kųtik sugrįžo iš Califomijos ir

▼ii tęs savo praktikavimų po No.
5208 W. Harrison St.

v

DR. S. WOLF
SPECIALISTAS VYRIŠKU LIGŲ
Ofiso valandos: Kasdien 2 iki 4 ir
7 iki 9 vai. Ned. 10 iki 12 pietų.
1053 W. Roosevelt Rd.,
Chicago.
Tel. Canal 1986.

Kiekvienas privalo įsigyti šių
labai naudingą knygą
Sutaisė Dr. A. L. Graičiunas. šioje
knygoje rasite pamatines žinias iš
anatomijos, fiziologijos ir hygijenos,
kaip tai:
1. žmogaus kūnas.
2. Valgis ir kas iš jo pasidaro.
3. valgymo budai ir virimas.
4. Virškinimas.

Naujienų Knygynas
1739 So Halsted Street
CHICAGO, ILLINOIS.

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
Phone Boulevard 491

ASHLAND JEWELRY
MUSIC STORE
Deimantai,
Lalkrodilal,

AuksybB,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po
piet 6 iki 9 vakare.
Sediliomis nuo 9 iki 12 ryte.
1821 S. Halsted 8U
Kampas 18 ir Halsted St
...... —

-T--"—-. ..

jjį

Celum- ■Tel.: Yards 6666
Boulevard 8448

bijos Grafenolas ir
Jletuviikd
Banjanai
rekordai.

9 DR. V. A. ŠIMKUS

6. Rūgimas arba fermentacija.
6. Kas yra alkoholis.
7. Cirkuliacija (kraujo)
8. Kvėpavimas.
9. Sudėjimas kūno (kaulai)
10. Inkstai, oda ir jų priedermės.
11. Dirksniai (nervai).
12. Pajautimai.
13. Liga (bakterijos)
14. Parazitai (kaip nuo jų apsi
saugoti).
15. Plaukų slinkimas; kvapo smirdėjimas.
16. Kaip išsiplėtojęs kūnas.
17. Balsas (svarba gražaus balso).
18. Mažų vaikų priežiūra.
19. Džiova.
20. Vabzdžiai (kaip jie kenkia svei
katai).
400 puslapių. Kaina šios knygos tik
$2.00. Gražiai apdaryta. Reikaląpkit
tuojaus:

Valandos: 8—12 kasdieną Ir 4—9
vakare išskiriant nedildieniua.

Lietuvis gydytojas, Chirurgas

US7 B. Ashland
Ave^

Z

Akušėras
■ 3203 So. Halsted St., Chicago.
■ Valandos: 10-12 v. r., 1-8, 6-8
■J
v. v. Nedėliomis 10-12 ryto.
—

Chicago, UI.

----- DR. š. BIEžIŠ-----

SelfReducing
CORSETS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas: 2201 W. 22nd St, kampas
Leavitt St. Phone Canal 6222.
Va
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki
9 vai. vakare. Gyvenimo vietą: 8110
W. 42nd St. ' Phone Lafayette, 4988
Valandos nuo 10 iki 12 dienų.

Telephone Yards 5884

Jei tamistos pardavėjas ne
turi jų, prisiųsk pinigus, kru
tinės m i erą (ant drabužių),
o mes pasiųsime vienų išmė
ginimui.
Persiuntimų ap
mokame.
ttot.M

MbMtPi«t»

NtwYork

Skaitykite ir Platinkite

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 Iš
ryto ir nuo 7 ild 9 v. vak.
8325 So. Halsted St„ Chicago, HL
f

1

■

.. .

1

■■

■

Tel. Pullman 842

DR. L E. MAKARAS
Lieta vis Gydytojas Ir Chirurgas
1D90U Michigan Ave^ Rooelande.
VaL 1D iki 12, 2 iki 4 ir 6:8V
iki 8:80 vak.

U
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Ketverges, Birželio 16,1921

Tas “pozicijas” nusistatyti
įvykti
sekamą žiemą. Drau Tiesa, tų “reakcinių unijų”
pusės į kitą, mainydamas sa-. Kalnuj a, kad žemfia ūkyje butų
gai, kurie mano, kad gera bu vadus—Gompersą, Jouhaux, Le- jiems buvo nesunku. Reikėjo
vo pažvalgas, tai jisai neten panaikinta privatinė nuosavybė
tų sušaukti “progresyvės vi gieną ir kitus — Leninas lygina tik, kad koks nork lyderis (kadir įvesta komunizmas. Ūkinin
The Lithiianian Daily News
ka pasitikėjimo ir gero var kų
suomenes” suvažiavimą, tegul prie Zubatovo, kuris kadaise or ir toks Jukelis!) jiems pasaky
žemės socialdemokratai neke
Published Daily ezcept Sunday by
I Ui iiręlaitas itame ekprhŲe
do tarp kitų žmonių. Taip tina judint.
daro visa, kad gulėtų įvykti ganizavo Rusijos juodašimčius. tų: tas ir tas yra “buržuazišpat esti ir su nepastoviomis
musų organizacijos suvažiavi Tarp Zubatovo ir Jouhaux’o, kas” — ir “pozija” gatava. Kaip
Editor P. Grigaitis
mas. Paskui — gulėsime pakal Gomperso bei Lėgieno maskviš bus paskui, ar, toji “pozicija”
| partijomis.
TAIKYSIS
LIETUVOS
Ar šaukt “Progresyvės bėti ir apie kilus, netuip opius kio Internacionalą darbuotoj is atatinka kad ir papraščiausį
1789 SO. HALSTED ST.,
Bet, iš antros pusės yra
LĖŠOMIS.
musų organizacijai reikalus. tik tokį skirtumą temato: “Jie common sens’ą — negalvota^
Visuomenės” Suva
i CHICAGO, ILLINOIS.
neužginčinamas
dalykas,
-r- Sąjungietis.
yra niekas kita, kaip zubatovai, Galvoti-protauti, matote, rei
žiavimą?
Telephone Rooserelt 8500
kad nei atskiras asmuo, nei Chicagos laikraščio “Tribūne”
besiskiriantys nuo mūsiškio tik kia ne darbininkams, bet “bur
Subecriptlon Katėsi
organizacija negali visų lai korespondentas praneša iš Pa Waterburio lietuvių pažan- “Grįžkime, draugai”. savo eiropiškais drabužiais” žujams”, tokiems, kaip “musų
18.00 per year in Canada.
• /angliškojo vertimo pusi. 42).
socialpatriotai”...
17.00 per year outaide of Chioago. kę manyti arba elgtis vie ryžiaus, kad derybose tarpe Vo giosios
organizacijols inano,
Kurie
skaito
laikraščius,
atsi

kietijos
atstovo
Rathenau
ir
>8.00 per year in Chicago.
Ve, dėlto, kad musų komunis
naip. įaiku bėgant žmo
Vadinas ,Leninas tuos profesi
kad butų gerai sušaukti pro8c per popy.
Francijos atstovo Loucher (apie gresyvės visuomenės suvažiavi mena, kaip musų' komunistai nių sąjungų darbuotojus skaito tai nemokėjo ar nenorėjo pa
Entered m Second Claae Matter nių pažvalgos keičiasi ,ir bu kurias jau buvo minėta “Nąukalbėdavo daugiau kaip metai esant tokiais pat, kaip buvusia galvoti, jiems tenka šokti atgal.
mą. Sušaukti jį dar šiais me
March 17th, 1914, at the Post Office tų labai bloga, jeigu jos ne
laiko atgal. Kalbėdavo apie pro caro valdžios šnipas Zubatovas. Šokti prie to, kų pirma buvo pra
j ienose”) buvo kalbėta ir apie
of Chicago, III., under tha act of
tais.
sikeistų. Nesikeitimas nuo Silezijos klausimi}.
March 2nd, 1879.
fesines darbininkų sąjungas. Bet to neveizint jisai “draugams keikę. Tenka, kad ir Maskvos
Sumanymas
nėra
blogas.
Naujienos eina kasdien, Išskiriant
Jie sakydavo, kad “musų drau komunistams” pataria dirbti liepiamiems, sakyti “grįžkime
Vokietijos ministeris stengąnedtldienius. Leidžia Naujienų Ben monių visuomenėje reikštų
Spėju,
kad
prieš
jį
nieko
bloga
gai tuoj aus turi apleisti reakci kartu su jais.
drove, 1789 So. Halsted SU Chicago, progreso sustojimų. Taipgi sis įtikinti Francijos ministerį,
atgal, draugai”. Ar tai išmin
negalės
pasakyti
nė
pats
kairių
III. — Telefonas i Roosevalt 8500.
nes
unijas
”
,
o
vietoj
jų
“
savas
kad
Voke
ti
j
ai
būtinai
reikią
tu

Bet kas smerkė mus, kai mes tinga?
neišvengiamu budu keičiasi
kairiausia socialistas. Klerika revoliucines unijas” sudaryti.
rėti Sileziją, idant galėjus už
sakėme, kad griauti profesines
ir žmonių elgimosi būdas.
lai, ačiū tani, kad pažangieji
Užsisakomoji Kainai
Maža
ir
to.
Jie
prisispyrę
tik

mokėti
karo
kontribuciją
talki

Bet, taip sakant, “ėsti” juos
ĮChlcagoje — paštu;
Amerikos lietuviai nej>ajėgė ar rindavo, kad “senąsias unijas sąjungas butų didžiausia kvaily
Bet
jiegu
keitimąsi
yra
ge

ninkams.
Prancūzas
nedavęs
aiš

>8.00
Metama............... ... ...... .
bė,
kokių
tik
galima
įsivaizdin

delei to nėra jokio reikalo. Mu
4.50 ras dalykas, tai kodėl mes kaus atsakymo, bet einą paska nenorėjo tinkamai susiorgani reikia
Pusei metą — „.................
sugriauti.
”
Mat,
pro

. 2.26
zuoti, didelius ragus užsiaugi fesines sąjungas jie skaitydavo ti? Smerkė mus komunistai, sų, socialistų, uždavinys šiame
lai, kad Francijos valdžia esanti
, 1.75 peikiame nepastovumų?
smerkė tie, kur šiandie patys atvejy tegali būt toks: tinkamai
no. Tai tiesa.
Vienam minėsiu!
......... .. —. 1.00
kaip
ir
kokia
“
kapitalistine
val

palinkus
išpildyt
Vokietijos
no

Nuomonių arba elgimosi
Dhicagoje — per nešiotojus]
Vis dėlto, mes, socialistai, šį stybe”, kurios mašineriją reikia sako: “dangau, sergėk mus nuo įrodyti tas klaidas, kurias musų
rą,
duodant
progos
lenkams
at

Viena kopija ,.. , .................... —. 08 budo keitimas anaiptol nėra
šitokių ‘principų’ ” (žiur. tų pa komunistai darė ir šiandie tebe
bei
tą
apie
tą
suvažiaviipą
tu

Savaitei . .........
, .■■■■.. 18
“iš pat pamatų sugriauti” ir tik čią brošiūrą — pusi. 42).
sigriebti kitur, būtent — Lietu
daro. Niekinimais mes galime
Minėsiu! ___________________ — 75 peiktinas dalykas, kada ji
rime
ir
galime
pasakyti.
Pir

paskui “tverti naują” — valsty Smerkė, bet dabar apsisukę atsiekti tik vieno — dar labiau
voje.
sai turi patenkinančių prie Štai ką skaitome korespon miausia, ar musų organizaci bę ar profesinę sąjungą.
šaukia: “grįžkime atgal, drau sukurti ir taipjau šėloj antį frak
, *7.00 žasčių. Jiegu aš, sakysime,
jai Šitoks suvažiavimas atneš
Motams
Taip
kalbėdavo
komunistai
dento
telegramoje:
4.00
cinių kivirčų gaisrą. To gais
naudos? Aš sakau, kad ne. Mu metai laiko atgal. O kaip jie kai gai”.
» 2.00 ' skaičiau kokį-nors žmogų
Ką visa tai, reiškia? Nieko ro aukos tebus tik patys Ameri
“P-as Rathenau taipgi mė sų draugai dabar turi visas sa
- 1.50
Dviem min-jems .
ba
šiandie?
Paimkit
by
kurį
ko

kita, kaip tik tą, kad tie žmonės kos lietuviai darbininkai. Tie
_ .75 doru, kol žinojau tiktai apie
Vienam minėsiu!
,
gino kalbėt apie tai, kad Vo vo jėgas sunaudoti tain, kad
munistų
laikraštį
ir
pamatysite
neturi politinio nugarkaulio. Jie darbininkai, kuriuos mes turime
gerus jo darbus, o paskui kietijai reikią pasilaikyt Sile tinkamu budu musų organiza
Lietuvon ir kitur ušsianluoMl
vieną
ir
tą
patį:
“
grįžkime
atgal,
(Atpiginta)
įsivaizdino, kad profesinės są organizuoti ir apšviesti. Dide
perkeičiau savo nuomonę ziją, bet p. Loucheur nesakė ciją sustiprinus. Gi pradėjus draugai”...
Metams------->8.00
jungos yra “negeros” ir davai lę klaidų daro tie musų draugai,
nieko apie tas pastabas, nors galvoti apie “progresyvės vi
Piteei metų____
, ........ 4.50 apie jį, kuomet patyriau, kad
Trims mėnesiams ........... .......... 2.25
eina paskalai, kad esanti svar suomenės” suvažiavimą, orga Kur “grįškime”? Nugi į tas šaukti: griaukime jas! Bet kad kurie mano, kad mes, kad ir čia
Pinigus reikia siųsti palto Money jisai yra vagis, tai niekas
tų sąjungų jie nesugriovė, nėgi dar taip “turime atsiriboti nuo
stoma sutartis, pagal kurią nizacijos reikalams laiko nebe “reakcines unijas”!
Orderiu, kartu su užsakymu.
delei to neprikaišios man ne Vokietijos rankose pasiliks liks. Reikės eiti į ‘"bendrą dar
Iš kur tokia staigi atmaina? patys (bent išmintingesnieji) komunistų”. Nuo jų mes esa
pastovumo.
beveik visos svarbiausios ka bą” su pažangesniais tautinin Kodėl musų komunistai dabar nepabėgo, tai apsisukę sielvar me atsiriboję senai. Atsiriboję
Taip pat nebus jokio ne syklos ir pramonės centrai, kais ir šiaip “plačiąja visuome nori “grįŠti” prie to šulinio, į ku tingu balsu vieni kitiems grau savo partija ir savo socialistiniu
Kapitalizmo
dena: “grįžkime atgal, drau nusistatymu. Manau, kad to pa
pastovumo ir tam, kad par nuraminant lenkus prielan ne“, Galiu iškalno pasakyti, rį jie taip daug yra spiaudę?
gaivinimas.
kanka. Prie kiekvienos naujos
tija, kuri kovoja prieš val kiais (jiems) nuosprendžiais kad didžiausios naudos iš to “Paslaptis” tokia: “grįsti” į gai”.
Je, grįžkime, ir gerkime iš to progos “akėti” komunistus ne
kio suvažiavimo turėtų tauti “reakcines unijas” jiems paliepė
Rusijos valdžia sparčiai džių paprastu laiku, sustab Kauno ir Vilniaus ginče ir tam ninkai.
Jų organizaciją mes Maskva. Stambiausia maskviš šulinio, į kurį pirma spiaudėme! reiškia nuo jų atsiriboti, o tik
tikru nuošimčiu žaliųjų me
žengia atgal, į tą tvarką, ku dys tų kovų, kuomet šalis at džiagų ir pagamintųjų dirbi tikrai sustiprintume. Visi juk
Tokia pozicija nėra revoliuci sukelti kerštą tuose žmonyse,
kio Internacionalo darbuotoj is,
rią ji per trejetą metų sten sidurs dideliam pavojuje. nių iš Augštosios Silezijos, žinome, kad didžiausia to dar Leninas, jiems parašė naują bro nė. Ji yra atžagareiviška. Ko kurie nėra nė komunistai nė ko
Kitokios sųlygos reikalauja užtikrintų nustatytomis kai bo našta gultų ant musų, ir šiūrą [kiti sako: “šventos vie- munistai kad ir dar taip šauktų kie nors kitoki “istai”, o tik vigėsi panaikint.
tik mes tinkamai galėtume ją ros artikulą”], kurią jis pavar apie revoliuciją, apie socialistų sapasaulinio pasvaigimo aukos.
nomis.”
Po to, kada ji paskelbė kitokio elgimosi.
pasvaigimo, kurį sukurė di
prekybos laisvę valstie Keisti savo nuomones arba Reiškia, Franci ja ketina ati atlaikyti. Tai nekartą yra pasa dijo “Kūdikiško ‘kairumo’ liga “parsidavimus”, bet savo dar To
bais jie yra atžagareiviai. At dysis karas. Didinti šitą paskę ir klerikalai ir patys tauti
čiams, jai teko pasirūpinti elgimosi būdų yra blogai tik duot beveik visą Sileziją Vokie- ninkai. Bet neturėdami stip komunizme”. Toje brošiūroje žagareiviai gal jiems patiems to vaigimą, aštrinti ir taipjau aš
pinigų sistemos sutvarkymu, tai tuomet, kai nėra patenki jjai, bet, kad nuraminus savo rios savo organizacijos to dar (jinai yra išversta anglų kalbon) nenorint.
trius musų frakcijų kivirčus nėLeninas be pasigailėjimo “akė
sėbrus
lenkus,
ji
nori
duot
jiems
bankų atsteigimu ir kitais nančių tam priežasčių.
ra reikalo. Mes, socialistai, kilbo vaisiais mes nepasinaudotu ja” taip vadinamus “kairiuosius
Komunistų “pozicija” buvo tesnių uždavinių turime. Dirb
pasipelnyt
Lietuvoje/
Dėlto,
Kalbant apie politikų, galime. Manau, kad tai lengva su komunistus” — visose valstybė tokia netik profesinių sujungi)
panašiais dalykais.
kad franeuzams yra nepatogu prasti.
kime jiems. — St. Strazdas.
i.;',.’ se, o ypač Vokietijoj. Jisai sa
Šiomis dienomis tapo pra-1 ma ve ką pastebėti. Ta par eisti lenkams pasigrobt Vokie
klausime. Tų patį jie sakė (“iš
nešta, kad sovietų vyriausy-Įtija skaitosi pastovi, kuri tijos teritoriją, tai jie rengiasi Taigi vietoj galvoti apie ko, kad toji “griovimo” ir “bė panaberijos” dar ir šiandie sa
sugeba nuolatos laikytis tų duot jiems “atsigriebt” Vilniu “progresyvės visuomenės” su gimo” taktika yra paika. * Ne1 ko) apiė“dalyvaviiną parlamen Musų Moterims.
važiavimą mes turime pagalvo griauti tas unijas, bet eiti J jas tuose”. Jų “pozicija” buvo ir
svarbius patvarkymus, ve pačių principų, nežiūrint to, je.
ti apie savo organizacijos su ir dirbti. Dirbti tol, kol bus at yra tokia kone visai kitais klau
Sijonas No. 1036.
dančius prie to paties tikslo. kad jai tenka mainyt savo Tokia yra imperialistinės poli važiavimą,
kuris taipjau turės siekta tikslo.
simais.
Vienas jų leidžia atskiriems taktiką. Taktika keičiasi tikos dora.
asmenims laikyt bankuose kartu su tuo, kaip keičiasi
ST. PSIBIŠEVSKIO
III.
neapribotas sumas pinigų. sąlygos.
KRITIKUOJA LIETUVIŲ
Bet vos Gordonas išėjo, Vronskį vėl apėmė
Tai bus, be abejonės labai Šito skirtumo tečiaus vi
DIPLOMATUS.
baisi nerimastis.
'
naudinga reforma Rusijos sai nemato didžiuma socia
Norėjo užmiršti, žaidė ir šnekėjosi su vai
biznieriams. Kada žmonės listų kritikų. Jeigu socialis “Lietuvos Balse” p. A. Volde
ku, bet nieko negelbėjo.
mėgina parodytu kad Lie
NAUJOJO SIONO VIEŠPATS.
ims dėti pinigus į bankus, tai tai perkeičia savo nusistaty maras
Pagalios, vaikas pradėjo jį erzinti, Jautė
tuvos delegacija, nusiųsta Briukbankai galės duoti paskolas mą viename arba kitame selin derėtis su lenkais dėl Vil
reikalo pasilikti vienam, pasikalbėti su savimi.
(Tąsa)
Liepė vaikui išeiti.
pirkliams ir pramoninin klausime, tai jų priešai iš niaus, nemokėjo pasistatyti kaip
Atsigulė į lovą.
kams, a šie galės steigti biz dešnės ir iš kairės pusės ima reikiant. Sako:
širdingai nusikvatojo.
Jisai bijojo karštligės priepuolio ir nustatė
— Jisai drąsus ir, tartum katė, laipioja sie
nius.
“
Bet
iš
kur
išlaužė
tokių
šaukt, kad socialistai “svy
laikrodį ant devynių.
nomis.
nesąmonę
musų
delegacija,
Antras tų naujųjų sovieti ruoja”. Tuo-gi tarpu savo
“Jeigu jisai’galėtų prikelti mane nuo mir
Vėl abudu nusijuokė.
•
kad
Vilnius
jau
pripažintas
nės valdžios patvarkymų pa principuose socialistai yra
— Lipina atsišaukimus ant viešų įstaigų. ties miego”, — pagalvojo ir nusišypsojo. Pas
Lietuvai
?
šiame
musų
nu

kui pradėjo galvoti, kokia puiki išeis iliumina
naikina nemokamų važinėji pastovesni už bent kurią ki
—
Vronskis
nušvito
džiaugsmu.
Vakar
jį
ką-tik
mery įdėtos ištraukos iš Loidcija! Gaila, kad šiandie ne Gordono gimimo die
mų geležinkeliais ir nemoka tą srovę arba partiją. O sa Džoržio
nesugavo.
Jisai
bėgo
iš
visų
spėkų.
Paskui
jį
kalbos ir tenai nėr
Gaila! Bet gerai, kad Gordonas tenai sto
mų naudojimųsi pašto patar vo taktikoje socialistai at nei žodžio, kurs, butų leidęs vijosi policistas. Staiga mano giminaitis pritū navės: kuomet aš jį pajusiu arti, — viskas bus ge Balto poplino sijonas pasiutas iš
navimu. Už važiavimų ge sižvelgia į tas aplinkybes, daryti tokių keistų išvadų. Iš pė, polieistas iš įsibėgėjimo perlėkė per jį ir vi rai. Jis jau matė, kaip atsargiai prišliaužia prie vieno
šono materijos su užsegimu
su kimu, tartum varlė, parpuolė ant šalitakio.
by kurio šono yra labai elegan
te matyti, kad Anglų ministeležinkeliu ir už laiškų siunti kuriose jiems tenka veikti.
Gordono, kaip Gordonas žiuri į jį su pasigėrėji ant
Juokėsi
taip,
kad
Vronskis
vos
galėjo
pa

tiškas ir šią vasarą ypatingai visų dė
ris kalbėjo apie Tautų Są
mu. Drąsumas augo.
mų Rusijoje dabar reikės
vimas.
sakoti toliau.
Tokiam sijonui pavyzdys No. 1036
jungos
nutarimą
Paryžiuje
20
Bet drebulys vėl sugrįžo. Nustebo.
mokėt — kaip ir visame pa
— Visų veidų nudrėskė į akmenis.
sukirptas mieros 26 iki 32 colių juos
IX. 20, kuriuo iki galutinam
— Iš kur tas prakeiktas drebulys? Juk pš mens. 36 mierai reikia 2*xl jardo, 36
— Ir jį nepažino?
saulyje.
klausimo išsprendimui turėjo
galvojau apie pašalinius dalykus... Ne! Reikia colių pločio su 11% jardo kokių nors

Miltytolo Jalsal

• NauntNos

%
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Apžvalga

“Maža to, jie (socialdemo
kratai) ne tik gina bolševikus,
bet ir įstatymų keliu stengia
si komunizmų į gyvenimų
įvesti; kaip pavyzdžiui žemės
klausime.”

būti lietuvių žinioje Vilnius ir
Gardinas. Bet jame aiškiai
buvo pabrėžta, kad 1) tai lai
kina padėtis, 2) kad ji neikiek nedaro prejudicijos galu
tinoms tarp Lietuvos ir Len
kijos sienoms...
“Toks nežinojimas papras
čiausių dalykų musų delegaci
jos lenkams su Aškenazy duo
da progos gardžiai pasijuokti.
Tik musų juokas neima, be
matant, kaip pigiu budu gali
ma juoktis iš Lietuvos.”

Gaila, kad tas klerikalų laik
raštis toks aklas. Jam rodosi,
kad visa, kas nėra klerikalizmas,
yra komunizmas. Bet tai netie
sa. Lietuvos klerikalai nori, kad
dvarininkams butų užmokėta už
jų žemes, ir kad jos paskui butų
išparduotos (žinoma, tiems, ku
rie turi pinigų), šitaip rišant
žemės klausimų, darbininkai pa
siliks su tuščiomis rankomis.
Skaitosi labai nepagirtinu ’Social-demokratai, be abejo
dąlyku nepastovumas. Jei nės, priešinasi tokiems klerikalų
gu žmogus mėtosi iš vienos pienams, bet jie anaiptol
- » • . nerei-

Labai gaila, kad Lietuvos dip
lomatai daro tokių stambių
klaidų, bet, deja, p. Voldemaras
nėkiek geriau nepasitarnavo
Lietuvai, kuomet jisai jos reika
lais važinėjo po užsienius. Prie
šingai, jisai kai-kuriais savo žy
giais padarė nemenkos žalos
Lietuvos vardui. Taip kitko ji
sai, pav. dalyvavo pasikalbėji
muose su Rusijos atžagareiviais
Paryžiuje; buvo net girdėt, kad
jisai siuntė pasveikinimą Kęlčakui.

Ne taip senai lietuviški bol
ševizmo apaštalai su pasigė
rėjimu pasakodavo publikai,
kokia puiki esanti ta komu
nistiška tvarka Rusijoje: no
ri, girdi, važiuoti traukiniu,
ir važiuoji — nieko nekaš
tuoja; parašai laiškų, ir paš
tas pristato jį kur reikia —
be jokios mokesties. Valdžia
visa kų padaro žmonėms do
vanai ir visu kuo juos aprū
pina.
O dabar bolševikai ėmė ir
panaikino tuos gerumus, išpraktikavę juos per keletu
metų.

NEMATO SKIRTUMO.

Kauno “Laisvė” nemato, “kur
baigiasi bolševikas, kur praside
da socialdemokratas”, ir sako:

Pozicijos
mainymas.
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— Vargu kas žino apie jį. Jisai gyvena, taip
sakant, šešėlyj. Beja, aš jo laukiu: jisai turi
atnešti man paskutines žinias.
— Tai dabar aš negaliu matyti Polės? —
staiga paklausė Gordonas.
— Ne, ne... dabar ne... miega.
Staiga durys tyliai atsidarė, į kambarį įėjo
vaikiukas septynių metų, sustojo pas pečių ir
droviai žiurėjo į juodu.
— Kas tai? — užklausė Gordonas.
Vronskis sumišo.
— Aš radau jį keli mėnesiai atgal... Motina
mirė, o tėvas varo elgetauti...
Gordonas atsiminė kanarkų. Jisai susirūpi
no. Pats nežinojo, kodėl..Nejaugi, ištiktųjų, Os-

tiktai ramiai gulėti ir viskas pereis...
Vienok ne tik kad neperėjo, bet dar pasi
didino.
Tatai, po teisybės, nebuvo baime. Mažiau
sio baimės pėdsako. Dar vakar jisai drebėjo iš
džiaugsmo, atsiminęs apie puikią iliuminaciją.
Kad tik sugrįžtų prie jo priepuolis vakarikščios
neapykantos!
Perbėgo mintim visą savo gyvastį, metai
paskui metus, vienus metus skurdo, bado ir li
gų, paskui kitus, galvojo apie tuksiančius pa
žeminimų, kuriuos turėjo pergyventi, melsda
mas duonos sau ir Polei- Galvojo apie baisų
skurdą ir putvą, .beprotavo, bet vakarykščios ne
apykantos negalėjo sužadinti.
— Na! tokiam atsitikime mokinsiuosi ne
Atsistojo.
apkęsti! — šaukė pasiutime. — Patsai sutver
— Ir taip, Stapai, likitės sveiki... po atliki
siu reikalingą man neapykantą!
mui darbo,..
— Tai Kiaulyste! Jį žemino, išjuokdavo,
Nusišypsojo, išėmė iš kišeniaus saują pinimindžiojo į purvyną žodžiais ir žvilgesiais, o
Jus* mvlite vaikus?,— užklausė Vron jisai net neapykantos nejautė. Nejaugi skurdas
galutinai prislėgė jo išdidumą? Re, he, be...
skis.
' , ' •
1
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Kam tas juokingas plepėjimas? Ir abelnai, ar
— Taip. Labai. Labai norėčiau turėti-vai reikia jam didžiuoties!
kų... Pasveikinkite mano vardu Polę... Ir, —
Jį apėmė toksai įsiutimas, kad sunkiai su
užbaigė pakuždomis, — neužmirškitė, kad tu
silaikė, ncatskaldęs sau žandą.
rite laukti varpais skambinimo...
— Ne, Ne-!
{Bus daugiau)
.
i

; •

padabinimų.

Norint gauti tokiam sijonui su
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą,
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus i
konvertą kartu su 15 <!entų (pašto
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums,
šiaip uŽadresavus: NAUJIENOS,
PATTERN DEPT., 1739 S. Halsted
St.,,Chicago, III.

DR. A. MONTVID '
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 East Waahington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
Telephone Central 3362
1824 Wabansia Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
Rezidencijos tel. Kedzie 7715
v.------------------------ —------------------- —/
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Pasipiktino.
Amerikos filmą viešpačiai
uždraudė rodyti vieną “ne
geidaujamą vaizdą”.
[Iš Federuotosios Presos]

\VASHINGTON. — Kiek lai
ko atgal viename vietos tea
tre rodyta — krutamuosiuose
1>mveikaluose — šitoks vaizdas:
jaunas kongresmenas susekė ir
atidengė didelę konspiraciją.
Tą konspiraciją buvo sugalvo
jusi viena kongreso komisija
“tam tikrų interesų naudai”.
Trumpai sakant, visa dėjos
taip. Kalbamoji kongreso ko
misija kartą buvo pakviesta į
bankietą. Ir kasgi? Po kiekvie
nos ponų kongresmanų lėkštės
buvo padėta... Čekis 1 Supran
tama, kad ponai kongresmenai
tuojaus supratę “kame čia da
lykas”, ir čekius įsidėję kišeniun. Tą čekį neėmęs tik anas
jaunasai kongresmanas* Maža
to, jis sukėlęs skandalą ir ap
leidęs bankietą. Tuomet kiti
tame bankiete buvusieji kongresmanai sugalvojo šitokį da
lyką — suimti aną “maištin
gąjį” kongresmaną ir “kur
ųrts” uždaryti jį tol, kol jų
pienai bus pravesti —- kongre
se.
Pagaut jį pagavę, bet šis vė
liau kažinkokiu budu ištruko

kaip tik tuo taiku, kada reikė
jo balsuoti už anų ponų, bankiete dalyvavusių! sumanymą.
Visa iširo. Jaunasai kongresmanas laimėjo, o ponai konspiratoriai turėję “didelės sar
matos”.
Rodos, kas Čia

taip

bloga?

Dagi, kad patys kongresmanai

sargybą nuginkluoti. Tą sargy
ba, kurią reakcininkai laiko ne
veizint talkininkų grūmojimo.
Laiko ją, žinoma, pačiam darbi
ninkų judėjimui trempti,
Pastarasai Bavarijos reakci
ninkų pasimojimas tečiaus išėjo
jų pačių nesveikatai: visos poli
tinės darbininkų partijos ir pro
fesinės sąjungos tuoj aus nutarė
paskelbti generalį streiką. Strei
kas prasidėjo naktį. Tęsis jisai
per tris dienas. Prie skelbimo
generalio streiko, be Nepriklau
somosios Sosialdemokratų par
tijos, prisidėjo didžiuiniečiai ir
komunistai. Darbininkai dabar
reikalauja, kad tuč tuojaus re
zignuotų Bavarijos kancleris
Rekahr ir visa jo ministerija.
Streikas eina sėkmingai ir ra
miai. Visos dirbtuvės, krautu
vės ir kitos biznio įstaigos už
darytos. Gatvekariai taippat ne
vaikšto. Beto, neišeina nė vie
nas laikraštis, išskiriant Nepri
klausomųjų
Socialdemokratų
partijos organą Kovą.
Bavarijos valdžia, iŠ baimės
ar dėl “svieto akių,” paskelbė,
kad ji duos 10,000 markių tam,
kuris pagaus Gareisi’o užmušė
jus.

[Iš Federuotosioa Presos]

NEW YORK- — Republikoniškoji valstijos giibernatorio
Milerio mašina jau kuris mė
tas kaip ruošiasi pradėti “tyri
nėjimą”. Norima iškelti aikš
te r.

nederu iii us ’Nt‘W Yorko

licijos

departamento

!»<>—

darbus.

nė neprotestavo, o publika — Mat, esą žinoma,

ji buvusi labai
tenkinta.
Kitaip visa tai suprato pati
Krutamųjų Paveikslų Teatrų
asociacija. “Įžeisti” vieną kongresmaną yra labai nemalonu,
o čia įžeidžiama visas jų bū
rys. Tai perdaug. Tatai toji aso
ciacija pasiskubino priimti ši
tokią rezoliuciją:'
“Kadangi tasai vaizdas yra
netikras, perdėtas, klastingas
ir nepatriotingas, darąs blogo
įspūdžio apie vyriausią šios ša
lies įstaigą — kongresą,
“Mes nutariame kalbamąjį
vaizdą pasmerkti kaipo netiku
sį...
“Toliau mes nutariame, kad
tasai vaizdas buvo pagamin
tas... kad klaidingai pristatyti
kongreso darbuotę... ir visus
savo organizacijos narius persergstim šito vaizdo niekur neVadinas, pasipiktino,
Bet
kodėl tie ponai nesipiktina tais
vaizdais, kurie šioje šalyje rasiny neapykantą kelia?

Bavarijos reakcininky
siautimas.
Nužudė Nepriklausomosios So
cialdemokratų partijos darbuo
toji; paskelbta generalis-streikas
[Iš Federuotosios Presos]

Nužudymas
Nepriklausomosios Socialdemo
kratų partijos darbuotojo ir Ba
varijos landtago nario, Kari Ga
reisi’o, sujudino visų Vokietijų.
Gareisi buvo nužudytas praeitų
pėtnyČios (birželio 10) rytą prie
pat jo namų; Nužudytas Bava
rijos sostinėje Muenchene. Į
Gareisi paleista keturi šūviai.
Atlikę kruviną darbą piktada
riai pabėgo. Kas jie — nė vie
nam nepaslaptis. Nepaslaptis
todėl, kad Bavarijos reakcinin
kai jau senai keršijo Gareisi’ui.
Pav., tokios Volkspartei organas
kelios dienos tam atgal nė kiek
nesidrovėdamas pasisakė, jogei
Gareisi turėtų , būt užmuštas,
kaip pasiutęs šuo.
Gareisi nužudė Bavarijos re
akcininkai, tie, prieš kuriuos
Nepriklausomųjų
Socialdemo*
kraių partijos darbuotojis visą
laiką kovojo. Reakcininkų ker
štą sukėlė dar ir tas faktas, kad
jis reikalavo Bavarijos piliečių
BERLINAS.

ka<l miesto
majoro, demokrato Hyluno,
mašiną perdaug susibičiuliavus
su “privačiais interesais”. Ki
taip sakant, policijos departa
mentas einąs ranka rankon su
privačiomis detektyvų agehtijomis — laužant darbininkų
streikus ii kitaip . darbininkų
judėjimą trempiant.
Millcrio tikslas labai aiškus:
diskredituoti demokratus, Ref
šį kartą tatai reikštų netik
diskreditavimą demokratų. De
mokratus diskredituoti butų,
žinoma, labai gera, jei tuo ne
pakenktum tiems, kurie ir po
licijos ir detaktyvų agentijų
pasitarnavimu atsiekė tai, ko
norėjo — samdytojams.
Ve kodėl kalbama, kalbama
ir niekuomet tasai “tyrinėji
mas” nepradedama. Yra dagi
žinių, kad jisai (tyrinėjimas)
rengiamąjį padėti ant lenty
nos. Vis dėlto, kai kurie republikonų partijos šulai valstijos
legislaturoj žada daryti visa,
kad tas tyrinėjimas butų pra
dėtas. Pas juos partinis nesikentimas viršija ^bendruosius
republikonų ir demokratų in
teresus”. Jie nepaisą, kad delei
to teks nukentėti kai kuriems
ir jų partijos rėmėjams —
samdytojams — by tik bus ga
lima atsimokėti demokratams.

mas bus pradėtas, tai jis iškel
tų aikštėn ytin daug nešvarių
New Yorko policijos darbelių.
Mat, esą žinoma, kad polici
jos departamentas visur, kur
tik gali, padedąs privačioms
detektyvų agentijoms. Padedąs
joms —
streikus.

laufžyti
Ir kas

(larinninky
įdomiausia,

kaip tikrinama, “ne uždyką”...
Darbininkų organizacijos bei
tų organizacijų {darbuotojai,
jeigu jie bus sugabųs
dėjus tą “tyrinėjimą’
pasinaudoti. z Pasinaudoti
keldami aikštėn kapitalistinių
partijų šunybes.

CHICAGOS
ŽINIOS

Presas]

WASHINGTON. — Tam tikra senato komisija anHais buvo pasišaukus pas save Amalga meilų unijos prezidentą Sydney Hillmaną ir kelis rūbų ga
minimo industrijos viešpačius.

Mrs. A. Michniewicz
701 W. 31st St.
Du blokai nuo Halsted St. į rytus.
Kampas JJnion Avė.
AKUiERKA

Majoras’Thompsonas jau se
nai darbuojasi, kad padarius
Chicagos gatvekarių fėrą pen
kių centų, vietoj
aštuonių,
kaip kad dabar yni. Užvakar
tuo reikalu Thompsono bilius
tapo perleistas reprezentatyvų
name, Springfielde. Dabar dar
reikia jį perleisti senatorių na
me, o tuomet Chicagos gatve
kariai pereis į miesto rankas ir
jais bus galima važinėti užsi
mokėjus penkis centus.
Beto
manoma , dar daugel dalykų
prie gatvekarių pagerinti. Prieš
perlėksiant bilių maj. Thoinpsonas rados Springfielde ir agi
tavo už jo perleidimą, nurody
damas visus ebieagiečiams pa
rankamus, kokie butų perlai
dus tą bilių.

VISI KŪDIKIAI TURI TURĖTI PIENO
Lietuvė motina iš Bostono rašo:
Kad ji negalėjo žindyti kūdikio. Ji bandė viso
kias rųšis ir maišinius pieno, bet niekas kūdikiui ne

EAGLE
BRAND
( CONDENSED MILK )
kad visiškai buvo tinkamu ir taip lengvai virškinusi,
kaip jos pačios pienas”.

L>tiv<»

masinis

Iškirpk šį kuponą DABAR — ir prisiųsk ŠIANDIEN

di I j
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Cosmano
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Burlesonas turi kuo

pasisieloti.
[IŠ Fedoruotosios Presos]

WASIHNGTON.

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS

Vardas
Adresas

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo visokias ligas moterų, vaiku ir vyrų., Spociali«.i jgrytio
pančius, Benas ir paslapt!

įįii-vęs

toj vagystėj, tegavę po dešimt
ar penkioliką tūkstančių dol.
Manoma, kad Dearborn pašto
išvogime dalyvavo ir Thomas
O’Connor, kuris nušovė detek
tyvą O’Neill keletas mėnesių
atgal.

gas vyrų ligas.

R259 So. Halsted St., Chicago. 3
šviesą Ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
4\

THE BRIDGEPORTĘ
BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. I n c.
A. UAHTKUS. rrc.,.

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

MOTERYS KURIOS
NEGALI DIRBTI.

i

u JU

10

ir gausi DYKAI musų knygą, KŪDIKIŲ
GEROVfi, kuri paaiškins, kaip užlaikyti
kūdiki sveiku. Taipgi gausi maitinimo in
strukcijas jūsų kalboje.
0106

Pašto darbininkas, Teter,
atpasakojo tos vagystės pienus.
Murphy prikalbinęs jį prie tos
vagystės. Kadangi jis žinojo
kokiu laiku yra siunčiami bran
gus siuntiniai-fpinigai, tai jo Skaitykit^, ponios Corley
darbas buvo pranešti tą. Teter, laišką ir naudą jos patyrimo.
Cosmano .ir keletas kitų kele Edmund, S. C.—“Cjau menkyn, ner
nesmagumus
tą sykių buvę nusilankę. Dear-I viškumas ir moteriškus
kentėjau kas me
boru stotin, kad atsargiai ap-l
nuo.
Negalėjau
dirbti
jokio
darbo
žiurėjus vietą ir padarius pie
ir mėginau daugy
nus kur link bėgti pinigus pa
bę gyduolių, bet nie
kas
nepagelbėjo.
vogus. Kadangi Teter gyveno i
Negeidaujamieji
Pamačiau jūsų gy
Indianapolis, tai už atvažiavimą
duolių pagarsinimą
mažojo
knygelėje,
Chicagon dėl padarymo pienų
Nutarė deportuoti, bet
kurią radau pames
lai vagystei gavęs iš Murphy
dar ir Šiandie laiko
tą pas duris ir dvic
jų bonkų neišnauapie du šimtus dolerių. Pašto
Ellis Island’e.
Į (lojus
Lydia E.
apvogimui pirma jie pdsivoge'i Pinkliam Vegetable
Componudo, kaip
[Iš Fodoruotosios Presos]
tinkamą automobilį iš Bellevuo pamačiau, kad man gelbsti. Dabar
užlaikau stubą ir galiu visą savo dar
NEW YORK. — Seplynias- garažės. Galutinas pienas bu bą pati padaryt. Nepajiegiu užtekti
dešinits jienki vyrai, moters vęs padarytas Murphy ofise nai išsireikšt apie jūsų gyduolę. Jos
daugiau m-an gero padarė, nei kokis
ir kūdikiai, kurie balandžio 9 tris savaites prieš vagystę. Tai gydytojas. Neturiu tiek popioroa,
vagystei pienus darant dalyva kad galėčiau išpasakot, kiek man ir
draugėms gero padarė. Jus ga
menesiu laiko tam atgal, tapo vę. Murphy, Cosmano, Gierun, mano
lite atspausdint šį mano laišką, jei
ir Frank Gusenbcrg, norite”. — Elizabeth C. Corley caro of
atvežti ant Ellis Island salos, Peter
P. Corley, Edmund, S. C.
dar ir šiandie ten laikomi. Vi Paul Sinion ir dar kiti trys, A. Apsukrumas
yra išlaikyt pasiryži
si jie nužymėti deportavimui, kurių pavardęs dar nenori išy mo tvirtumą ir sveikatą, bet kaip
širdį skauda pažvelgus ant silp
bet jų deportavimu, kai]) išro Įduoti policijos agentai. Vagys mums
ir sergančių moterų m-utant kas
tė* tapo nutarta padaryti kovo nų
do, nebesirūpinama.
dien kovojant env’"t. sav»
strėnų skaudėjimą galvos, skaudė
Organizacijų, kurios rūpina 31 d. Teter buvo nuskirtas duo gas,
jimą,
nerviškumą ir kiekvienas sujudi
si tų “negeidaujamų” šelpimu, ti ženklą, kuomet atvažiuos mas gamina naujus skausmus. KodeiRct gi negalit persįtikrint daugybe musų
darbuotojai sako, kad tų žmo automobilis su pinigais.
aplaikytų nuo moterų iš visų
nių padėtis esanti stačiai pasi kad Teter’io duotas ženklas ne laiškų
šalies kraštų, kuriuos garsiname, ir
gailėtina. Daroma visa, kas pastebėtas, tai tą dieną vagys kurios paliudija, kad Lydia E. Pink
liam Vegetable Compoundas pagel
galima daryti, kad tie žmonės tė nepadaryta. Tas atlikta ba bėjo.
ir jum-s, kaip kad pa
| gelbėjoPagelbės
butų paliuosuoti — jei nedau landžio šeštą dieną.
poniai Corley.
giau, tai nors “po kaucija”.
Paštą užpuolant buvo penki I
1

, Pcople Teatro Name,
1616 W. 47th St., Tel. Boel. 160
VALANDOS:
6 ild 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto
Ree. 2914 W. 43rd Street
Telophonc McKinley 263

*

New York

susirinkimas. $60,000, o kiti, kuire dalyvavo

Rengė jį Irish-American Labor
lyga. Kone visi kalbėtojai be
pasigailėjimo smerkė dabartinį
Amerikos Darbo Fedferacijos
prezidentą, Šamą Gompersą.
Pasak jų, jeigu Amerikos Dar
bo Federacija nebusianti reor
ganizuota, Jeigu ji nebus pa
daryta tokia, kaip kad Angli
jos darbininkų unijos, šios ša
lies darbininkų laukia sunkus
laikai, Irom perso mašina yra
sudaryta taip, kad ji daugiau
naudos teikia samdytojams ne
darbininkams.
Rot jeigu visa to norima at
siekti, tai būtinai reikią duot
“atstavką” Gompersui.

"‘Tl'

Tūli, strikol’is '
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas

Borden Bnlldlpg

Valdžios agentai galinus, sa
Sako, jeigu Amerikos Darbo ko, esą tikri, kad T. Murphy
Federacija nebusianti reor vadovavo šaiką vagių, kurie pa
ganizuota, šios šalies darbi vogė $325,000 iŠ Dearborn paš
ninkai nieko gera neatsieks. to. Jie jau turi ir vagių pasi
darytus pienus. Iš pavogtų pi
[Iš Federuotosios Presos]
nigų, sako, Murphy pasilaikęs
NEW YORK. — Labor Tem- sau $200,000, jo artimiausias
nritlnis

Praktikuoja 30 metai
Ofisasi
Į 8149 S. Morgan St., kerti 32 St.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTASi
' Moteriškų ir Vyriikų
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOSi
Nuo 10 ryto iki 8 po pietų, 6—8
vakare. Nedėliomis nuo 10—2
po piet.
Telephone Yards 687

8

|

delis

J DR. G. M. GLASER

buvo tinkamu iki gydytojas patarė naudot

The Borden Company

Smerkia Gompersą.

f >lo

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilga! prak
tikavusi Pennsilvanijos hospitaltse.
Pa
sekmingai pa
tarnauja prie
gimdymo. Duo
da rodą viso
kiose
ligose
moterimi ir
merginoms.

Gal bus penki centai gatveka
rių fėras.

Dar apie Dearborn pašto
išvogimą.

— Naujflfr-

sai pašto viršininkas Hays grą
žino antros klesos siuntimo
teises netik Ne\v Yorko socia
listų dienraščiui Call ir Milwaukee Leader’iui, bet ir vi
sai eilei kilų laikraščių, kuKomedija
rieųis buvusis pašto viršinin
Jieško progų prisikabinti prie kas Burlesonas tas teises bu
Amalgameitu unijos.
vo atėmęs. Tarp tų laikraščių
[Iš. Federuotosįos
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AKUŠERKA

Tikslas buvo toks: senato ko
misija norėjo patirti 1) kas
yra kaltas dėlei brangenybės
drabužių rinkoje, 2) kodėl su
mažėjo produkcija drabužių ir
ar delei to yra kalta Amalgameitų unija, 3) kokia yra Amalgameitų unijos pozicija jė
gos vartojimo klausimu, 4) ar
amalgaineitų unija nori paim
li savo kontrolei! rūbų gamini
mo industriją, jeigu taip, tai
kokiomis priemonėmis ir 5)
ar Amalgameitu unija yra ne
patenkinta tais teisėjų patvar
kymais, kurie paliečia taip va
dinamus “industrinius ginčus”.
Suprantama, kad Amalgaineitų unijos prezidentas visas
tas samdytojų sugalvotas pa
sakaites tinkamu budu atrė
mė. Maža to, ponams iš sena
to jis patarė pasiklausti apie
tai pačių samdytojų, tokių kaip
Bart, Sėliai fner and Marx,
Chicagoje, ir bešališkų žmonių,
kurie nepriklauso ne Amalgameitų unijai negi patiems sam
dytojams — pav., profesorio
Milis, Cbicagoj, ir kitų.
Pakviestieji fabrikininkai, su
prantama, Hillmano tvirtinimus bandė atremti, bet jie,
kaip sakoma, padarė tik tokį
“poor showing’ą”.

Prieteliai pykstasi.
Darbininkai, jeigu sugebės
— galės pasinaudoti.

M »’*•*' .X»»*

tijos “Weekly Peoplc”, “Cliicago Socialiai”, Milwaukee vo
kiečių socialistų “Vorwaerts”
ir keli kiti.
Ištikro, buvusis pašto virši
ninkas, turi būt, turi ko pasi
šildo Ii.
.
».

vyrai. Gierun važiavo automo-j
hilį, du broliai Gusenbergai iri

dar du vyrai, kurie dai; nesu-!
imti, rados automobily. Teter I
rados ant stoties platformos, Į
nuo kur jis turėjo pakelti savo
skrybėlę, kaipo ženklą, jog va
gims laikas pulti. Cosmano su
kinėjos aplink prižiūrėdamas
vagių “darbą.” O penki, užpuo
likai netoli platformos žaidė
beisbolę laukdami, kuomet bus
duotas jiems ženklas užpulti
pašto automobilį. Kuomet tik
Teter pakėlė savo skrybėlę,
penki vagys pribėgo su revol
veriais ir pagavę pinigų krop
siu nuvažiavo automobily.^
(
/ ■
*
I
Kaip kurie vagių jau buvo
nužiūrėti už kelių dienų vagys*
tei įvykus, bet gi neturint tik-Į
(Tąsa seka ant 6-to puslp.)

Telephone Yards 5882 M

į DB. M. STUPNICK!

8107 So. Morgan St.,
Chicago, III.
3 VALANDOS: Nuo 8 ild 11 ryto j
ir nuo 5 ild 8 vakare.

rmiiiiiiiimiiMi*
-t

Mirė birž. 15, 9:30 vai. ryte, su
laukęs 34 metų amžiaus. Pa
liko didžiausiame nultudiino mo

DR. A. A. ROTU <
RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drover 9693
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet,
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną.

DEL TŲ, KURIE JAU ŽINO.
Kad Sen-llayto Plaukų Toni
kas tiktai jo vienintelė pasekmė
išnaikinimui pleiskanų, sudrutinimui plaukų.
Kad*Sen-Rayto Plaukų Toni
kas skiriasi nuo visų kitų toni
kų savo gerumu. Bet nežinote,
kad mes de|ei priežasties bedar
bes pasirūpinome, kad jūsų bran
gintini Sen-Rayto Plaukų Toni
kas jums butų visuomet pirma
pagclba pasipuošimui kiekviena
me reikale. Kad delei branguma
nebūtų nesmagumo. Mes pada
rėme pastebėtinai žemos kainos
paprasta kaina 8 unc. bonka $1.00, 4 unc., 60c. Dabar 8 unc.
bonką parduosime už 75c., 4 unc.
po 45c., 5 bonkos, kiekviena po
75c. $3.75, mes parduosime už
$3.50; 12 bonkų, kiekviena po

DR. YUSKA
1900 So. Halsted St
Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki
8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63rd St.
Tel. Prospect 8466
m

"nigmT-fliar.T'-f.".

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS
1821 So. Halsted SU Chicago, DL
kampas 18th St,
Valandos! 9—12 ryto ir 1—9 vak.
Phone Canal 257
Vi
■ i ■ i ■—■■■■■■■ .

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas ir Chirargaa
1637 W. 51 st. kamp. Manhfield av.
Valandos! iki 9 ryto, nuo 8 iki
4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Prospect 1157

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
B
Tokis iš j DR. G. Z. VEZELIS į

parduosime už $10.00.
pardavimas nesitęs ilgai, nes
nedaug teturime, todėl pasirū

terį Pauliną ir keturis vaikučius,

pinkite greitai nusipirkti.

dvi (lukteri, vyriausia 13 motų,
antroji 8 metų, ir du sunu, 5 ir
3 motų.
)
Velionis paėjo Kauno red.,
Šiaulių apskr., Titavėnų valsč.
Lavonas randasi 158th ir Wood
Sts., Harvey, 111.
Laidotuves atsibus subatoje,
birž. 18 d., 9 vai. ryto i Velšių
Katalikų bažnyčią ir iš bažny
čios į šv. Kazimiero kapines.
Kviečiami draugai ir pažįsta
mi dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę: Moteris ir vaikai.

rie reikalausite per paštą, reikia
extra pridėti po 10c ant kiek
vienos bonkos.
Adresuokite taip:
S. R. PLAUKŲ TONIKAS
3238 So. Ilalsted St.
Chicago, UI.

Telephone Drover 5052

II m 1.1

Telephone Van Buren 294
ltex. 1189 Independence Blvd. Chicago

Telefonas: Boulevard 7042

75c. $9.00, už $6.00. 24 bonkos,
kiekviena po 75c $18.00, mes
ANTANAS PAUKŠTIS

g

Ku

Lietuvis Dentistaa

4712 South Ashland Ave^
arti 47-tos gatvis
hiiumimiiimi

Tel. Boulevard 2160

Dr.AJ.KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas
VALANDOS: 9—12 ryto
2—9 vakaro.
3308 So. Morgan Street,
Chicago, III.

ORKESTRĄ—BENĄ
Parūpina, visokiem*
reikalams

Dr. A. Juozaitis

M- Ji SALAKAS

DENTISTAS
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. yaka
re. Nedaliomis pagal sutarimo.
3261 So. Halsted St., Chicago, UI

(i? MU.So. 4»lh Conrt
Cicero, 1H.
Tel. Cicero 2J11

J&>£

Telefonas Pullman 856

DR. P. P. ZALLYS
Lietuvys Dantistas
10801 So. Michigan Avn Roseland.
Valandos: 9 ryto iki 12 dienų
Nuo 1 po pietų iki 9 vakaro.
V

-................... -

■■

------------------------------ —/

MAi i.ilKiSTOS, Chicago, Dl
First Congregalional Ghurch
skiepe parapijonys laike savo
rų priparodymy jie paleista už- ‘ mitingą,
kuomet automobilis
sistačius kaucijos.
Balandžio įsilaužė pro duris. Paskui auto16 d. suareštavus brolius Gues- mobilia atsistums atgal ir nuenbergus rasta vogtų pašto pi- siskubino, kad nepatekus bėnigų ir tuomet vagys pradėjo ' don.
mesti bėdą viens ant kito- Dabar-gi esą viskas išėję aikštėn.
Clara Muders užvakar išgėrė
nuodų. Gal būt mirs.
Užmokėjo $1,500 už paval
gymą.

-Ketvergas, Birželio 16, 1921

North Sidės Draugijų Sąrišis ren
1
gia pramogų vakarą naudai Viešo
Knygyno sausio (January) 15 d., 1922
m. Schoenhafeno svetainėje, MilvvauĮ PARDAVIMUI bučernė ir grosemė
kee ir Ashland Avė. Meldžiame proVYRŲ
geroj vietoj, apgyventa lietuviais ir
gresyviškų draugijų nerengti tą dieną
kitataučiais.
Biznis gerai eina. Par
REIKIA vyrų kaipo agentų ir ko
panašių vakarų, kad nepakenktum
davimo
priežastis,
savininkas užlaiko
lektorių prie vienos iš didžiausių svei
vieni kitiems.
— Komitetas.
du
bizniu.
katos ir atsitikimų Insurance kompa
2956 S. Union Avė.
nijų Chicago. Mokėsime algą ir koPASARGA
Atsišaukite 2900 Emerald Avė.
mišiną pagal kontraktą ir vyrai no
rinti dirbti, gali lengvai uždirbti nuo
BARGENAS.
Norintieji pasigarsint į sekamos die $6 iki $20 į dieną ir trumpame lai
ke
tapti
superintendentu.
Jei
esi
nos Naujienas, turi priduot savo pa
Pardavimui kriaučių šapa nau
skelbimą no vėliau, kaip 9 vai. va darbščiu ir nori padaryti didelius pi
nigus,
musų
agentų suponnkaro.
(rSūtrSo
. .matykit
.
_»
...
. . .
siuvimui, valymui ir prosijljmui. Geriausiai įdirbta tarpe
Pardavimai savasčių, biznių, Į auto kasdieną.
mobilių, rakandų, kambarių jiėškoji- CHICAGO MUTUAL CASUALTY Chicagos lietuvių.
Priežastis
d Vienuolika metų atgal vieną
mai, apsivedimai, asmenų jieškojiCO„
pardavimo savininkas išvažiuo
biaurų rytą atėjo
pas Mrs.
mai ir t.t. turi būt iš kalno apmoka
431 S. Dearbom St.
Ne iš vietos!
mi.
ja Lietuvon, Turi būt parduo
Joseph Peddicard, 1837 S. Park
Room 911-912.
ta greitai.
avė., North Chicago, nuplyšęs, Ištisa savaitė praslinko, kaip Nau Klaidos padarytos paskelbime, turi
būt
atitaisytos
į
24
vai.
Atsišaukite j Naujienų ofisą,
suvargęs, alkanas vyras, Geo jienose (132 num.) buvo paskelbtas
uždavinys
No.
18,
ir
ligi
šiol
vos
du
rge Foster Paddock, ir papra atsakymu teatėjo.
tarpe 6 ir 9 vakare, klauskite W.
Galvosūkio mėšė jos duoti jam šį-tą pavalgyti. gčjarr.s jis, matyt, pasirodė taip sunV. M-us.
1
kus,
kad,
viltį
nužudę,
jie,
tur
būt,
Moteris nieko nelaukdama įsi- • nei
raSgint nebcmSgino
ri8ti G
nei mėgint
nebemėgino j(
jį rišti.
O _
išPARDAVIMUI bučemė ir grosemė
JIEŠKAU pusbrolio Stanislovo Slevedė
jį _______
vidun,_ pripylė
stikliuką. tiesų
tasai uždavinys
___ m
_
’ ...............................
_ visai ne taip
cash biznis — su namu; graži vietų,
DIDELIS
NUPIGINIMAS
zlnrtlvnnu
nnrlnin
nnf
Wbaisu8
***3UB;- jJ“
1 »rwu nereitua
ne lik
Ežerėnų apskr., Tiltiškės vals.,
pusė bloko nuo Halsted St. Pardavi
deetvnės,
padėjo
ant «knhnin
““1"
nereikia
tik v,v:- i Pečio,
deglynes,
padėjo
ant
SskobnioĮ,uii
aų
matematikų
žinot,
bet nm
nei•>«nnnruapaprasVarniškių sodžiaus. Amerikon atvažia- Ant naujų ir vartotų
H .
* H
J
matomntlkll
Žinnt.
mo priežastis, važiuoju į farmas. No
pusrvčius ir prašė suvargusi čiausios aritmetikos gudrybių; nerei- v<> 1909 į Chicago, III., iš Chicagos
automobilių
riu greit parduot.
* Ic“--S?s.8U
'išvažiavo
CHAS LANGE & BROS. CO.
svečią valgyti. Jam išeinant dar j .kia
n8i
popierio į So. Omaha, Neb. ir girde
J. MARKUS
...
, ’_
, ,
su pieštuvėliąis.
pieštuvėliuis. Reikia tik
tik trupučio jau buk vėliau gyveno North Yaki828
West 81 St.
Buick
Distributors
jinai padavė pusę dolerio ant 1l sąmojumo
8ąmojumo uždaviniui suprasti.
Jį ma, Wash. Brolis rašo laiškus ir
2621-27 Milwaukee Avė.
kelionės. Suvargęs žmogus pakla8rtų PilkartoJame» tą Uždą- klausia apie jį. Mes negavome nei
PARDAVIMUI grosemė ir pieno
Prie Logan Sųuare
vieno laiško nuo jo. Jei gyvas, ma
stotis
(Milk Depot) su visoms nvašiSpaulding
234.
sakė, jog tokio jos mielašir- Traukinys No. 1 išeina iŠ Chicago* lonėkit atsišaukti.
nerijoms,
to biznio prietaisais. 2 ark
Cash
ar
išmokėjimai
JOHN SLEPETIS,
dingumo niekados negalėsiąs I New Yorką 10 valandą ryto, daryliai
pieno
išvažiojimui, express veži
Atdaras
vakarais
ir
Subatomis.
4044 So. Montgomery Avė.,
damas po 30 mylių per valandą. Trau
mas
ir
buggy.
Lietuviai pasinaudoužmiršti ir jis užsirašė savo | kinys
Chicago, III.
No. 2 išeina iš New Yorko į
kit šita proga, kuri neša didelį pelną.
knygutei) jos pavardę ir antra- Chicagą 12 valandą dienos, darydamas
Važiuoju Lietuvon.
po 40 mylių per valandą, taigi po 10
150 Kensington Avc.
mylių daugiau nei traukinys No. 1.
Per vienuoliką metų moteris Katras tų dviejų traukinių bus ar
PARDAVIMUI automobilius Elgin
prie New Yorko, kai juodu kelyj
nieko apie tą vyrą negirdėjo, čiau
Six,
1920 modelio. Kork tajerai. Iš
PARDAVIMUI labai pigiai
JIEŠKAU kambario su val
ausitilre, — greitasis traukinys No. 2,
rodo
kaip
naujas.
Turiu
parandavobet užvakar jinai paėmė laiš ar lėtesnysis No. 1? Tolumas nuo giu, vienam vaikinui, 18-tos gat
jimui krautuvę arba galiu parduoti vi Gents Furnishmg ir kriaučių
į New Yorką yra 912 mylių.
kelį iš Philadeiphijos firmos Chicagos
Well, žaislininkai ir žaislininkės. pa- vės apielinkėj; prie mažos šei są namą. Tinkama vieta aptiekai. dirbtuvė.
advokato, kuris praneša, jog sikrapštę pakaušį ir pirštą prie kak mynos. Turinti tokį kambarį, Priežastis pardavimo— apleidžiu Chi455 W. 79th St.
cagą.
tos
prisidėję
padūmokite.
O
paskui
George Foster Paddock, kurį
Tel.: Vincennes 5001.
6012 S. Kedzie Avė.
bandykite dar išrišti šitą rimtą arit meldžiu pranešti Naujienų ofiPhone: Republic 3733.
ji tuomet sušelpė, pasimirė ir metinį uždavinį:
san 815.

(Tąsa nuo 5 pusi.).

PARDAVIMUI

REIKIA DARBININKŲ

AUTOMOBILIAI

ASMENŲ JIESKOJIMAI

JIESKO KAMBARIŲ

mirdamas paliko jai $1,500.

UŽDAVINYS No. 19.

Deimantų vagis prisipažino..

Harry Spavik, 926 S. Hermi
tage avė., prisipažinęs
prie
$26,000 vertės deimantų vagys
tės. Tie deimantai tapo pavogti
balandžio 16 d. iš verteivos
Julius J. Reingold, Kesner na
me. Iš sykio buvo manyta, kad
tai saviškių darbas ir Reingold
buvo areštuotas. Mat tie deimantai buvo įdrausti. Apdraudos kompanija yra paskirus
$5,000 už
vagio suėmimą ir
$20,(XX) už visų deimantų grą
žinimą.
Madame Mane Curie, ratjįų;
mo atradėja, užvakar gavo iš
Chicago universiteto Doctor of
Science laipsnį ir Williard
Gibbs medalį. Tas jai duota
kaipo pagerbimo už radiumo
atradimą.

Trys vagys įėjo į Kusinskio
saliuną, prie 4257 Augusta gat.,
ir paėmė iš registerio $85 ir
$125 iš kostumerių. Daigi va
gys paleido šūvius į jo žmoną
už neramų užsilaikymą. Mote

riai nepataikinta. Vagys išbėg
dami smogė Kusinskui į galvą?
revolverio rankina,

pareikšda-

mi, kad tolesnei jis
savo pačią tylėti.

išmokytų

Pagalios Gene Geary ir Carl
Wandercr pakorimas užvajkar
vakare tapo atidėta iki liepos
22 d. Geary yra nušovęs Rečkų, o Wanderer nužudė savo
pačią ir dar vieną nežinomą
vyrą.

ISRENDAVOJIMUI

Ant tvoros tupėjo 10 žvirblių. Me
dėjai šovė ir du užmušė. Kiek žvirb
lių liko ant tvoros?
RENDAI biznio namas su kamba
Atsakymus siųsdami, ant konverto riais gyvenimui užpakalyje. Tinkan
visados pažymėkite “Žaislui”.
tis saliunui, bučernei, krautuvei ar
kam kitam.
Randasi ant Halsted
prie 51 gatvių.
R. N. BARŠYS,
LAIŠKAI ATIEJUSIEJ1 Iš
2827 W. 40 Str.

LIETUVOS NAUJIENŲ
OFISE:

Antanavičių Antanui 2
Antanauskis Ton.
Brenčius Antanas
Banonis C.
Babris Juozapas 2
Budvetis Mrs. G.
česnavičiui Antanui
Daugėla
Dundulis A. 2
Drobus Base—2
Dvylis Antanas
Dubinski Stanley
Gedminas J.
Gulbin A.
Grebliunas V.
Kūra Juazapas
Kaunetis John 2
Latvis K.
Laureckis Simonas 3
Mažeika Stephan
Marcinkus Antanas
Mickus Peter P.
Mackevičius P.

4

JIESKO DARBO

kambarių rakandus. Gražiausis grojiklis pianas su roliais, didelis dubeltava springsa phonographas su re
kordais ir gvai-MntUbth daimanto ada
ta.
Gali grajint visokius rekordus
ir
gvarantuota.
Taipgi, vėliausios
MOTERŲ
mados fruntinės setas, dining setas,
miegkambnrio setas, kaurai, devenREIKIA 10 moterų sortavi PARDAVIMUI bučernė ir groser- portas,
pastatoma ant grindų lempa,
mui popierų atmatų. Gera alga, nė. Visokių tautų kolonijoj. Biznis kurtinai etc. Viskas nauja. Parduo
18 metų senas.
sime ant syk arba atskirai už tavo
REPUBLIC WASTE PAPER Co
934 W: 29 St.
pasiūlytą kainą. Nepraleiskit šio bargeno.
Rezidencija:
1039 W. Congress St.,
1926 So. Kedzie Avė.
Tel.: Haymarket 856. *
PASINAUDOK GERA PROGA
Pardavimui bučernė, grosemė ir
PARDAVIMUI FARMA
bekernė, už labai žemą kainą. Ir na
Savininkas šios farmos nesenai mi
Reikia moterų sortavimui po mas su 8 kambariais pragyvenimui; rė ir jo savastis turi būt sutvarkyta.
biznis gerai išdirbtas. Priežastis par 120 akerių labai geros molio žemės,
pierinių atmatų. Augščiausia al davimo
—savininkas važiuoja Lietu nėra smėlio nei kieto molio; geri bugą mokame.
von. Atsišaukite greitai—platesnes dinkai, randasi širdyje lietuviškos au
ant vietos,.
gančios apielinkės. Reikia pamatyt,
STANDARD PAPER STOCK žinias patirsite
V. J. LATVĖNAS,
kad
apkainavus.
Kaina $7,500, iš
COMPANY,
411 Lincoln Avė.,
Rpckford, III. mokėjimai.
i
W. G. ALWAY,
626 W. Taylor St.,
aptekimas,
Scottville, Mich.
PARDAVIMUI saliunas, lietuvių
kolonijoj, biznis išdirbtas per 8 me
tus. Pardavimo priežastis — pirkau
PARDĄVIMUI rakandai (furnitukitą saliuną Leafy Grove. Aš esiu re).
Pardavimo priežastis, važiuoju
VYRŲ
sužeistas, todėl priverstas esu parduo Lietuvon.
Į trumpą laiką turi būt
ti vieną saliuną.
parduoti.
1843 S. Halsted St.
83t) W. 18th St.,
2-os lubos iš užpakalio.

REIKIA KELETOS
VYRŲ

Pranešimai

kiai augančią taxi Cab Co. Jei

Cicero Lietuvių Liuosybės ..Namo .
Bendrovė rengia prakalbas sekančią
pėtnyčią vakare, birželio 17 d., ant
nuosavo pleciaus, prie 49 Ct. ir 14
gat., Cicero, III. Kalbės keli žymus
kalbėtojai ir bus gera muzika. Pa- ;
si taiki u s prastam orui, prakalbos bus
laikomos J. Juknienės salėj, 4837 W.
14 gat. Cicero. Kviečia—Komitetas.

AŠtuoniems policistams, ku
rie suėmė
Albert Lawrence,
1259 W. 79 gat., užmušėjus,
pakeltos algos $180 į metus. Ke
turiems duota augštesnės vie
tos.

Svarbu! — Lietuvos Laisvės Pas
kolos Stoties delegatas sugrįžo iš Washlngtono ir parvežė daug svarbių ži
nių. Dėlto šiandie, birželio 16 dieną,
kaip 7:30 v. v. bus viešas susirinki
mas Shemaičio svet., Union Avė. ir
18ta g-vė ,kur delegatas visa tai pra
neš visuomenei. Malonėkite gausiai
atsilankyti.
' — V. F. Andriulis,
♦
Stoties Iždin.

'

parWimui

REIKIA DARBININKŲ

Priimsime keletą vyrų į smar

jį.

NAMAI-ZEME

EXTRA BARGENAS
$7500.00 nupirks gerą mūrinį namą
6 pagyvenimų po 4 ir 5 kambarius.
Namas gerame stovyje, renda $80.00
į mėnesį. Jei turite 1 ar 2 lotus, pri
imsiu kaip pirmą įmokėjimą. Atsišau
kite tuojau pas
SZEMET & LUCAS
4217 Archer Avė.
PARDAVIMUI 80 akerių geros že
mės su triobomis, apsėtais laikafs, gy
vuliais ir mašinomis didžiausioj lie
PROGA BIZNYJ
tuvių kolonijoj ant lengvų išmokėjimų.
Reikia ištikimo vyro stoti prie- grei
Lengvi išmokėjimai; didelis bargenas, tai parduodančio tavoro. Pardavėjai
jei pirksi tuojaUs.
lengvai gali uždirbti nuo $5,000 iki
PETER BRAZAUSKAS, Savininkas. $10,000 į metus. Turi turėti nuo
Custer, Mich.
$500 iki $1/)00. Taipgi turi būt ap
sukrus, mandagus ir norinti važiuoti
PARDAVIMUI labai pigiai didelis į Milwaukee. \Visc. Tamistos pereir
2-jų augštų mūrinis biznio namas ant ga patirti. Adresuok
Halsted Street, tarpe 32-os ir 33-čios
CHAS URNIK, I
gatvių. Viršui, 5-kių kambarių flatas; 154 W. Randolph St.,
Room 342
žemai, didelis 25x135 pd. Storas, tin Arba rytais namie 4545 S. Talman Av.
kamas dideliam Hardware štorui,
Wholesale bizniui, Duonkepei, kKriau
PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis
čių šapai Ir kitiems didelės vietps jiešnamas po 4 kambarius. Rendos j mė
kantiems.
nesi $40.00. Kaina $5,000.00. (mokėt
Yra tai didžiausias Storas ir geriau $2,500.00. Atsišaukite.
šioje Bridgeporto vietoje, o kaina tik
ANTON LANG, savininkas
tai $12,000. Įmokėt $2,000, o reštą 3756 S. Parnell Av, los lubos, priekis.
lengvomis mėnesinėmis mokestimis.
A. OLSZEWSKI
PARDAVIMUI pigiai puikus 5
kambarių mūrinis namas, 5 metai kaip
8251 S. Halsted St.
statytas, su gasu, elektra, maudynė ir
KAS NORIT PIGAUS NAMO? kiti parankumai. Smagi lietuvių ap
vieta. Privažiuojama į visas
Namas 5—6 kambarių, rendos neša gyventa
dalis
miesto
už 8 centus. Priežastį
$70.00 į mėnesį, 3 lotai, 3 blokai iki pardavimo patirsite
ant vietos. Atsi
klioštoriaus, 3 blokai iki parkų. My šaukite dieną ar vakare
pas savinin
linti tyram ore gyvent, gali gaut tą ką:
hamą pirkti visai pigiai.
JUŠKEVIČIUS.
Taipgi 5 kambarių namas, 2 lotai, 2 4954 So. J.Tripp
Avė..
Chicago, III.
karvės, 60 vištų. Kaina $2,500.90.
Vienas blokas į šiaurę nuo Archer
Atsišaukite nuo 5 iki 8 vai. vak.
Avė.,
gatvekarių.
7141 So. Rockwell St.,
Medinis 5 kambarių namas: aržuoSu $3,500.00 nupirksi puikų didelį,
linės grindys, 2 metų senumo, 1 kar
vė, 16 vištų, 4 antys ir šuva; 2 lo 3 aukštų muro namų 6 pagyvenimų,
tai ir rakandai (fumiture). Parduoda po 6 kambarius; kieto medžio trimmlabai pigiai.
Savininkas važiuoja gai, maudynės, elektra ir visoki įtai
symai vėliausios mados. Cementinis
Lietuvon.
floras
beismante; rendos neša $2,400.
1254 W. 112th PI.,
metams.
Dabar tam panašų namą
Galjma matyt iki 12 vai. pietų.
nei už $30,000 nepastatyturr?. Greitu
PARDAVIMUI WISCONSIN ŽEMĖ. laiku parduodama tik už $15,000, su
$3.500 00 įmokėjimu, likusius rendos
pabaigs
Namas randasį apie
Kolonijoj iusų žmonių, kur gali ta- 63rd ir mokėti.
Kalstei
St.
Atsišaukite pas
mista pagelbėt savo kaimyną ir ta
J.
ZACKER,
mistos
kaimynas
tamistos,
širChicago, 111.
džia ir sielą.
Stambaus produk- 3301 So. Halsted St.,
tyvio
kietmedžio
miško,
nu
kirsto dvidešimts metų atgal, pardavojame po $25 už akerį.
Bažnyčia
ir mokykla arti. t Wisconsin išdirbta
žemė turi abelną vertę virš $135 už
AR NORI GAUTI $25 už ma
akerį. Paaiškinimus suteikiame laiš
ku.
žą patarnavimą. Paklausk P. M.
JONAS P. EVALDAS,
Kaičio,
Lietuviška Agentūra
Chicago, III.
840 West 33rd St.,
3301 So. Halsted Str.,
Tel. Yards 2790

PARDUODU du barnu ir saliuną;
rendos neša $200.00 į mėnesį. Turi
būt parduotas labai greitai, nes sa
vininkas važiuoja Lietuvon.
Parduosiu už $18,000.00. Atsišaukite:
ANT MAROZAS
8711 S. Kedzie Avė., Chicago.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

PARDAVIMUI rakandai visai
pigiai, nes savininkas greitu lai
ku važiuoja Lietuvon. Galima
matyt nuo 6 iki 9 vai. vakaro.
JIEŠKAU darbo už šoferį.
V. VAIGAUSKAS,
PARDAVIMUI 60 akerių fannos ja
Turiu patyrimo tame darbe; esu! PARDAVIMUI Buick 5 sėdynių
8126 Lowe Avė., 1 fl.
vai,
— įvairus ir 10 akrų pievos, 3
1917 m. automobilius. Penki nauji
vedęs, vartoju keturias kalbas. tajerai
arkliai,
10 karvių ir apie 200 įvairių
ir visas gerame stovyje. Par
paukščių,
kaip tai: žąsų, ančių irviš;
IGNAS VERBYLA,
j duosiu pigiai. Kreipkitės.
RAKANDŲ BARGENAS
tų.
Visos
farmos mašinos, pakinkai
So. Halsted St.
2338 W. 23rd PI.
! West 11956
Jauna
pora
turi
parduoti
savo
5
ir
kiti
farmos
įrengimai. Taip jau stuPullman St. Savininką galima

iii

Užvakar miesto taryba pen
kias valandas svarstė klausimą
dėl Yęllow Cab ir Checker Cab
kompanijų iškilusį
kivirčų.
Kad’ kaip gal būt tos kompani
jos bus suspenduotos ant kurio
laiko.

Leurella Handell, penkių me
tų mergaitė, 7751 So. Peoria
gat., žaidė su degtukais ir jos
švarkai užsidegė. Jinai taip la
bai apdegė, kad turėjo pasimirti.

PARDAVIMUI 5 pasažierių, 6 cilinderių, Detroiter Continental auto
mobilius. Motoras gerame stovyje.
Parduosiu pigiai. Važiuoju į kitą
miestą.
3153 So. Emerald Avė.

REIKIA DARBININKŲ

Rudinsky Tony
šližis Jonas
Stralia Jonas
Shinski Chas..
štarkienė Pranciška
Stasiavičius Antanas
Tulutis Povylas
Žilinskas J. V.
i

RAKANDAI

matyt visada.

Palubinskas Juozapas

■■n——■

PARDAVIMUI
motorcycle
Excelsior sų side cariu. Parduo
du pigiai.
3611 S. Lowe Avė.

PARDAVIMUI barber shop, 2 krės
lai ir kiti įrengimai, labai pigiai. Renda nebrangi, užpakalyj 4 kambariai
gyvenimui. Pardavimo priežastis —
apleidžiu miestą.
1973 Canalport Avė.

NAMAI-ZEME

turi keletą šimtų

dolerių arba

touring karą į mainus ant taxi

cab. Mes išmokinsime biznio ir
pastatysime dirbti tuojau. Musų žmonės padaro virš $100.00 į
/
savaitę ir visuomet užsiėmę per
1

52 savaiti į metą. Platesnių ži

PARDAVIMUI bučernė ir
grosernė, lietuvių apgyventoj
vietoj. Biznis nuo senai ir gerai
eina.
1715 S. Ganai St.
------------------------------------------------------------- f-

PARDAVIMUI saliunas. Pardavimo
priežastis—partnerių nesufflcimas.
5259 So. Ashland Avė.
Savininką galit matyt 2858 Emerala
Avė. Taipgi parduoda ir automobilių
2-jų .sėdynių, labai pigiai, už rfiirmą
pasiūlymą.

nių kreipkitės į vyriausią ofisą.
CHICAGO COMMERCIAL
EXCHANGE

Independence State Bank Bldg.
3159 W. Roosevelt Rd.
Rm. 329-31

Atdara kas diena nuo 10:00 iki
9:00 vak.

Roseland. — Pėtnyčios ir Nedėlios
vakarais, birž. 17 ir 19, bus gražios
prakalbos brolių Strumilų svet., 107ta
ir Indiana Avė. Prakalbos bus ang
lų ir lietuvių kalbomis apie svarbius
REIKIA patyrusių rankomis
gyvenimo reikalus. Taipjau bus geri siūti siuvėjų. Mums reikia tuolietuvių giedoriai ir didelis olandų ,
choras. Bus ir šiaip įvairių pamar- jaus patyrusiu guzikams skyluginimų. Kviečiame visus lietuvius,' čių apsiuvinėjimui prie kotų ir

James Ott,
2017 W. Van
dykai. Nebus nė jokių kolektų.
| bruslotų. Taipgi mokintis ranBurcn gat., užvakar tapo pa
___________ Komitetas.
komjs siūti guzikams skylutes.
šautas tris sykius, kuomet jis Town ®f Lake. - Teatrališko Kliu- 'Gera al«a mokinantis. Kreipkiužsistojo už savo seserį šešio
bo “Lietuva” šeimyniškas išvažiavi- tės.
likos metų.
m-as įvyks nedėlioję, birželio 19 d. Vi-,
si nariai susirinkite prie Šv. Kryžiaus HART SCHAFFER & MARX,
parap. svetainės 9 va. ryto, o kurie t
Dailydės dar negrįžta prie gyvena
2303 W. St., Paul Avė.
Brighton Parke, tai į p. Stasavo darbo, nors kiti namų sta siulio ofisą. 9:30 važiuosime į Willow
Arti Westem Avė.
Springs Miškus. — Nik. Klimavičius,
tytojai ir sugrįžo.
4441 So. Washtenaw Avė.
<

PARDAVIMUI saliunas geroj vie
toj, greitu laiku. Priežastis — partne
ris Važiuoja Lietuvon. Kas pirmas,
tas laimės, matyk,lt
J. P. ir S P.
4107 S. Ashland Avė.

NAMAI-ZEME.
FARM A

PARDAVIMUI.

Nuo Chicagos už Milwaukee, 160
ak., 70 ak., užsėto, 90 ak. stambaus
miško ir ganyklos, 1 mylia nuo sto
ties, 8 mylios nuo miesto; namas su 9
kambariais, didelė barnė, svirnas, vištininkas, kiaulėm kūtė, šapa mašinoms
sustatyt, malkinyčia, didelis sodas, 3
šuliniai, upė teka per vidurį farmos,
10 melžiamų karvių, 1 bulius, 2 tely
čios, 8 geri arkliai, 4 kiaulės, 60 viš
tų, visokios mašinos, 1 mašina šienui
niauti, 1 mašina javams piauti, 1 diskeris, 3 plūgai, 2 sprenzinavos akė
čios ir 2 dideli vežimai, 2 buges, 1 di
delės šlajos, 1 šlajųkai ,arfa, 1 centrafuga, 2 nauji pakinkai, šleika į bugę, 400 bušelių javų; rugių, kviečių,
miežių, avižos liko nuo sėklos; taippat
bulvių, visokių, mažesnių įrankių
perpilnai, taippat su rakandais. Par
duosiu viską kartu už $6,000.00. Įmo
kėti $8,000.00, likusius ant 6% duo
damas ilgas laikas išmokėjimui. Esu
per senas gaspadoriauti, tai norėčiau
parduoti.
Platesnių žinių kreipkitės:

bos rakandai. Farm a yra išręndavota ATIDUODAME kuruf malkas.
kitam ir Užims tik sekantį metą. Turi
651 Fulton St., užpakalyj
būt parduota greitai ir pigiai. Va
žiuojant Apžiūrėti, pašaukite telefonu
nuo Čhicagėš stoties, o mes atvažiuo
sime pasitikti.
ALEX GEDMINAS,
Ar norit, kad jūsų pinigai
Road 22, Box 383
nueitų
į Lietuvą greitai ir butų pil
North Chicago, III.
nai išmokėti? Pinigai pasiųsti per
Tel.: 933 Y. 1.
musų ofisą yra pilnai išmokami į ma
PARDAVIMUI beveik naujas medi žiaus kaip keturias savaites laiko. P.
nis namas 2 pagyvenimų po 5 kam M. Kaitis Pinigų Siuntimo Skyriaus
barius, elektros šviesa, maudynės ir vedėjas.
visi parankumai. Taipgi lotas šaie 3301 So. Halstedt St.» Chicago, III.
namo. Parduosiu pigiai arba mainy
siu ant didesnio namo.
AKUŠERKA M. BANIENĖ
SZEMAT & LUCAS
po antru vyru
4217 Archer Avė.
VAITKEVIČIENĖ
Šiuomi pranešu savo kostumerkoms
5343 So. Halsted St. 2 augštų me kad gyvenusi po num. 3336 S. Hals
dinis namas, didelė krautuvė, gyveni ted St., dabar atidariau ofisą po num.
mui kambariai užpakalyj, 2 flatai 3113 So. Halsted St. Tel.: Boulvard
viršuj, didele barni, krautuve dabar 3138.
tuščia. Kaina $2/M)0.00, pusę įmokėt,
investmentas neš 15%.
Wm. Schwem'm, 154 W. Randolph St.,
Nuolatinis rėmėjų skaitKampas La Šalie St.,
liaus augimas parodo, kad LIBERTY
Tel.: Franklin 5927.
LAND & INVESTMENT CO. ofise
NEPAPRASTAS bargenas.....2 aukš visi reikalai yra atliekami teisingai,
Pasakysiu kodėl.
tų muro namas, ant kampinio loto gerai ir greitai.
P. M. KAITIS, ofiso vedėjas,
35x185 pėdų, didelis Storas, kuriame
dabar yra saliunas, su puikiais nau 3301 So. Halsted Str., Chicago, III.
jais barais, registeris ir visoki daik
tai reikalingi tam bizniui, lietuviųap ?
gyventoj vietoj. 2 pagyvenimai ant
2-rų lubų, po 6 didelius kambarius,
kieto medžią trimingai. Maudynės,
DIDŽIAUSIA
elektra, garadžius 2 karams, didelis
cementinis beismentas po visu namu.
Mokykla Chicagoj
Ta vieta yra tikrai verta $25,000.00.
bet, kadangi dabartinis savininkas
U
apleidžia miestą greitu laiku, todėl
parduoda mažiau kaip už pusę pre
kės tik už $12,000, su bizniu ir visais
biznio rakandai. Namas randasi West
Pullman apielinkėj. Atsišaukite pas
J. ZACKER,
3801 So. Halsted St.,
Chicago, III.

MOKYKLOS

NAMŲ STATYMAS JAU
PRASIDĖJO.
Prasidėjo didelis reikalavi
mas lotų.

Turiu didelį pasirinkimą lotų ant
Brighton Park už Westem Avė., nau
joj Lietuvių kolonijoj, kur gatvės jau
ištaisytos ir medžiais nusodintos. Gy
vensit daug puikiau negu senose vie
tose. Kurie neturėsit užtektinai pi
nigų, parduosiu ant labai lengvų iš
mokėjimu.
Priimu Liberty Bondsus
PARDAVIMUI saliunas labai geroj
Liberty
Land
& Investment Co. Šerus
lietuvių rusų ir lenkų apgyventoj vie
ir
Lietuvos
Laisvės
Bonus ant pir
toj. Priežastį patirsite ant vietos.
mo įmokėjimo.
Aš taipgi perku lotus nuo visų, ku
4328 S. Hermitage Avė.
rie nori parduoti ir moku aukštesnėj
GEORGE HAT DU,
■ kainas už kitus. Moku “cash” pini
Carney, Mich.
| gais.
PARDUODU studio labai ge
Tad prie pirmos progos platesnių
roj vietoj, gerai įrengta. Labai NAUJAS muro namas, kampinis, su žinių ateikit į mano ofisą,
J. J. LIPSKI,
gera proga dėl gero fotografo. suliuno bizniu ir puikus nauji (fbe 3301 So. Halsted
Str.,
Chicago, III
turės. Namas 2 augštų, didelis Sto
Savininkas išeina iš biznio. At ras
ir svetainė, užpakalyj 2 pagyveni
PARDAVIMUI medinis na
mai po 6 didelius kambarius ant ant
sišaukite Naujienos 814.
rų lubų, kieto medžio trimingai, mau mas, 2 pagyvenimų, po 4 kam
elektra, garu apšildomas, ku
PARDAVIMUI bučernė ir pro dynės,
ris randasi Brighton Parke, parduoda barius. Vanos/ gasas. Labai
sėmė lietuvių apgyventoj vietoj. ma greitu laiku už labai nužemintą gražioj apielinkėj. Puikus oras.
su $6,000.00 įm-okėjimu arba
Parduosiu pigiai; kilnia
1Diznis yra. kainą
prymsju mainais pora lotų ar mažą Kreipkitės prie savininko. Pi
Į namą. Atsišaukite greitai pas
cash.
giai. Važiuoju Lietuvon.
*
J. ZACKER,
8807 WAllace St.
9302 Calumet Avė.
8301 So. Halsted St.,
Chicago, III.
I

Chicago, III.

Designing, kirpimo, fitavinio, ir
siuvimo vyriškų ir moteriškų drapanų.
Musų sistema yra geriausia, čia
mokiname atskiruose departamentuo
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva
drapanas, prie geriausiai įrengtų sąlygų. Išmokinam į trumpą laiką ir
už labai prieinamą kainą. Išmokęs
amato, be darbo nebusi.
Ateikite pasiteirauti, tas nieko neprekiuoja.
Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING
SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO
Kampas Lake Str., ant 4 lubų. >
VALENTINE DRESMAKING
COLLEGES
6205 S. Halsted, 2407 W. Madiaon,
1850 N. Wellg St.
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Pattemų Kirpi
mo, Designing bizniui ir namams.
Vietos duodamos dykai, Diplomai.
Mokslas lengvais atmokėjimais.
Klesos dienomis ir vakarais. Pareikalaukit knygėlės.
Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininki.
V

