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Čita sumušė juodašimčius. Lenkų maištas Silezijoj
susmuko.
RYGA, birž. 20. — Maskva
praneša žinią iš Tolimųjų Ry
Čita,
tų respublikos sostinės
kad birželio 13 dieną tapo suį
mušta arti Trozkožavsk,
nuo Pctrovski,
pietvakarius
vedama
juodašimčių armija,

Sternberg. Tolimųjų Rytų ka
reiviai paėmė penkias kanuoles
ir daugiau grobio ir vejasi bė
gančius juodašimčius.

Skelbia “laimėjimus.”
DARBINAS,
birž. 20. —
Skelbiama apie naujus gen.
barono Von Ungern-Stemberg
kareivių pasisekimus. Jo spė
kos paėmusios Petroski, ant
Trans-Siberijos
geležinkelio,
pusiaukelyj tarp Irkutsko ir
Čitos ir buk grąžinančios pačiai
Čitai. Tas generolą® išleido
proklamaciją, kad jis siekias!
pasodinti ant sosto didįjį kuni
gaikštį Michail Aleksandrovič.
Tos pačios žinios tvirtina,
kad Čitos kareiviai, pasiųsti
atmušti tą baroną, pakalusios
maištą ir atsisakiusios kariauti
su priekiniais anti-bolševikų
pulkais.
IVu? translation filed with the postmaster at Chicago, 111., June 21, 1921
as required by tne act of Oct. 6, 1917

Gelbės Čitos respublikai.
TOKIO, birž. 20. — Vladi
vostoko žinia sako, jog iš Či
tos pranešama, kad atlygini
mui už prekes, sovietų valdžia
duos finansinę pagelbą Tolimų
jų Rytų respublikai. Už 1921
finansinius metus bus duota
tai respublikai 3,000,000,000
rublių popieriniais pinigais ir
300,000 rublių auksu.
Vladivos/toiko
nacionalinis
susirinkimas, tikimąja, susirinks liepos 1 (L
Kurs Dėbso kelegiją.

Skandina Turką laivus.

ATHENAI, birž. 20. (- Oficialiniai paskelbta, kad daug
Maištininkai jau grįžta namo ir turkų valsčių, kurios gabeno
ginklus Turkijos nacionalis
daug mažesnius reikalavimus
tams, tapo paskandinta Turki
bestato.
jos karo laivų Inedolyj, Juodų
RATIBOR, Augšt. Silezijoj, jų jurų pakraštyj, arti Trebi-

; Turkijos nacionalistų turi būti
išrišti karo lauke, o ne taikos paties gen. barono von Unger- birž. 20.

10,000 angliakasių
sustreikavo.

.11

— Lenkų

maištinin zondo.
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No. 143

Liepia sustot kariauti

sios valstybės tebetęs pavo fi
tarybose.
nansinę blokadą, Graikijos, ku-,
Dr. Stratos atvyko į Smytną,
rį veikia nuo laiko nuvertimo
Venizelos, ir laikysis aštraus kaipo galva parlamento komi
frontan.
neutraliteto Dardaneluose
ir teto, kuris vyksta
Jis pasakęs:
Juodose jurose, neprileidžiant
“Tarpininkavimas nėra pri
graikus blokuoti Anatolijos por
tus ir tuo leidžiant gabenimą imtinas. Mes negalime atiduoti
amunicijos ir reikmenų turkų Trakų ir Smyrnos. Vienatiniu
išrišimu yra spėka ginklų. Rei
nacionalistams.
kalinga karinis ofensivas, kąd
Ultimatumas taipjau pareiš turkai ateitų į protą.
kia, kad Graikija turi pri
“Graikija turi
diplomatinį
imti permainytą Sevres sutar tikslą. Karinis nepasiekimas
tį, taip kad Smyrna pasiliktų prie EskiShehr
padarė įtaką
laikinai talkininkų kontrolėje, diplomatiniuose rateliuose Pe
su kuo, manoma, sutiks ir tur rūžiu j e ir Londone. Politinė
kų nacionalistai. Rytų Trakų įtaka ttiri būti atgauta. Europa
klaupsimas paliktas išrišimui permaino savo nuomonę tik
vyriausios tarybos susirinkimo. kada karinė padėtis persimai
Jeigu Graikija priims ulti no.”
matumą ir bus padaryta taika
Karalius “serga.”
su Turkijos nacionalistais, did
žiosios trįs valstybės prižada
KONSTANTINOPOLIS, birž.
nuimti finansinį
embargo ir 20- — Pasak gautų žinių, su
leisti Graikijos valdžiai sutvar koncentravimas stiprių spėkų
kyti savo finansinius reikalus. Rusijos kareivių Kaukaze, su
Venizelos vakar buvo slapta artilerija ir ginkluotais auto
atvykęs iš Londono ir dalyvavo mobiliais, leido Turkijos nacio
šiandie ministerių konferenci nalistams ištraukti iš to distrijoje. Manoma, kad jei Kons kto savo kareivius ir sustiprin
tantinas priims ultimatumą, jis ti savo armiją Anatolijoj.
taps nuverstas nuo sosto.
Yra žinių, kad karalius Kon
Bet Konstantino valdžia vis- stantinas nesulaikė demorali
tiek turėtų pulti ateityje, jeigu zacijos, kuri prasidėjo Graiki
ir atmestų ultimatumą. Graiki jos armijoj. Karalius sergąs
ja neturi pinigų, amunicijos Smyrnoje, bet manoma, kad
ir reikmenų ir jeigu didžiosios karaliaus liga paeina delei lie
valstybės leis gabenti karo rei prielankaus jo priėmimo pas
kmenis kemalistams, turkai iš Kreto kareivius, kurie jį ap
varys graikus iš Smyrnos ir su švilpė. Kretai
ynį Venizelos
varys juos į jurą.
šalininkai.
Niekurie mano, kad Graiki
ja galbūt priims ultimatumą
su sąlyga, kad talkininkai atly
gintų Graikijai kaštus laikymo
jos armijos Mažojoj Azijoj nuo
pereitų metų, kada priimta
Sevres sutartis.
W1LKESBARRE, Pa., birž.
4
20. — Apie 10,000 antracito an
»••***’
gliakasių, dirbančių Pennsyl^iOflALDEMOKRATAB
vania Coal kompanijai, sustrei
Musų draugų laikraštis iš kavo šiandie. Streikieriai sako,
Kr uno Kiekvienas darbininkas
kad kompanija nemoka tos al
privalytų jį persk eitvU Nnm
gos, kokia buvo sutarta perei
Jau atėjo
Socialdemokratas tais metais. Kompanijos gi vir
nnm. 7, 8 ,9, 10, 11, 12, 13, 14,
šininkai skelbia, kad streikas
15 ir 16 ir Paštininkų Balso nr. esąs nelegalinis ir kad kompa
1 ir 2. Visi parsiduoda po 5
nija kovosianti iki pastaros,
centus.
bet angliakasiams nepasMudGaunama® NaojfMty| oAm.
sianti.

*

Chicago, 11L, U tarai n kas, Birželio(June) 21 d., 1921

Talkininkai grūmoja
Graikijai
l.,«
‘S ’SZ
teoll<‘tn♦i kariavus užlaiky,,,° iš Graikijos karo
uUulull i\Ql lu"Uui skolos, kadangi jie supranta,
' kad jei padėtis nepagerės, Grai
Reikalauja atidėti ofensivą ir j.jja tlir^s nusibankrutyti.
pradėti tarybas su turkais.
Nota Silezijos klausime.
PARYŽIUS, birž. 20. — Kon
Konferencija šiandie pasiunstantinas galbūt puls ir jo vie
, tė notą talkininkų komisijai
tą užims Venizelos, iš priežas
ties Anglijos, Francijos ir Ita Augšt. Silezijoj, reikalaudama,
lijos pasiųsto ultimatumo Grai kad ta komisija tuoj aus ir vien
kijai, reikalaujančio, kad ofen- balsiai rekomenduotų naujus
Augšt. Silezijos rubežius. Jeigu
sivas prieš Turkijos nacionalis
tus butų sulaikytas
ir kad tai nebus padaryta, vieton da
bartinės komisijos bus paskir
Graikijos valdžia pavestų visą
dglyką didžioinsioms valsty ta ekspertų komisija, kuri ir
nustatys rubežius, kuriuos tu
bėms tarpininkauti tarybose su
rės priimti kaip Vokietija, taip
Mustaplai Kernai Paša.
ir Lenkija.
Lordas Curzon, premieras
Briand ir Italijos atstovai pa
Graikai reikalauja karo.
reikalavo iš Athenų, kad karia
LONDONAS, birž. 20. —
vimas nebūtų atnaujintas iki
Smyrnos telegrama, pasekanti
didžiosios trįs valstybės neį
Graikijos valdininko Dr. Stragaus progos draugiškai susitai
tos pareiškimą, sako, kad nekinti su Turkijos nacionalistais. į
’ i sutikimai tarp
Graikijos ir
Jei karalius Konstantinas

Pirmas Lietuvių Die nraštis Amerikoje

Pranešimas sako:

DENVER, Colo., birž. 20.—
šiandie prasidėjo antros savai
tės posėdžiai Amerikos Darbo
Federacijos konvencijos. Da
bar tik ir prasidės svarbiausių
klausimų svarstymas, nes perei
tą savaitę praleista klausimu
raportų, rinkimais komisijų ir
abelnai konvencijos susitvarky
mo darbu.
Airijos klausimas, geležinke
lių problemos,
nustatymas
santikių su Europos darbinin
kais ir visi kiti svarbus Ameri
kos darbininkams klausimai
turės būti išrišti šią savaitę.
Airiai daugia triukšmo kelia
konvencijoje. Jie negali susi
taikinti tarp savęs ir ketina
tuos ginčus perkelti į visą po
sėdį. Vieni airių nori paskel
bti boikotą Anglijos prekėms,
kiti gi pasitenkintų vien tuo,
kad butų išreikšta Airijai už
uojauta ir pareikalauta jai nep rik la ūso m yb ės. Pa sk clbi m as
boikoto Anglijos prekėms gali
nutolinti Kanados darbininkus
nuo Amerikos Darbo Federa
cijos.
•
Mašinistų unija įnešė rezo
liuciją, kad konvencija atmes
tų Gomperso poziciją linkui
Internacionalinės Unijų Fede
racijos ir kad Am. Dariio Fe
deracija išnaujo įstotų į Uni
jų Internacionalą.
Eina ginčų ir tarp pačių uni

atšauksiąs. Daugelis mano, kad
prezidentu bus išrinktas Lewis, nors jam nepritaria dau
gelis angliakasių atstovų. Bet
jie nepritaria ir Gompersui.
Geležinkeliečiai, kurie pyksta
ant Gomperso už jo priešini
mąsi nacionalizavimui geležin
kelių, ketina balsuoti už Lewis,
nors ir tas nėra nė kiek ma
žesnis a įgulei vis už Gompersą.

3 užmušti laidotuvėse.
HAVANA, birž. 20. — Trįs
žmonės liko užmušti ir 29 su
žeisti, kada policija užpuolė
ant žmonių, kėlusių triukšmą
ant Ii ’nių laike laidotuvių
buvusi, prezidento Gomez-

Surado naują ‘pasaulį’.
VANCOUVER, B. C., birž.
20. — Iš Sydney, Australijos,
pranešama, kad pietinio po
liaus tyrinėtojas, anglas Dr.
J. L. Cope, surado tolimuose
pietuose naują žemę, turtingą
aliejumi ir mineralais. Ta že
mė yra į pietus nuo Terra dėl
Fuego, dar neištirtoj apygar
doj. Ji esanti apgyventa keis
tais dideliais paukščiais, roniais
jurų leopardais ir dideliais pin
gvinais.
•
Dr. Cope išvažiavo pereitais
metais tyrinėti tolimuosius pie
tus. Jo laivas yra gerai aprū
pintas, turi aeroplaną tyrinėji
mams ir stiprų bevielinį tele
grafą. Manoma, kad tuo tele
grafu jis ir pranešė apie savo
atradimų. Jis sugrįš apie 1925
metus.

“Graikų eskadra pareikala jų. Pernai tapo susjienduota
kams jau užteko kariavimo.
Santykiai su Franciais.
Jie neteko 600 užmuštais ir de vo pristatynio 40 valčių, kurios geležinkelių dirbtuvių darbi
medžiagą ninkų brolija delei ginčo su
ROŠTOV. — Nors tarybų
mobilizuoja visus vyrus virš iškrovinėjo karo
50 m. amžiaus. Didžiuma armi Inedolyj. Turkai atsisakė pa- karpenterių unija už tai, prie valdžios santykiai su Francijos
jos jau sugrįžo namo; lenkai į siduoti. Civiliniams gyvento- kurios unijų dirbantįs geležin valdžia yra labai įtempti, bet
karpenteriai su pavieniais tos respublikos
sugrįžo į Lenkiją, o sileziečiai jams evakavus miestą, graikų kelių dirbtuvėse
sugrįžo į savo kaimus. Nė vie eskadra pradėjo bombardavi turi priklausyti. Geležinkelie pramonininkais tie santykiai
nas jų neliko nuginkluotas: jie mų. Daug valčių ir du laivai čiai reikalaus tą uniją priimti gan geri. Kiek laiko atgal Rosvisi pasiėmė su savim ir gink liko nuskandinti. Gynusi mie atgal į Federaciją, bet karpen tovan atvyko vienas Francuzų
stą turkų batareja tapo nutil teriai ir kitos namų budavolo- laivas su prekėmis.
lus.
jų unijos ketina tam priešin
Maisto padėtis yra geresnė. dyta.”
tis.
Maisto užtenka, bet kainos yra
augštos. Talkininkams tarpi
Angliakasių unijos preziden
ninkaujant apsimainome be
tas John Lewis, pagalios, pa-.
laisviais.
skelbė savo kandidatūrą į
pabaigė
BERLINAS,
birž.
19.
—
Pa

Vokiečių gynimos milicija de
Federacijos
prezidentus. Jo
MOKYKLAS
lei didelio talkininkų spaudimo sak Vienuos žinių, Austrijos paskelbimas
labai trumpas:'
ex-karalius
Karolis
bandys
at

ir lenkų maištininkai dėlei sto
“Aš nutariau leisti mano vardą
Todėl
gauti
Vengrijos
sostą
rugp.
20
kos pinigų, pasitraukė zone pa
paduoti konvencijai kaipo kan
lei Odro upę. Po šešių savai d., Šv. Stepono dieną. Sugrįžęs didato į Amerikos Darbo Fe
RYTOJ Naujienose tilps
po
nesėkmingo
bandymo
atgau
čių sileziečiai, kurie buvo pabė
deracijos prezidentus.”
Da
vardai lietuviu vaikų,
ti
sostą
šiemet
per
Velykas,
jis
bartinis prezidentas,
Sanniel
gę, pradėjo grįžti namo. Niepabaigusių pradines mo
prašė
Šveicarijos
priimti
jį
tik
kurius, iš tokių sugrįžusių pa
Gompersas, irgi paskelbė savo
kyklas Chicagoje.
iki
rugpjūčio
mėn.
Jokio
pra

kandidatūrą ir sakosi jos no L------------------imta į maištininkų armiją.
šymo
persikelti
Ispanijon
jis
Didelės permainos įvyko tarp
maištininkų. Dalis karo med nepadavė. Jis dabar gyvena ne
žiagų tapo perkelta į Myslo- kaipo tremtinis, bet kaipo lan
witž, arti Lenkijos rubežiaus. kantis Šveicariją karalius, priRubežius yra atidarytas išėji imdinėja diplomatus ir dalina
mui iš Silezijos, bet uždarytas ordenus.
Manoma, kad jei bus reika
įvažiavimui.
Maištininkų reikalavimai žy las, monarchistai padarys ple
miai sumažėjo. Dabar jie tvir biscitą, kaip kad buvo padary
Dabartiniu laiku prieš šienapjūtę ir rugiapjū
ta
Graikijoj.
tina, kad jie nori linijos, einan
tę Lietuvoje pinigai yra reikalingiausi. Jeigu
Čios iš Tublitiz, pietuose nuo
dabar pasiusi, tai perniek nenueis. Antra ver
Išsiveža
dovaną.
Gutentag ir į rytus nuo Gleitus, dabar Lietuvos pinigai yra pigiausi, ir už
witz iki Ujest ir Lostaya. Jie
dolerį jų galima daugiausia pasiųsti. Vakar Lie
NEW
YORK,
—
Prezidentas
sako, kad jie pilnai bus paten
tuvos pinigų kursas buvo pigesnis negu kokių
Hardingaš
varde
Amerikos
kinti, jei jiems bus atiduota
kitą dMną nuo naujų metų. Tuo pasinaudojant,
moterų
paaukojo
radiumo
iš

Pless ir Rybnik pavietai ir da
dabar reikia pasiųsti pinigų Lietuvon.
radėjai
p-mai
Curie
vieną
gra

lis Kattowitz pavieto.
mą radiumo. Ji grįžta į PranNaujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
ciją birž. 25 d. ir išsiveža su
Skaitykite ir Platinkite savim tą radiumą. Kadangi
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
»
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus patiek radiumo, jei jo spėka bu
■
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
tų ant karto paliuosuota, pa
PINIGŲ KURSAS.
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
keltų 46,000 tonų laivą su viperlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
Vakar, birželio 20 d., užsienio pini- sais pasažieriais ir jį sunaikin
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
z* kaina, perkant jų ne mažiau kah tų, tad radiumas
gabenamas
nf 25.000 dolerių, banku buvo akai
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
labai atsargiai. Jis bus uždary
Amerikos pingafa ilaip:
yra New Torte ar Chicagoje. Naujienos yra
tas
j
iš
švino,
plieno
ir
medžio
Anglijos 1 svaras ............. $3.79
Korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
Austrijos 100 kronų .......... $0.21 padarytą skrynią, kuri svers
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
Belgijos 1OO frankų .................. $8.11
Danijos 100 kronų ............... $17.35 130 svarų.

Bandys atgauti sostą.

OBeRLIN, O.
Mrs. Kate
Richards O’Hare, savo prakal
boje pasakė, kad pienuojama,
pagerbimui kalinio Eugene V.
Dobs, įkurti jo vardu augštes- Finų 100 markių .................. $1.69
10'0 frankų .......... $8 20
4 žMQNfiS UŽMUŠTI.
nę kolegiją, kur kiekvienas dar Francijos
Italijos 100 lirų ................... $5.08
bininkas galėtų pasiekti augš- Lietuvos 100 auksinų ........... $1.5C
100 markių ............... $07%
FREMONT, O., birž. 20. —
tesnį mokslą, nes eidamas mok Lenku
Olandų 100 guldenų.............. $38.4/>
sius pats galėtų užsidirbti pra- Norvegų 100 kronų ............ ?. $14.66 4 žmonės liko užmušti ir du
gyvenimą. Ta kolegija butų, Šveicarų 100 kronų............» $17.05 sunkiai sužeisti gatvekariui už
švedų 100 kronų ................... $22.50
šiaurinėj Floridoj.
Veidelių 100 markių peeileeeyeeee $1.5,0 bėgus ant automobilio.

Vaikai

Dabar laikas
siųsti pinigai Lietuvon

jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į visus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės j Naujienų Pinigv Siuntimo
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1789 So. Halsted St,
Chicago, UI

MRMMNMMMMNMHNi

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Kaip Utenos žvalgyba
fanto.

Vargas. Po to nugabeno į ka
lėjimą ir vėl mušė tas pats
Vargas, o Grigaitis šompolu*
reikalavo parodyti, kas priguli
prie komunistų”,
Jonas Jaškauskas šiaip nu
siskundė: “Tardė mane ir mu
šė Utenos Žvalgyboje. Tardant,
klausė, ar aš esu komunistas.
Man atsakius, kad ne — žval
gas Vargas man rėžė kumšte
per galvą; pargriuvus Spardė
kojomis. Atsistojus vėl paklau
sė, ar esu komunistas. Man at
sakius — ne, vėl mane mušė
kumšte per ausį ir man pasvi
rus, įgriebė mane -už plau
kų, parbloškė ant žemės ir
ėmė spardyti. Po to įrėmė re
volverį į krutinę grasindamas
nušauti... Išpeštus plaukus ma
tė kalinys Kazys Gruodis, su
kuriuo buvau kameroj.
Jonas Morkūnas, naujas nu
kentėjusių, buvo suimtas vas.
•24 d. tos pačios Utenos žval
gybos. Tardant — sako jis —
“mušė mane žvalgas Vargas.
Mušė kumšte. Apkurtai!. Aš ne
sislėpiau ir nesislepiu, kad esu
komunistas“.
(Ikrikšč.^dem.:
ha-ha, gerai!).
Jus sakot “gerai“! Ar su
prantat ką kalbat? Kas matė,
kad šioj įstaigoj, kurią vadiname St. Seimu, butą prita(Dešinieji
riama mušimams,
kelia triukšmą;
šaukia prie tvarkos). Toliau
Požėla pasakoja, kaip Morkū
nas trijų menesių tarpe ketu
rias kart buvo suimtas ir vėl
paleidžiamas ir tris kartus bu
vo muštas.

(Ištraukta iš dr. Požėlos kal
bos St. Seime remiant inter
peliaciją dėl Utenos Žvalgy
bos mušimų).
Kauno kalėjime sėdi septy-'
ni žmonės, suimti Utenos
Žvalgybos kaipo komunistai,
gegužės mėnesį jie Žada būt
teisiami karo lauko teisino.
Panevėžio kalėjime laikoma
apie 30 žmonių iš Utenos ir
Rokiškio apskričių, suimtų
taip pat Utenos Žvalgybos. Jie
irgi neužilgo žada būt teisiami
karo lauko teismo.
Visus suimtuosius “tardė“
ir jų kaltinimą surašė pati
Žvalgyba. Teisinas eis uždary
tomis durimis ir be gynėjų.
Savo sprendimą teisinas renis
Žvalgybos surinktomis “žinio
mis“. Tat pravartu priminti
platesnei visuomenei, kaip ėjo
tas žvalgybos “tardymas“. Tam
tikslui paduodame žemiau iš
traukas iš dr. Požėlos kalbos,
Seime pasakytos, kuomet s.-d.
Frakcija siūlė Seimui interpe
liaciją dėl Utenos žvalgybos
agentų darbų. Požėla be ko ki
to sakė:
“Žvalgyba kai kuriuose sa
vo skyriuose ne kartą jau yra
pasižymėjusi ne tiek areštais,
kiek mušimais. Bet tokių mu-j
Šimų, kaip įvykę Utenoj, gal
senai jau yra buvę. "Muštuosius
teko apžiūrėti Panevėžio kalė
jime. Apžiūrint dalyvavo dak
taras ir prokuratūros atstovas.
Dabar tikiuos —- sako P<
Teko sriimtuosiuis išklaiĮsineti >ela — bus aišku, kuriam til
ir po to sustatyti protokolą tų shii mušė! Taip daro Lietuve
skundų, kurie buvo pareikšti komunistus iš
kurie silf
klausiamųjų. .
nesni... Jie, netekę valios, a]

Girdžiu iš dešinės klausiant: imti baimes, gelbėdami sav
kuriam gi tikslui iš 26 Žmonių gyvybę, jie mušami prisipaž
24 buvo mušti? Tuojau pama | no. esą komunistai.
tysit... Žvalgyba, suėmusi ta
Jokūbas Mališka, kuris tap
riamą kaltininką, piraion ei suimtas sausio 20 d. Uteno
lėn, — ar kaltas, ar nekaltas, Žvalgybos, taip pat buvo su
— ima tuojau‘mušti: prisipa muštas. “Žvalgyboj — sak
žink, girdi, kad esi kaltas. jis — pamačiau Sumuštus Vu
T'aip buvo pasielgta ir su Ulė leikas, tėvą ir sūnų Kecorių i
mis piliečiais, čia jau teko
Raslaną. Nusigandau ir1 sakfti
Tamstoms minėti tris tokius)
Visa, ko reikalavo iš manęs
atsitikimus. Bet jų yra daurodei tur būt toj pačioj Žval
giau.
gyboj manęs nebeniušė, be
Imkim Juozą Raslaną, Tarp mtišė areštavę“.
kitko jis pareiškė: “MuŠe ma
Taip pat parodė ir Joną
ne atgabenę vėlai Utenos Žval
Mališka.
gybom Mušė šompolais iki nuTokie yra komunistai, ku
stojant sąmones. Apsilpau. Atliejo vandeniu, vėl mušė. Kru rius padarė komunistais kum
tinę ir dabar tebesopa“. Kitu štė, nagaika, šompolai ir brau
du dalininku, Valeikos Myko ningai...“
Tiek iš dr. Požėlos (kalbos
las ir Atlom^s — du broliu —•
nusiskimdč: “Mane, Adomą, Prie to žiauraus vaizdo sunki
Uteno? Žvalgyboj sumušė iki kas bepridėti. Krašto Apsaugos
nustdjant sąmonės. Aš atsiga Ministeris nekartą iš Seimo
vau tik tuomet, kai nugabeno tribūnos yra pasakęs, kad jam
nežinomi mušimų atsitikimai
mane kalėjimam
Mage, Mykolą, labai sumu- Žvalgyboj. P. Ministeris, ma
Šė^Afusė spardydami kojomis. tomai, menkai pažįsta savo
Namų savininke, žyde, mums, Žvalgybą. Kas taip moka “tar
Adomui ir Kecoriui (o Keco- dyt“ kaip Utenos žvalgai, tas
ris jau gulėjo primuštas, kai- turi pirma gerai pasipraktikuo
atgabeno Adomą ir Mykolą ti. Ir praktikuojasi, gal būt ir
Valeikas) pylė ant galvos van ne tai]) toli nuo p. Ministerio.
denį ir davė gerti. Mušė, spir- Dabartinė valdžia ir musų
dami prisipažinti, kad esam “krikščionys“ kviečiasi savo
komunistai“.
Panašius parodymus davė
Adomas Dikinis, Juozas Zatnauskas ir Aleksandras Kala3331 So. Halsted St.
sauskas.
Va tiė atsitiki mai, sakyčiau 10 Metų šitam Bizny.
vienaeilio mušimo kai kurių Visi Rėmėjai Pilnai
suimtųjų, Bet Utenos ŽValgy- Užganėdinti.
ba yra pasiekusi aukštesnio
laipsnio, — ji moka mušti siPinigų Siuntimas, Pašportai,
Laivakortės.
stemačiai. Jai nebeužtenka Ute
Perkame ir parduodame namus
nos Žvalgybos buto, to urvo,
ir formas.
kur tyčiojamasi iš žmogaus.
Perkame ir parduouame pir
Jonas Juosponis taip nupa
mus ir antrus morgečius.
sakojo: “Mane suareštavo sauDuodame paskolas ant namų.
šio 26 d. Utenos žvalgas VarPadarome visokius dokumentus.
gas ir kratė“.
Teisingas, greitas ir geras pa
Bus pravartu atminti, kati
tarnavimas.
minimas
tas interpeliacijoj
Vargas, - jis dažnai miirimas Ofiso valandos:
ir vėliau — yra ne Vargas, Nuo 8 ryto iki 9 vakaro; PoneSeredomis ir PėtnyČiomis
bet Lepertas (Iš kaires: Buvęs dėliais,
iki 6 vakaro. Nedėliomis iki 2
vokiečių šnipas!) gyvena pšeu- po pietų.
donimu. Jonas Juosponis to
liau sako: “Suėmė mane, mu
šė kumštėmis ir revolveriu. Phone Canal 6222
DR. K. NURKAITIS
Nosis buvo sukruvinta, Matė
AKINIŲ
tokie ir tokie. Atgabeno į DuPritaikytojas
setus (jis iš Jūžintų valsčiaus), 2201 W. 22nd and
milicijoj mušė šompolais nuo So. Leavitt Sts.
vados viršininkas ir žvalgas Vai.; vak. 5—9

tarnybon Vargus. Iš Vargo ■kunąs atmestas į lietuvių pu
tuo ttfrpu vargas tam, kas pa- sę. Gavęs, žinią jo tikras bro
klhrva į jo nagus. Bet atrimin- lis Antanas (juodu buvo dvy
kit Vargų patronai, kad kumš niai), liaudies mokyklos mo
čiu paremtos valstybes yra la kytojas Lioliuose, pargabeno
bai silpnos. Ir kai ta kumščio kūną iš Musniką (kame jis jau
tvarka griūva, — griūva imt buvo palaidotas) Ir balandžio
d. palaidojo Liolių kapinėse
galvų tiem, kas ją yra suda-!9
i
šalia savo brolio Adolfo, miręs.
Musų “krikščionys“ toj in- rūsio 1911 m. bal. 15 d., 24
terpeliacijoj nusimetė paskuti- metų amžiaus. Vienas to kar
inus “sarniatlivus” rūbelius ir žygio brolis Vladas gyvena Ko
pasirodė publikai pliki-nuogi. noshoj (Wis.). Amerikoj. —
Tariamieji tvarkos ir teisėtu
mo dabotojai jiaisisake prieš
interpeliaciją kad ir tokiuo.
skandalingu atsitikimu. Girdi, |
teismas ištirsiąs. Daugelis jų
nemokėjo susilaikyti iš džiaug
smo, kai klausė, kaip žvalgy
bininkai mušė komunistus.
Krikščionys!
Pasimokinkit
krikščioniško jausmo pas Ute
nos žydę, kuri girdė vandeniu
sumuštuosius.
(“Socialdemokratas”).
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AR MANAI APIE NAMUS? topoan American Buraau
Ar nori gaut už prieš
karinę kainą?

flš Fcdeiiiotosiofe Preso®]

NEWARK, N. J. — Public
Service Raihvay kompanijos
darbininkai imilžiniška didžiu-i
ma balsų atmetė savo samdy
tojų pasiūlymą, kuriuo norima
sumažinti algas 20 nuoš- Algos turinčios būt sumažintos
rugpiučio 1 d.

Pabkuas ir Mičkiewicz
vedėjai
Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionaa

Bungalows, dviejų flatų, Siuntimas pinigų, laiva
ofisams namų, teatrų, ligonkortės, pašportai ir tt
bučių arba garadžių.
NOTARIJUIAS
Real
Estate, Paskoloa,
Taupyk pats savo pinigus
Insurinni ir tt.
pasinaudojant
nurodymu 809 W. 35th
Kamp. Halsted St,
Tel.:
Boulevard
611.
patarnavimu, perkant spė
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
ką ir auginant organizaciją Vak.t U ta r. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
Ned.j iki 8 po pietų.
Namų Budavojimo Draugi
Jeigu kompanija savo sumają
nynio neatmainys, gali kilti
Niekados nebuvo pirmiau Tel. Randolph 2898 <
streikas.
A. A. SLAKIS
žmonėms siūloma panašus
n >r.
- - -. ADVOKATAS
patarnavimas įsigijime ar
Ofisas vidunrdestyji
ba nusipirkime mąterijolo ir
A8SOCIATION BLOG.
pasibudavojimo sau namo.
19 So. La Šalie St.

AR NORI NAMO?

augus)7

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų
Panedėliais iki 8 vakare.
Namų Tek: Hyde Park 8395

Žengk prie telefono
Pasauk National Headąuarters, 5886 Randolph.
139 N. Clark St., Rooms
1709-12 arba pašaukit Distriet Sales Manager,

A. a. Jonas Jonaitis.

' Stsatey Rubey,

Ties dirviniais, netoli nuo
Vilniaus, š. m. kovo 17 d. pa
liokams į nelaisvę pateko jau
nas, 24 metų Lietuvos karei
vis Jonas Jonaitis, Liolių parap., Baseinų apskr, Paliokai,
norėdami išgauti iš jo žinių,
apie Lietuvių kariuomenes po
zicijas, visokiais budais kanki
no J. Jonaitį, bet be jokių pa
sekmių: jaunas Lietuvos ka
reivis nusitarė geriau gyvastį
aukoti, bet neišduoti paslapčių
savo krašto priešams. Ir jis

4021 S. Maplewood Avė.,
Lafayette 965.

Turime taupymo skyrių.
Išmokės tamstai uždarbį,

musų namų veikimas, kuris
padaromas ant konservaty-

vio pamato.
CHARLES MESKIS
Pardavėjas, 2116

S. 48th

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

Klauskit apie tai!

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas
ii So. La Šalie St. Room >24
Tel. Central 6390
Vat: 812 W. 33rd St, Cklcago
Tel. Yards 4681.

JOSEPH c. sobol
Advokatas
154 W. Randolph St.
Room 479 Tel. M ai n 2598
Namų Ofisas
1645 Wabansia Avė.,
Tel. Haymarket 8869.

J. P. WAITCHES
LAWYER
Lietuvys Advokatas
4601 S. Hermitage Avė.
Tel.: Boulevard 6080.

11005 S. Michigan Avė.,
Roseland, III.
........ .........................

» ' j
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Tiesiai, iš dirbtuvės pas tave Augštos rūšies
1921 styliaus, $222.00 Phonographas tik $35.
26 rekordai, 300 adatų ir daimanto adata vel
tui, visiškai gvarantuojame, kad visų amžį laikys.

Tiktai

ANTANAS GREDUŠKA
Generalia

Stogu Dengejas

Lucky
Strike

Tiktai

NATIONAL FACTORIES OUTLET CO.,

Dirbtuvių atstovai.
2023 So. Ashland Avė. Kampas 21st St.
$8 vertės rekordų veltui kožnam, kuris tik atsineš šį apgarsinimą.

'
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Its toasted

Kątik Gavome iš Lietuvos
•

Keturias knygutes nesenai išleistas Lietuvos
Socialdemokratų Partijos.
'

♦

*

Kas tai yra Socializacija

Parašyta Dr. O. Bauer.

’

(

M. J. Kiras &Co.

♦

f4

'

*

JI 1

Kelias Į Socializmą.

>

Versta iš vokiečių kalbos.
• ši knygutė yra taip aiški ir
naudinga, kad be jos nei vienas
darbininkas neturėtų būti. Kai
na 35 centai.

••

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

Steigiamojo Seimo
mokratų Frakcijos

•

/

Socialde

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

DEKLERACIJA.
Pareikšta seimo posėdy Frak
cijos v vardu atstovo St. Kairio,
birželio 23 d. Tai darbininkų balsas į liaudį jų atstovo lupomis.
Kaina 20c.
1

NAUJIENŲ KNYGYNE. Rašykite užsakymus greitai
nes nedaug jų turime.

•■' L "»

,9*

F

•

NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 So. Halsted St., Chioago, III.

-

žinia visiems lietuviams.
Atidariau perdirbimo taje
rų šapų; visokios rųšies, nu
dėvėtus tajerus perdirbu į
•naujus ir duodu gvarancijų
ant 5,000 mylių. Taipgi tū
bas sutaisau ir visų darbų
gvarantuoju.
.Pirma negu pirksite taje
rus, ateikite ir pamatykite
visų darbą, tad sutapysite
pusę pinigų.
J. ZAKES,
WESTERN
TIRE RETREADING and VULCANIZING. .
2514 So. Halsted St.
Chicago, III.

■IIIIH

•

Vokiečių Nepriklauso
mųjų Socialdemokratu i
veikimo Programas. 1

J. GEDUTIS,
2106 W. 24 SU
Phone Rooserelt 8699.

nigai Iš
Kenoshos
Lietuvon Rašomoji

Paraše K. Kautski

Versta iš vokiečių kalbos,
šiame veikale aprašo opiau-'
sius šių dienų klausimus, pritai
komus Lietuvos
socializacijai. Verta didžiausios domos.
Kaina — 35 centai.

Šiuomi pranešu visiems namų sa
vininkams, kad aš esu vienatinis
lietuvys stogų dengė jas. Dengiu
naujus ir taisau senus stogus, o
taipgi dirbu visokius blekinius dar
bus. Dedu rinas. žodžiu sakant,
savo darbą atliėku gferai, greitai Ir
pigiai. Patyrimą savo darbe tu
riu per 15 metų.
Taipgi turiu didelį t roką perkraustymui ir kitokiems visokiems pa
tarnavimas. Kreipkitės y pati škai
arba per telefoną.

IIIIMUUUblUIIUIMIINIIIIIlBIlUIIIlUHIlIlIlI

•

•

"

Kontraktorius ir
THE HOME BUILDERS
budavotojas.
Budavojame
ir taisome.
ASSOCIATION
1401 W. 47th St, Chicago.
National Headųuarters,
Rand. 5886,
Rooms 1709-12 City Hali
Square Bldg.
•139 N. Clark St.

PROGA

Kam mokėt augštas kainas arba pirkti antrarankes mašinas iš
taip vadinamų Storage Houses, kuomet gali pirkt tiesiai nuo mus
visai naujų 1921 styliaus gvarantuoti Phonographai vertės reteilerių nuo $200.00 iki $225.00 tik už $35.00 su rekordais ir adatonųs
veltui ir nepamirškit, kad užtikriname, kad phonographas, kurį
pirksi nuo mųS, negali sulygint'su kitais visoje šiaurinėje Ameri
koje ant trijų sykių pas retailerius ar vvholesale.
Taipgi turimo keletą aukštus rūšies oda apmuštų seklyčiai se
tų, kuriuos parduosime už pigiau nei padarymas kainavo.
Atdara kas dieną iki 9 val/vak. ir nedčliomis nuo 10 ryto iki
4 po pietų, taip, kad gali ateiti bile laike.
Pristatome visur veltui ir prlmame Liberty Bondsus. Taipgi
siunčiame C. O. D.
/• •

‘Į

Phone Boulevard 6301

Ne ryto

PAPRASTA

- .........-

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimų pilnai atsa
koma. Norėdami geto ir
teisingo patarnavimo,
Kreipkitės pas:

A. Pakšys
220 Milwaukee Avė.,
Kenosha, Wis.

Popiera
po 18c. svaras

Kam reikia geros baltos
(bond) rašomosios, popieros (nelinuotos), tegul kreipiasi į “Nau
jienas”.
Turime pardavimui didelį
pluoštų rašomosios popieros ir
parduodame labai pigia kaina —
svarais po 18 centų už svarą, ar
ba lapais po 2c už 10 lapų. Krau
tuvėse tokia popiera pardavinė
jama po 40c svaras. Reikalau
dami popieros kreipkitės Naujie
ną ofisan Kas norite gauti popierų į kitą miestą paštu, turė
site primokėti už persiuntimą
skyriumai po 8c nuo svaro.

NAUJIENOS, Chicago, HL
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Lietuvos Atstovybės
pranešimas.
Paskolos reikalai.
Lietuvos paskolos reikalai ta
po atskirti nuo Lietuvos Atsto
vybės reikalų, nors jie ir pasilie
ka bendroj Lietuvos Atstovo ži-j
nioje.
Lietuvos valdžios įsakymu vi
si Lietuvos finansiniai ir pasko
los vykdymo reikalai yra pave
dami paskolos skyriaus vedėjai
drui Juliui J. Bielskiui.
Tam tikslui mano vardu yra
gautas toksai įsakymas:
Kaunas, 1921, g-egružSs 21.

Ministeris Pirmininkas.

N. 1113
Gerbiamas Pirmininke:
1921 m., gegužės mėnesio 20
dienų Ministerių Kabinetas, tu
rėdamas omeny Tamstos pa
reikštą norą pasiliuosuoti nuo
Lietuvos Vyriausybės Misjjos
Pirmininko pareigų ėjimo, nuta
rė atliesti Tamstų nuo kalbamų
jų pareigų ėjimo ir pasiūlyti pa
vestus Tamstai Lietuvos finansi
nius ir paskolos vykdymo reika
lus atiduoti paskolos skyriaus
vedėjui Dr. Juliui J. Bielskiui,
kuriam Finansų Prekybos ir
Pramonės Ministeris duos ati
tinkamus įgaliojimus ir instruk
cijas.
Pranešdamas šį Ministerių
Kabineto nutarimą turiu garbės
Vyriausybės vardu pareikšti
Tamstai padėkos už didelį Tams
tos padėtąjį darbą paskolos pla
tinimui ir Lietuvos reikalų atsto
vavimui ir prašau priimti mano
aukštos pagarbos žodžius.
Dr. K. Grinius,
Ministeris Pirmininkas,
Lozoraitis,
L. e- Ministerių Kabineto Rei
kalų Vedėjo par.
J. M. Ponui pris. adv. Jonui
Vileišiui, Lietuvos Vyriausybės
Misijos Amerikon Pirmininkui.
Taigi jau tolymesnis darbas
prigulės nuo naujų vedėjų.
Amerikos Lietuvių suvažiavi
mo Washingtone tapo parinktas
tam tikromis funkcijomis Pas
kolos Komitetas iŠ penkių asme
nų: gerb. pil. Jono Viskonto, F.
Bagočiaus, Jono Griniaus, Jono
Tareilos ir S. B. Strimaičio, kok
sai komitetas šiuomi yra kvie
čiamus susirinkti New Yorke
Paskolos skyriuje ant 3 vai. po
piet birželio 23 dieną pasitari
mui delei savo darbuotes jau

prie naujojo paskolos vykdintojo, dro J. Bielskio.
Jonas Vileišis,
Lietuvos Atstovas Amerikoje.

Lietuvos Atstovybės
reikalai.

T. Pullman 5482

A.SHUSHO
AKUSERKA

MKIMSI*

Turiu patyrimą
moterų ligose; rū
pestingai
prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State St
Chicago, III.

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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Dr. A. R. Blumenthal
AKIU SPECIALISTAS
Akte Egiamiuuoju Dykai

LIETUVA

Gyvenimas yra

tuščias, kada pra
nyksta regėjimas.
Mes Tartoj am

patinga doma at
kreipiame i vaikus. Val.i nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną.
4649 S. Ashland Avė. kam*. 47 St
Telephone Yards 4817
Boulevard 6487

YRA VAŽIUOJANT PER

MONTREAL I KLAIPĖDA

Mr’DR. HERZMAN^B
Iš RUSIJOS
Persikėlė nuo 3412 So. Halsted St.
po No. 3313 So. Halsted St.
Gerai lietuviams žinomas per 22
metu kaiperpatyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo aštrias ir chroniškas ligas,
vyrų, moterų ir vaiką, pagal nau
jausias metodas X-Kay ir kitokius
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorija: 1025 W.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10-12 pietą,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
[ Dienomis: Canal
Telephonai) J
arb^857
j Naktimis: Drexel
’ 950 - Drover 4186
GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St.

UŽTIKRINTAI SAUGIAUSIAS, PIGIAUSIAS ĮR GREIČIAUSIAS PERVAŽIAVIMAS IŠ AMERIKOS Į
LIETUVĄ DABAR YRA PER

MONTREAL, KANADA - ANTWERP - STATTIN - Į -- KLAIPĖDĄ
Važiuodamas šiaja tiesiąją linija visai ne kliudysi Anglijos ir dviejų Lietuviams pavojingų šalių Francijos
ir Lenkijos. Visa kelionė yra be jokių kliūčių.

Garlaivis “SCANDINAVIAN” Išplauks
Iš Monireal, Kanados, 23 d. Liepos-July. 1921

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

Musų agentas V. B. Villovičius, važiuos ir palydės vi sus iki laivui ir atliks visus k eliaujantiems j Lietuvą
'
reikalingus reikalus.

Specialistas džiovos
Moterišką, Vyrišką Ir
Vaiką Ligą.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai.
vakaro.
Nedėliomis nuo 10 vai.
valandos ryto iki 1 vai. po plftv.
Telefonas Drexel 2880

$107.10
$107.10
$107.15
$114.00
$111.15
$ 35.28

LAIVAKORČIŲ KAINA IKI KLAIPĖDOS.....
KONIGSBERG
EYDKUNŲ......
LIEPOJAUS....
KAUNUI...........
Iš Chicagos iki Montreal, Canada...................

Tel. Austin 737

DR. MARYA

Karės Taksai $5.00

DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo ii Californijos ir
vėl tęs savo praktikavimą po No.
5208 W. Harriaon St.

Del, Laivakorčių. Pašporty, Income Taksy ir Tolesniu Informacijų, atsišauk į bile katrą Musy Ofisą.

Valandos i 8—12 kasdieną ir 6—9

vakare išskiriant nedlldieniua.

FEDERALĖ AGENTŪRŲ BENDROVĖ
666 West 18th Street, Chicago, Illinois
.

<

Y

%

Telephone Roosevelt 7653.
1439 So. 49th Court, CICERO, ILL. Telephone Cicero

5969

[Iš Lietuvos Informacijų Biuro
Washingtone].

Priseina tarti paskutinis atsi
sveikinimo žodelis.
Lietuvos valdžios įsakymu ta
po paskirtas Lietuvos Atstovas
Amerikoje gerb- Valdemaras
Čarneckis, kursai yra atvežęs
man ir įteikęs šitokio turinio
Lietuvos Vyriausybės įsakymą?

pareiškia Tamstai gilios pade-! išėmimais, yra talpinusi Lietukos už visus naudingus Lietu- vos Atstovybės arba jos organi
vos Respublikai dailius, ku zuoto Lietuvos Informacijų, Biu
riuos prie ypatingai sunkių ap ro pranešimus ir nuoširdžiai rė
linkybių Tamsta per metus su musi Lietuvos valstybės reika
viršum savo darbuotės šiaurės lus. Ačiui visiems, ir net mano
Amerikos Suvienytose Valsti politiniems priešams, kurie savo
jose atlikai.
skirtinu nusimanymu yra padėję
Kaunas, 1921 m. gegužės 21
vieną ar kitą klausimą reiškiau
Su augšta pagarba,
No. 1114.
visuomenei pristatyti.
Dr. K. Grinius,
J. M. ponui Jonui Vileišiui, Lie
Ministeris Pirmininkas.
Beatsisveikindamas su Ame
tuvos Atstovui ir Finansų Mi
Dr. J. Puryckis,
rikos Lietuviais galiu tik palin
sijos Hrmininkui S. Ameri
Užsienių Reik. Ministeris. kėti, kad prie naujai paskirtojo
kos Suvienytose Valstijose.
Lietuvos Atstovo susilauktuGerbiamas Tamsta: — Pareiš Sulig šio rašto turinio visas mėt kiek galima greičiau Lietu
kus Tamstai norą būti liuosu savo pareigas aš pavedu nuo šio vos Respublikos pripažinimo iš
nuo Tamstai uždėtų Lietuvos birželio 15 dienos gerb. Valde pusės Suvienytų Amerikos Val
Atstovo Amerikoj pareigų, šiuo- marui čameckiui, kursai kaipo stijų, tos didžiosios pasaulio de
mi tas paliuosavimas duodamas Lietuvos Atstovas tur tam tik mokratinės Respublikos, kuri vi
rus įgaliojimus.
nuo dienos įteikimo šio rašto.
są laiką buvo ir tebėra Lietuvai
Prie šios progos Vyriausybė
Delei šio taip malonaus iš pu palanki ir kurios prezidentas
sės Lietuvos Valdžios mano dar prie minėto Amerikos lietuvių
buotės įvertinimo, man. tenka peticijos įteikimo yra pareiškęs,
tik padėkoti visoms Amerikos
tasai klausimas dėl pripaži
Biznio apžvalga Lietuvių organizacijoms, drau jog
nimo jau paimtas svarstyti.
kuri buvo utarnin- gijoms, o ypač Lietuvos Pasko Pasitikėkime, jog jis bus lai
los stotims, Lietuvių-Piliečių
kais, nuo šio laiko Sąjungos skyriams ir atskiriems mingai Lietuvos naudai išriš
asmenims, kurie širdingai yra tas.
yra pakeista i sere* prisidėję prie Lietuvos valstybės
Jonas Vileišis,
Lietuvos Atstovas Amerikoje.
reikalų rėmimo. Ypatinga pa
das.
Washingtonas,
dėką pridera Amerikos lietuvių
mažais j 15. VI. 1921.
spaudai, kuri visados, su

Mažina algas.
t

’ 1

,a'

DR. V. A. ŠIMKUS ■

'

[Iš Federuotosios Presos]

NEW YORK. — “Nepri
klausomos” plieno kompani
jos Pittsburge ir Youngstowne
paskelbė, kad jos “priverstos”
sumažinti savo darbininkams
algas. Sumažinti jas 15 nuoš.
Patvarkymas eina galėn birže
lio 16 d.
Kai kurie spėja, kad tai ne
paskutinis kartas. Liepos mė
nesy tos kompanijos, gali būt,
ir vėl bus “priverstoj” mažin
ti algas.
Plieno industrijos darbinin
kų algos ir iki šiol buvę ne
dideles. Dabar jos bus dar
mažesnės.
Atremti savo samdytojų ptsimojimus plieno industrijos
darbininkai negali, kadangi jie
nėra organizuoti.

Lietuvis gydytojas, Chirurgą®
Akuščras
3203 So. Halsted StM Chicago.
Valandos: 10-12 v. r., 1-8, 6-8
v. v. Nedėliomis 10-12 ryto.

Į IR Iš LIETUVOS
du ir daugiau išplaukimų kas savaiti
tiesioginiais laivais į ir iš ANTWERPO, KARVE ir ANGLIJOS;> turi
trumpus ryšius su KAUNU ir kitais
LIETUVOS MIESTAIS.
Keliauninkams po 2, 4 ir 6 loveles
kambaryj.
Atsikvieskit savo gimines bei drau
gus musų dideliais, greitais laivais.
Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba

THE CANADIAN PACIFIC
OCEAN SERVICES, LIMITED.
10 N. Dearborn St., Chicago, I1L
___ __________ ______________ ________________ 4

[Iš Federuotosios

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

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

Reikalauja sumažini
ginklavimąsi.
---------------------------------------

DR. S. BlEžlS

ks

Chicago.

Tol. Canal 1986.
--- - - -- -- ■ ---

f

Presos]

NEW YORK. — Keturi šim PMom Beulevaid 491
tai moterų, jų tarpe daug žy ASHLAND JEWELRY
MUSIC STORE
mių darbuotojų, andais pa
siuntė telegramų prezidentui
Stato naujų darbininkų salę. Hardingui. Reikalaujama, kad
valdžia kaip galima greičiau
Anksybl, Celumimtų
rūpintis
apie
sumažinimų
[Iš Federuotosios Presos]
hijos Grąfenolaa Ir
SAN, DIEGO, Cal. — Orga ginklavimosi — “ant sausžemio
HetariiM naujausi
nizuotieji šio miesto darbinin ir juroje”.
MkerdaL
į
kai nutarė pasistatyt naujų sve
tainę — Labor Lyceumą. Se SKAITYKIT IR PLATINKIT
4187 S. Ashland ,
ve
H
Chicago, DL
noji .svetainė esanti permala.
“NAUJIENOS"
......... * —■■■■.■........ Iii

Jį

Teleph«»n»» Yards 5884

DR. P. G. WIEGNER M

Priėmimo valandos nuo 8 iki 12
ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
8325 So. Halsted St., Chicago, III,

Tel. Pullman 842

DR. I. E. MAKARAS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
10900 Michigan Ave^ Rouelande.
VaL 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6i»
iki 8:80 vak.

Utatninkas, Birž. 21,
1921
S

—I ■ ■

Reiškia, jie buvo klaidingai Į testuoja prieš interpeliacijos liaciją reikia pripažinti skubota,
apsiautę savo ir priešų pajėgas.
atmetimą. Soc. demokratai o paskui balsuoja, kad ją reikia
O iŠ to klaidingo apskaitymo
rėkdami: ‘judošiai’, ‘žvalgy visai atmest.
pas juos kilo klaidinga taktika.
bos agentai’ — apleidžia sa O atmetė jie tą interpeliaciją,
lo »»
Ažuot prisidėję prie to, kad su
matoma, dėlto, kad nenorėjo
stiprinus proletariatą ir priren
Ištiesų, šlykštus yra tų kleri duot progos socialdemokratams
gus jį prie galutinos kovos su
kalų veidmainiavimas. Iš pra iš seimo tribūnos paskelbti fak
kapitalizmu, bolševikai sakė,
tus apie žiaurius “tvarkos sau*
džios
jie
balsuoja,
kad
interpekad jau atėjo laikas tuojaus
gotojų“ darbus.
versti kapitalizmą ir kad tie
darbininkai, kurie nori vykinti
Subscription Ratęs t
revoliuciją tuojaus, turi per18.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago*
traukt ryšius su tais darbinin
$8.00 per year in Chicago.
kais, kurie tam nepritaria, ir
Rašo Kunigas
kovot
su
jais.
Tuo
budu
pro

Entared m Seoond Clasa Matter
letariatas visose šalyse suskilo
iš kur ji gavo tas žiniaą.
March 17th, 1914, at the Poet Office
Tiems draugams ir išeiviams bllvo iškreipę žmonių akyse
of Chicago, III., undar the act of
ir tarpusavinė kova\ susilpnino
March 2nd, 1879.
iš Lietuvos Amerikon, kurie vietoš savivaldybių reikšmę ir
JOFFES NUOMONfi APIE
jį*
Naujienos eina kasdien, išskiriant
tai padarė dar prieš dydy į ka
nedildienius. Leidžia Naujieną BenTiktai dabar bolševikai pra rą, vargiai buvo* ir yra supran uždavinius.
VILNIŲ.
drovi, 1789 So. Halsted St„ Chicago,
Londone, sako, esanti gau
deda atsipeikėti ir pradeda pa tama vietos savivaldybių reik
Kiekvienam musų aišku, kad
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.
ta žinių, kad Leninas jau Kauno “Lietuva“’ sako, kad stebėt, kad jie ėjo klaidingu ke šmė dabartinėje
Lietuvoje. centro valdžia nei vienoje pa
pripažįstąs, jogei reikią viename bolševikų laikraštyje liu.
Užsisakomoji Kaina:
Tais laikais Lietuvos savival saulio valstybėje nesugeba vi
Chicagoje — paltu:
šaukti steigiamąjį seimą. Ši- buv** »d8ta8 Pasik^jimas su
dybės — valsčių savivaldybės, sų žmonių reikalų atlikti. Tam
Matams
. .
..... garsiuoju bolševikų diplomatu
Pusei metą
- 4.50 tokią savo nuomonę jisai tei-lpie
TRIUKŠMAS STEIGIAMA — tvarkėsi rusų įstatymais ir tikslui ir yra sudaromos vietos
vilnių
Jis
^
išsituręs
2J25
Trims minėdama
—
buvo visiškoje globoje “posred- savivaldybės. Kokią tik valsty
JAM SEIME,
Dviem iMieeisme
. —
smąs tuo, kad kitos valsty- L^p.
*
ninkų“, “zemskių načalninkų“, bės tvarką męs imtume, vis
Vienam mineaiui
- -- 1.00
bes reikalaujančios steigia
“Naujienose“ jau buvo rašy arba kitokių caro valdžios val tiek vietos žmonėms prisieis
“Rusijos pažiūros į Vilmojo seimo ir nesutinkan , niaus klausimą žinomos. Ru ta, kad žvalgyba ir milicija Lie dininkų. Valsčiuose vyravo sudaryti tam tikri organai —
Viena kopija
18
Savaitei___
sija mano, kad teritorinius tuvoje trukdė darbininkams ap “pišoriai“ — raštininkai veik įstaigos, kuriose jie svarstys,
75 čios kitokiu budu padėt Ru
Minėsiu! __
sijai atgaivint savo industri- ginčus privalo išrišti pačios vaikščioti 1-ios gegužės šventę, išimtinai rusai, įvairus patai spręs ir riš yietos reikalus. Tos
interesuotosios šalys. Bet nežiūrint to, kad ta šventė yra kūnai. Žmones tuose valsčiuo vietos įstaigos tvers vietos val
dančius organus, kurie prižiū
Matams
Sunku pasakyt, ar ta ži Rusų Vyriausybė Maskvos valdžios pripažinta. Kai-kurio* se neva atstovavo “staršinos” rės vietos ūkį, tenkins mažes
4.00
Pusei metų_____
2.00
sutartimi pripažino Vilnių se vietose buvo padaryta daug ir “vaitai“, renkami valščiaus
Trims mėnesiams
nia
yra
teisinga,
ar
ne,
bet
1.50
Dviem mineeisf
areštų ir daug žmonių sumušta. sueigų ir “skodų”. Kalbėti nio ploto žmonių reikalus. Tu
Lietuvai
ir
ligi
šiol
laikosi
tos
.75
Vienam mėnesiui
gali būt, kad ji yra teisinga. pažiūros, kad negalima va Delei šitų įvykių socialdemo apie kokį nors reikalų spren kino budu išeina, kad centras
Nusileidimas
steigiamojo duotis grynai etnografiniais kratų frakcija Steigiamajam dimą vargiai ,buvo galima. pasidalina su vietos žmonėmis
(Atpiginta)
vietos gyventojais savo teisė
daviniais ir, kadangi negali Seime pasiūlė interpeliaciją (pa- Valsčiaus susirinkimuose vieš
Metams.................... 18.00 seimo klausime pilnai sutik
4.50
Pusei metų____ —
klausimą) valdžiai> ir štai ko patavo “nušaiikimas”, klcgesis. mis, pavesdamas pastarosioms
būt
Lietuvos
be
Vilniaus,
tai
tų
su
visa
ta
politika,
kurios
2.25
Trims mėnesiams nemažai svarbių ir didelių rei
Vilnius turi priklausyti Lie kios buvo to pasekmės. Vienas kurį budriai dabodavo vald
Pinigus reikia siųsti palto Money bolševikai laikosi paskutiniu
Orderiu, kartu su užsakymu.
žios atstovas. Reikėjo keliai kalų. Sakysime, tokie Ameri
tuvai. Mes nesikišime pajė laikraštis, “Karys“, rašo:
,
S
laiku.
taisyti, rūpintis vietos viena kos miestai, naudodamies tąja
ga į šių klausimų išsprendi
“Po pertraukos iš eilės eina
Lenino lupomis bolševikai mą, bet mes žinoma niekuo
antra mokykla — visa tai at teise, sudarė ir sutvarkė' savo
priėmimas patiektos soc. de
ūkį goriau nei kur kitur. Tų
nesenai pareiškė, kad butų met negalime nueiti taip toli, mokratų frakcijos skubotos silikdavo valdžios pirštui nuro gi
vietos reikalų, priklausan
dant.
Kadangi
visur
viešpata

kad
mums
butų
vistiek,
kas
beprotis tas, kuris tikėtų į
interpeliacijos Krašto Apsau
vo valdžios globa, aišku, kad čių atskirai vietai: miestui,
yra
musų
kaimynai
toj
ar
ki

urnų revoliucijos įvykimą
gos Ministeriui dėl Mariampoir mokyklų reikalai tiems pa kaimui, provincijai yra labai
Trįs didžiosios talkininkų pasaulyje, ir jie pasiryžo da toj vietoj.“.
lės, Kalvarijos ir kitų vietų
daug; todėl tuose kraštuose,
valstybės, Anglija, Francija ryt taiką su kapitalizmu. Jie Sovietų valdžia, reiškia, pri žvalgybos areštų ir mušimų. tiems žmonėms buvo visai sve kur nuo seniai veikia vietos
timi. Prie visa to reikia dar
ir Italija, pasiuntė bendrą teikia koncesijas užsienio pažįsta, kad Vilnius turi pri • "“Už interpeliacijos skubo prisiminti
ir tai, kad žmonių savivaldybės, mes matom daug
ultimatumą Graikijai, liep kapialistams, gaivina privą- klausyt Lietuvai. O lietuviš tumą kalba atstovas Požėla. atstovų “staršinų“, “vaitų“, tvarkos vietos gyvenime. Te
dami jai nepradėt puolimo titinę prekybą Rusijos vidu kieji tos valdžios garbintojai sa Jis nurodo eilę neteisėtų pasi “valsčiaus teisėjų“ rinkimuose nai gerai sutvarkytas susisie
turkų, kol jie neišbandys ra je, remia smulkiuosius priva ko, kad nesą jokio skirtumo, ar elgimų ir nekaltai laikomų nusverdavo tos kandidatūros, kimas: keliai, telefonai, tram
kalėjimuose žmonių. Be to kurios daugiau degtinės pasta vajai, vietos gelžkeliai, aprū
Vilnių valdys Lietuva ar Lenkimaus kelio prie susitaikymo tinius pramonininkus, lei .ja.
dar nurodo į mušimus, kurie tydavo, daugiau prižadėdavo pintos ii- pastatytos vietos ligo
su Mustafa Kernai Paša. Jei džia atskiriems žmonėms tu
buvo sąryšy su paskutiniais ir t. t. Vietos savivaldybių ap- ninės, mokyklos, prieglaudos h*
gu Graikija nepaisytų ulti
, areštais Mariampolėje ir Kal- skričiams, gubernijoms Lietu t. t.; suteikiama žmonėms ge
rėti depozitus bankuose, ir
SAKOSI ESĄ PAVARGĘ.
į varijoje.
Interpeliacija, jo voje visai nebuvo, prisiėjo ras, sveikas grynus vanduo, —
matumo, tai talkininkai tęs
t.t. Daryt visa tai, ir kartu
nuomone, pripažintina skubo tenkintis tiktai vienu valsčiu tam tikslui pastatyti milžiniš
tų toliaus finansinę blokaatkakliai stoti už sovietų val
- -dą-prieš- ją- ir trukdytų jos džios formą yra nenuosaku. ■ .Telegrafas praneša, kad ko ta vien jau dėl to, kad turėti mi ir miestu, — kas juose vieš ki vandentraukiai, rųpinamasd
ramią sąžinę, kad musų pilie patavo ir kas juos globojo męs pigia šviesa — steigiamos mie
munisčių moterų kongrese, Ma
laivyno veikimą prieš turkų
stų ar valščių savivaldybių
čiai, kurie turi lygias teises, jau žinome.
skvoje, kalbėjo Maskvos “PravKitos
(t.
y.
kapitalistinės)
nacionalistus.
elektros stotys, kitur net eina
nebus mušami.1
dos” redaktorius, Bucharinas,
valstybės reikalauja, todėl
Visa tai rašau tam, kad ma ir prie to, kad vietos savi
“Ministeris
Pirmininkas
“trečiojo internacionalo“ vardu
Tai yra ant pažiūros gana
valdybės aprūpina gyventojus
mes turime šaukti steigimą- ir pasakė, kad Rusijos bolševi D-ras Grinius prašo interpe skaitytojas gerai
keistas žingsnis. Talkinin
jį seimą: taip buk pasakę Le kai esą “pavargę“, bet turį lai liaciją priimti ir pripažinti ją sau tuos laikus, kada jis buvo įvairiais produktais: pienu,
kai užtaria Mustafa Kernai
Lietuvoje, kada visa, kas čio mėsa, duona ir t. t. Daroma
ninas. Išeina tuo budu, kad kytis, kadangi jiems nesą kito skubota.
Pašą, kuris yra padaręs
“Interpeliacija pripažįsta nai sakoma, vaizdžiai dėjosi viskas, kad vietas žmonėms
jisai nusilenkia žmonių no kios išeities. Brooklyno “Lais
jo akyse i? omenyje.
butų kur patogiau laikas pra
santarvę su Rusijos bolševi
rams tiktai tada, kada juos, vė“ šitaip cituoja Bucharino žo ma skubota.“
kais, o bolševikus juk franSuprantu, kad amerikiečiai leisti; tuo tikslu vietos savi
džius:
Bet
po
šito
nutarimo
eina*
dis

dėl kokių-nors priežasčių, re
gerai žino kokios yra Ameri valdybes stato teatrus, muzecuzai skaito aršiausiais savo
kusijos,
ar
priimti
interpeliaci

“Mes, esantieji Rusijoje,
jus, skaityklas ir knygynus,
mia kapitalistai.
kos
vietos
savivaldybės,
bū

priešais.
esame pavargę, bet priversti ją, ar ne. Krikščionys demokra tent žino, kaip tvarkosi Ame Įsteigia kliubus, įvairias li zei*
i
esame laikytis iŠ visų pusių tai, pasitarę tarp savęs, kalba, rikos miestai, valščiai, įvairios gos vietas ir t. t. žodžiu, neišKeista ir tai, kad turkų na
(jėgų?). Jus, gyvenantieji kad interpeliaciją reikią atmest, provincijos, kaip vedamas vie skaitysi visų tų žmonių gyvecionalistai iš vienos pusės
užrubežiuose, privalote įtemp ir jie savo balsais paima viršų. tos savivaldybių
nimo sričių, kur vietos savi(komunų)
tariasi su bolševikais, o iš
ti visas pastangas, kad neda Už interpeliacijos priėmimą bal ūkis, kuo jos žmogui
valdybės, jei jos tikrai tvarsuoja
soc.
dem.
ir
liaudininkai
j
o
antros pusės su jų priešais.
vus galimybės kapitalizmo
ir vedamos, nesirūpintų
vienon komos
.
ir
t.
t.
Visa
tai
sudėjus
prieš balsuoja krikščionys de
egzistavimui.“
Bet tai jiems yra ne pirmie
HYMANS PRITARIA
vieton, pasigaminus bendrą įvairi ų~į vairiausiais
mokratai.
Toliaus
tame
aprašy

na. Apie dvejetas mėnesių
LIETUVAI?
vaizdą ir palyginus jį su bū reikalais.
Tai jau yra visai kitokia gie me skaitome:
vusios Lietuvos valščių savi
atgal turkai nacionalistai jau
smė, negu ta, kurią bolševikų ly
Turime suprasti ' gerai/ kad
“Dauguma balsų interpelia valdybėmis, dar kartą męs su viso to Lietuvoje nebuvo, kad
buvo padarę formalę sutar Tautų Sąjungos pirmininkas, deriai giedodavo pirmiaus. Per
tį su francuzais, būdami Ilymans, kuris sušaukė lietuvių trejetą suviršum metų jie skelb cija atmetama. Kairėje pu prasime, kaip šlykščiai, kaip vietos reikalais veik nieks neir lenkų konferenciją į Briukse- davo, kad< jų niekas negalįs ap
sėje kyla didelis triukšmas. biauriai buvo valdomas musų sirupino ir todėl tie
kartu santarvėje su Rusijos lį, kad išrišus Vilniaus klausimą, galėti ir kad jie sukelsiu revo- Atstovas Kairys, užėjęs sau- kraštas rusų caro laikais, kaip čiai, kurie grįžta amerikieLietuvon,
bolševikais. Vėliaus jie ap sako stojąs už tai, kad Vilnius I liudiją visame pasaulyje; kuri
valdininkai
buvo
valiai ant tribūnos reiškia di begėdiškai
taip. nejaukiai po Amerikos
_
sisvarstė, kad sutartis su tektų Lietuvai.
džiausio pasipiktinimo ir pro- viską paveržę,- kaip netikusiai čionai jaučiasi ir yra pasipik| sugriausianti kapitalizmą.

francuzais jiems permažai Kauniškė “Lietuva“ gegužės
naudos duoda, ir ėmė dar la 26 dieną praneša:
“Gautomis žiniomis Hybiau sėbrauti su Lenino val
mansas sienų klausimu yra
džia.
Dabar talkininkai, mato pasiūlęs: Vilnius priklauso
Lietuvai, siena turėtų eiti
ma, mėgina atitraukti tur Curzono linija iki Nemunui,
kus nuo bolševikų ir pavar Druskininkai, Stara Ruda,
tot juos, kaipo savo įrankį Ežerenai (Jeziory), N ola, Ne*
Mažoje Azijoje. Ir Mustafa munas iki Berezinos upės (į
Kernai Paša, žinoma, apsi- Rytus) iš kur iki Rygos- lini
ims jiems patarnauti, jeigu I jos- Del Gardino dar esą
abejonių.“
tiktai gaus už tai tinkamą
“Lietuva“ tečiaus nepraneša,
atlyginimą.

Lietuvos Savivaldybes

Gali būt

Alijantai "
užtaria Turkus

I

ST. PŠIBIŠEVSKIO

ŠĖTONO VAIKAI
NAUJOJO SIONO VIEŠPATS.

(Tąsa)

'

Jisai tylėjo. Labai aiškiai malė ant jos veido
sugriovimo pėdsakus. Akys įdubo, veidas susibaigę... Viską užmiršo, tiktai klausiančiai žiurė
jo Į tą nukankintą veidą... Kaip* gali kančia per
keisti žmogaus veidą!
Hvo tu'alėjai pas mane? — ji atkartojo ir
nustvėrė už rankų
Užsimąstė. Bet negalėjo surinkti minčių.
Papurtė jo rankas.
— Kas tau, Ostapai? Dieve, kas tau?
Dirstelėjo Į ją su nerimastim.
Ir vėl prabilo tyliu balsu:
— Tenai, tarp ištvirkimo, paleistuvystės na
muose, manyje gimė mintis, kad tu, galų gale,
visgi galėtum mane išgelbėti. Man atrodė, — aš
daug apie tai galvojau, — kad mudu nelaimin
giausi žmonės, kad mudu...

— Dabar aš matau, kad tai negalima...
Jos lupos drebėjo, tartum norėjo ką pasa
kyti, bet negalėjo.
Vėl pradėjo verkti ir labai negreitai nusira*
mino.
— Ką-gi dabar? — staiga užklausė.
* — Ką dabar? — jisai atkartojo užsimąstęs
ir liguistai nusišypsojo.
— Ostapai! — jijė pašoko ir nustvėrė jį už
rankos. — Klausyk... Juk tu nemanai...
tave savyje; savo širdyj, atitrauktą nuo visko
tavę apsupančio; bet dabar, ypač dabar aš stai
ga supratau, kad klydau, galvodamas, kad mes
galime rasti ramumą vienas greta kito.
— Ne! ne! Tiktai ne mes — ne mes!
— Ak! aš nežinau, keno nerimastis didesnė,
tavo ar mano!
Jisai atsistojo, atsiklaupė prieš ją ir, nustvė
ręs jos rankas, ilgai ir karštai jąs bučiavo.
— Vardan mano didelio nusidėjimo įjaliuosuoju tave nuo kaltės! — tarė jisai staiga iškil
mingai ir tartum nevisiškai suprasdamas.
Bet tuojau atsigavo, greitai atsistojo ir, ne
pažiūrėjęs į ją skubiai išėjo iš kambario.
Jijė apalpo.

V.

Sugrįžęs namo, Ostapas karštligiškai pradėjo
bėgioti po kambarį.
Jo siela apėmė jausmas beprotiško vidninlelumo. Širdis tvaksėjo stipriai ir staigiai.
— Tuo prakeikti/ištvirkimu aš visiškai su
gadinau savo širdį. Truputį alkogolio, ir aš su
tvarkysiu visą savo organizmą.
Ostapas gėrė iš bonkos. Negalėjo suprasti,
kodėl nesinaudoja stikleliu. Stebėtina, kad da
bar visuomet gėrė stačiai iš bonkos.
Tatai; turbūt, taipgi priguli prie Šėtono vai
kų psichologijos. Paniekinančiai nusišypsojo.
Nuo alkogolio užsimanė miego. Ne! visiškai
ne alkogolis, o orgijos, orgijos, drauge Horaci
jau! Dvi be miego nakti kasūs glėbiuose! U! kaip
•aš nuilsau... Kaulai tartum sulaužyti! Nagi, ger
biamasai Ostape Postumus, palikite mane ra
mybėj. Tavo gerbiamas tėtukas nori miego.
Nuleido galvą ant rankų.
Ji jč papurtė jį už peties. į
— Ostapai!! '
•
i
Dirstelėjo į .ją ir nusišypsojo.’
—• Hole, aš myliu! tavę. Dar niekuomet ta
vęs taip nemylėjau, kaip dabar. Apie viską už

— Ostapai, Ostapai! — sušuko ir išbėgo pa miršau. Apie niekų negalvoju-

skui jį. •
Staiga nutilo.
•
Bet jisai jau buvo gatvėj.
— Bet tas negalima, — jisai tęsė, patylėjęs.

— Tai menkniekis. Alkogolikai užmiega iš-»
karto, staiga, visiškai kaip Aleksandras Didysis,
Baironas, Gordonas...
Piktai nusijuokė.
— Ar tik ir Karolis XII nebuvo alkogolikas?
Ha, ha, ha... O slaptingasis Sobek, ideališkasis
Sobek, kursai štai jau ištisus metus pūva že
mėj! Ha, ha, ha... Garbe tau, Siono Viešpatie!
Geras Sobek... o pinigai bus. Už juos bus gali
ma paversti į pelenus desetkus miestų. Bravo,
Gordonai! Aš atsidaviau tau su siela ir kimu,
su smagumu tau tarnauju, he, he, he...
Staiga išvydo save pas Kasę, Huto restora
ne... Kasė! tai puikiausia moteriškė, kokią jisai
kuomet nors mate.
4
— Nuženk prie manęs, madonna Tercsa...
— Ha, ha, ha! Pati pralenkė save savo be
gėdiškumu... Parašyti filozofiją begėdiškumo
nuopelnų, tai butų...
'Ostapas beprotiškai juokėsi, sunkiai atsikė
lė, dar truputį pasėdėjo, visą laiką žiurėdamas
stačiai priešais save, paskui iškarto užmigo.
Staiga pabudo ir užžiebė degtuką; pramie
gojo daugiau nei valandą. Vėl atsigulė. Jautė bai
sų nuilsimą. Skaudėjo galvą. Jam rodėsi, tartum

Matau tik tave jisai jaučiu smagumu, jausdamas, kaip puse jo

šventoj kančios ir nerimasties didybėj. Nešioju sinegcnyno tirpsta į skystą masę. '
Bet negalėjo užmigti. Negalėjo.
(Bus daugiau)

!

■

■ .1

—II

tinę vietos gyvenimo neeutvarkymu. Tokius reikalus, su
prantamas dalykas, per vienus
metus nesutvarkysi.
Užsieniuose žmonės senai
turi vietos savivaldybes ir nuo
senų laikų priprato prie tokios
rųšies darbo; užsieniuose visos
visuomenės klasės gyvai yra
užinteresuotos vietos gyveni
mo ukiu ir jo sutvarkymu; —
pas mus Lietuvoje daugumas
dar net nesupranta vietos sa
vivaldybių reikšmės. Visuome
nės grupės dar nėra nusista
čiusius net, kuriuo budu tie
reikalai tvarkyti, — todėl ste
bėtino, kad viskas taip palaidžiai eina, nieko nėra.
Bet ir čionai pastaruoju lai
ku pradedama suprasti vietos
savivaldybių reikšmė, ton pu
sėn kreipia domės vietos po
litinės partijos,
nustatom*
kiekvienos jų tam tikra plat
forma, einant į rinkimus į vie
tos savivaldybes ir t. t. Pirmie
ji tuo atveju sukruto Lietuvos
Socialdemokratai, Tai vienin
tele partija, kuri savo laiku
pastate savo reikalavimus vie
tos savivaldybių rinkimus be
darant ir ne vienoje Lietuvos
vietoje, kur buvo per tuos ke
lis metus savivaldybės jų ran
kose (Šiaulių apskritis), pada
ryta nemažai, net daugiau nei
buvo Lietuvos sąlygose gali
ma. Pavienių tos pakraipas
žmonių rūpesčiu pradėta tie
klausimai kelti spaudoje ir lei
džiamas net tam tikras orga
nas “Sietynas“ Šiauliuose, kurs
tiems reikalams yra pavedęs
net tam tikrą savo skilčių da-

Tai tiek liendrai imant rai
kūjo pasakyti, kad galima bu
(Seka ant 5-to pusi.)

Musų Moterims.
SUKNIA No. 9318

Jaunoms merginoms labai tinka dė
vėti ilgu liemeniu vasarine suknia, iš
organai ar šilko materijos su plačiu
kaspinu.
Tokiai sukniai pavyzdys No. 9318
yra sukirptas mieros nuo 6 iki 14 me
tų. Mierai 8 reikia 2% jardo 3G co
lių pločio materijos ir 2 !4 jardą kas
pino.
Norint gauti tokiai sukniai su
kirpti ir pasiūti pavyzdi, prašom
iškirpti žemiau paduotą blanku t ę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą,
pavardę ir aiškų adresą ir, jdėjus j
konvertą kartu su 15 centų (pašto
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums,
šiaip
užadresavus:
NAUJIENOS,
PATTERN DEPT., 1739 S. Halsted
St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dep.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
čia įdeda 15 centų, ir prašau at
siust man pavyzdį No. 9318.

nvetų

Mieros
(Vardas ir pavardl)

(Adresas)

DR. A. MONTVID '
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 East Washinffton ' St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
Telephone Central 8362
1824 Wabansia Avė.
* Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
Rezidencijos tel. Kedzie 7715
V______ _

/

...

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedaliomis pagal sutarimo.
3261 So. Halsted SL, Chicago, I1L
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AKUŠERKA
sutvarkymų vietos gyvenimo, vienu? jų ji dagi kalbėjusi: klau kapitalo viešpačiams visa tai
Mrs. A. Michniewicz
nebijant to, kad Žmonės tuo sus, kaip galima įeiti kiton ba baisiai netinka. Jungtinių Val
701 W. 31st St.
met tūkstančiais virto į Vilnių tų kompanijos dirbtuvėm Tą, stijų interesai Meksikoje imtt
Tel.: Yftrds 8054
a įsiklausimui įvairių nurody su kuriuo ji kalbėjus, gerai įsi nėra išimtis: kas privaloma
Du blokai nuo Halsted St. į rytus.
(Tąsa nuo 4’to pusi.)
Kampas
Union Avė.
Naujienų
Pinigu
Siuntimo
Skyrius
gavo
Meksikos kapitalistams, to pa
mų.
dėmijus.
tų ]neliesti ir tolimesnius t^s
Minėtas Liet. S. D. P. kon
Bet kada advokatas tos liudi lies turi laikytis ir stambieji pi pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės
AKUŠERKA
srities klausimus.
nigų
maišai
iš
už
Rio
Grande...
ferencijos tarp kitko, nutari ninkės atklausė, ar nuo to laiko,
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo
Baigusi Aku
Lietuvoje pirmas įstatymas, mas apie vietų savivaldybių kai buvo surengta anas puoli Yra dar viena priežastis, dė pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
šerijos kolegi
liečiąs vietos savivaldybes, bu organizavimų buvo paskelbtas mas, ji tų žmogų kur nors yra lei kurios šios šalies kapitalis
ją; ilgai prak
tikavusi Pennvo paskelbtas pabaigoje 1919 pastaruose “Darbo Balso“ nu mačius, tai liudininkė galutinai tai turi pamato pykti. O tai — tė levitus su paėmėju parašais.
ailvanijoa hosm. Veik visus metus valščiai, meriuose. Ten, kur tasai nu susimaišė ir vos girdimu balsu “begėdingas Meksikos valdžios
Pinigus gavo:
pitalšsa.
Pa
elgesys“. Toks “begėdingas“
miestai ir apskritys tvarkėsi tarimas pasklydo, iki bolševi atsakė:
sekmingai pa
1899—S. Demokratas
kokį tik gali įsivaizdinti mū Apmokėti čekiai:
kaip kam patiko. Kuniginei Ta kams užeisiant, . susiorganiza “Taip, aš manau“.
tarnauja prie
1910—M. Gaidelis
siškiai dolerio patriotai. Tas 1239—J. Koja.
rybai Vilniuje buvo išrokavi- vo tamprios vietos valsčių,
gimdymo. Duo
Advokatas paklausė kur.
1912— J. Maminskienė
da rodą viso
toks: 1516—K. Jutelienė
mo, kad vietoje savivaldybių apskričių savivaldybes, kurios
“Dedhamo kalėjime ir šiame “begėdingumas“ ' yra
1913— A. šapauskas
1522
—
Z.
Brazdeikis
kiose
ligose
Meksikos agrikultūros ministesusidarytų “parapijų komite tvarkingai ir gerai perėmė vi kambary“.
1916—J. Plėštys
moterimi ir
1570—K- Kuntrimienė
tai’*. Tuo tikslu vokiečiams sų vokiečių paliekamų turtų.
Po to, taip jau vos girdimai ris Antonio Villareal andais 1604—K. Beržinienė
merginoms.
1928—J. Pikiota
einant iš Lietuvos, Valstybes Kaipo pavyzdį galiu nurodyti kalbėdama, ji parodė į geležinę parašė' laiškų Internacionalinės
1928— S. Demokratas
į* ■■■■■■ ak ■ ■ ■ ■■■ ■
Taryba paskelbė įsakymų apie į Akmenės apskritį ir dalinai klėtką, ku/ sėdėjo Sacco ir Van- Mašinistų Asociacijos preziden 1786—G. Petrokas
1936
—
J.
Kranauskas
Karpavičiūtė
■ DR. G. M. GLASER
tui Wm. H. Johnstonui. Laiš 1811—S.
tuos nelemtuosius “parapijų į Šiaulių apskritį, kur sulig to zetti. Rodė į Sacco.
1937
—
M.
ženkevičienė
Mortuzas
1819—J.
Praktikuoja 30 metai
*
komitetus“. Delei šitos priežas nutarimo buvo susitvarkyta.
čia susidarė dramatinga sce-, kas yra toks:
1938—B. Linkevičienė
Vilkas
1831
—
J.
Ofisas]
ties, daug 'turto vokiečiai išsi
Tokia tai buvo pradžia, ar na. Sacco urnai pašoko savo ge
■
S.
Morgan
8t., kerti 32 St.
“Gerbiamasai Johnstone:
1940—K- Naujokaitienė
1841— S. Micevičiene
vežė, nes “parapijų komitetai“ ba, kitaip pasakius, nuo pasa ležinėje klėtkoje. Jo akys suži
Chicago, Illinois.
1943—P. Šliužienė
“Mūsiškis agrikultūros de 1842— T. Sudžius
SPECIALISTAS]
susibūrę apie bažnytkiemiirs kyto busimas Lietuvos savi bėjo. Mušdamasi į krutinę jis
1945
—
K.
Juodis
1846
—
A.
Leškauskas
Moterišką
Ir Vyriški
partamentas kas metais per
prie kunigėlių, zakrastijonų valdybių istėrijos tirinėtojas prabilo:
Taipgi Chronišką Ligą.
1947—J. Savickis
1847— K- Kleizienė
ka
už
keletą
milionų
dole

niekur nesugebėjo pastatyti sa ' turės pradėti savo įvadus žo
OFISO VALANDOS]
“Ar tai esmi aš ? Tamsta ma
1950—K. Laukaitė
1852
—
S.
Demokratas
rių
Ūkio
padarinių
ir
šiaip
vo veikimų taip, kaip tai pri dį. Hole socialdemokratų tiek nai, kad aš? Tad — gerai pri
Nuo 10 ryto iki 8 po pietą, 6—8
1952
—
A.
Lemesh
1854
—
K.
Bielinis
vakare. Nedėliomis nuo 10—2
mašinerijų. Nuo dabar mu
valėjo pastatyti violos savival j Čionai svarbi, kiek tai liudija, sižiūrėk !”
po pfet.
Vaitekūnas
1956
—
V.
1858
—
S.
Genys
sų tikslas yra pirkti visa tai
dybė. “Parapijų komitetų” pa- kad tai buvo vieninteli žmo
Tel«phone Yards 687
1959—A. Gulbinas
Visi susirinkusieji užėmė kva iš tų firmų, kurios su orga 1861—A. Mackevičia
■■■■■■■■■■■a
skalbimas buvo padarytas dar nės, kuriems visuomet rūpėjo
1961
—
A.
Medelio
sąskaiton
nizuotais savo darbininkais 1869—S. Demokratas
ir todėl, kad amžinų atilsį Val ir rupi ne politinės intrygos, pą. Pasidarė grabinė tyla. Bet
1976—J. Mešraitis
1876—*P. Pronskaitis
elgiasi kaip pridera.
stybės Taryba savo krašto bet pirmoje vietoje plačių greit visa ir vėl įėjo į “senas vė
1996—V. Petrylo
žes“. Sargas pasodino Sacco ir
“Mes busime labai dėkin 1895—J. Koja
tvarkymo bagaže nieko tuo liaudies sluogsnių' reikalai.
Lletuvys Gydytojas ir Chirurgas
klausinėjimas panaujinta. Liu
gi Tamstai, jeigu mums su
(Bus daugiau)
klausimu nebuvo paruošusi,
Kvitai
su
paėmėjų
parašais
randasi
People Teatro Name,
dininkė ir vėl turėjo atsakyti į
teiksi visų reikiamų žinių
reiškia, nuo pirmų žingsnių ji
“
Naujienų
”
ofise.
1616 W. 47th SU Tel. BouL 160
klausimus, kurius jai davė kalti
apie tokias dirbtuves bei jų
pasirodė visiškas bankrotas ir
VALANDOS:
namųjų advokatas Moore. Šis
savininkus Jungtinėse Val
tik suklaidino žmones savo
6 iki 8 vak. Nedil. 10 iki 12 ryto
parodė, kad jos liudymas labai
stijose.
Res. 2914 W. 43rd Street
“TA, lAttU Nunf
neaiškiais įsakymais apie ne
for LittU HU"
Telephone McKinley 263
GYDYK JSIPJOVIMĄ
skiriasi nuo to liudymo, kurį ji
“Broliškai
lemtuosius “parapijų komite
buvo davus praeitų sausio mėne
“Tamstos
Kaltintojų liudininkai vieni
tus“.
Naudojant antisęptišką
sį. Tuomet jai buvo parodyta
“ANTONIO I.
kitus išduoda.
Su “parapijų komitetais“ tovisa eilė fotografijų , tarp kurių
VILILAREAL“.
kiuo bildu gyventa veik visi
[Iš Federuotosios Presos]
buvo ir Nicola Sacco fotografija.
Ve delko pyksta šios šalies
metai,.nuo rudens 1918 m. iki
Pastaroji
fotografija
jai
buvo
Šaldo ir gydo lengvai ir
LIETUVES
DEDIIAM, Mass. — Gauta
kapitalistai. Kaip, girdi, Mek
■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
pabaigai sekančių 19 metų,
greitai.
bent kelis kartus rodyta ir klau
H Gydo visokias ligas moterų, vaikuomet Šleževičiaus kabinetas dar daugiau įrodymų, kurie sti sta ai’ ji tų žmogų pažįstanti. sikos valdžia drįsta kištis į vi
priai
diskredituoja
vienų
kaltin

■ kų Ir vyrą. Specialiai gydo limdurinius
šios
šalies
reikalus?
paruošė “Savivaldybių Įstaty
H
pančias, senas ir paslaptinLiudininkė
tuomet
nedvejodama
mų“. įtaikė tų vienų metų “pa tojų liudininką,-p-lę Eva Splai- pasakė, kad tokio žmogaus ji ne Ar ji sarmatos neturi! Juk gos išsinešdintų iš tos šalies.
■
gas vyrų ligas.
ne.
Tų
įrodymų
davė
vienas
Jie
ir
šiandie
tebeklausia:
jei

Meksikos
valdžia
turinti
žinoti,
rapijų komitetai“ net ir pačia
pažįsta. Esą, nė vienas tų pa
me gyvenime savęs nepateisi kaltintojų liudininkas, Hans veikslų neišrodo panašus į sve kad Jungtines Valstijos tai gu Haiti visa yra gerai, tai ko
no, nes praėjus keliems me Behrzin (latvys?), šoferis E. W. timšalio paveikslų, tokį, kaip kad “open shop” šalis. Organizuotų dėl ncatšaiiikiama karo stovis?
Taigi tos
Į tai tos komisijos neturi
darbininkų čia labai maža, gal
nesiams žmonės patys, nesu Slater kompanijos.
Telephone Yards 6332 ■
“
anas
banditas
“
.
Bet
teisėjo
pačios
kompanijos,
kurios
pini

Paėjo
iš
Moters
silpnumo,
kas
sakyti.
kokie
8
nuošimčiai
viso
gy

laukdami nieko iš centro, pra
Thayerio kambary visa tai ji už ventojų skaičiaus. Tatai, sako
nuo kurio Lydia E. Pinkliam
dėjo organizuoti Valščių Ko gai anąmet tapo pasigrobti ir
ginčijo.
Maža
ir
to.
Ji
užgin

jie, šitoks Meksikos valdžios Neduoda pilietybes popiety.
mitetus, kurie atatiko ne pa užmušta du žmonės.
Vegetable pagelbėjo.
3107 So. Morgan SU
čijo ir daugiau — ką buvo sa elgęsis yra nepateisinamas. Ji
Naujasai
kaltintojų
liudinin

[Iš Federuotosios Presos]
rapijų, bet buvusių valščių ri
Chicago, III.
CINGINNATI. — Teisėjis
Grafton, Pa. —
kas pasakė, kad jis buvęs tik de kius sausio mėnesy. Advokato žada pirkti jai reikalingas pa
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto |
boms.
“Buvau kankinama
šimt pėdų atstu nuo banditų au klausinėjama ir supainiota ji darines tik tose dirbtuvėse, ku Peek andais atsisakė išduoti
. ir nuo 6 iki 8 vakare.
R
(uždegimo, šonuose
Pažymėtina dar vienas fak
dažnai
bandė
išsisukinėti
pasa

pilie
lybės
popieras
kvekerių
tomobilio ir matęs, kaip vienas
■ir viso užpakalio.
ri deramai elgiamasi su orga
tas,
labai
charakteringas
Gydė skirtingi gy
sektos
nariui,
Fnmz:
'Tai
dėl
kymu
“
aš
nebeatmenu
“
.
••
•
banditų, bėgant jiems iš Brainnizuotais darbininkais. Ar ji
dytojai, bet nieko
aniems laikams. Tuo metu ka
A
Tos moters liudymas kaltina nežino, kad tuo ji paliečia sve to, kad jis karo metu nesuti
tree
miestelio,
dažnai
persisvernegelbėjo, ir bu
da griuvo Vilhelmo sostas, lap
Telephone
Van
Buren
294
vau veik be vilties
mųjų advokatams suteikė nema timos šalies interesus. Tokius kęs 'stot į kariuomenę.
pagijimu, bet ma Raz. 1139 Independenco Blvd. Chipago
kričio 10 dienų 1918 m., Vil davo per automobilio kraštų ir
ža medžiagos kaltintojų liudy- interesus, kurie tokiai Meksi
no sesuo paaiškino
niuje buvo susirinkusi Lietu žiūrėdavo ar kas nesiveja. Vis
'1
apie Lydia E. Pink
mams atremti. x Pavyzdžiui, be kai turi nerūpėti. Vienas šios
ham
Vegetable
vos Socialdemokratų Partijos dėlto, Behrzin negali pasakyti,
kita
toji
moteris
pasakė,
kad
kad
tas
banditas
tikrai
buvo
NiCompound
ir buk RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
šalies
kapitalistų
laikraštis
da

konferencija.
Baigiant savo
Specialistas Moterišką, Vyrišką,
tikrai
jis
pagelbėjo
jai,
todėl
ir aš
Vaiką ir visą chroniškų ligą
darbus konferencijos draugai, cola. Vadinasi, jis jį nepažįsta. banditas, kurį ji mačius, buvęs gi ragina valstybės departa
nusipirkau. Negalėjau nieko veikti,
tokio
pat
augštumo,
kaip
advo

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago.
Bet
kaip
tad
galėjo
pažinti
jį
mentų,
kad
jis
į
visa
tai
kreip

bet
išnaudojus
kelias
bonkas
Vege

matydami, kad laikas, vokie
Telephone Drover 9698
table Compoupdo, galiu viską , stu»
Valandos:
10—11 ryto; 2—3 po pfet,
čiams besitraukiant iš Lietu p-lė Eva Plaine, kuri tuo metu, katas Moore. Tikrenybėj gi tų savo domesį. Reikią tos res
boj dirbti, ant ūkės ir abelnai, ką tik
adv.
Moore
kokiais
keturiais
ar
7
—
8
vak.
Nedeliomis 10—12 dieną.
kai
automobilis
visu
smarkumu
publikos
valdžių
pamokyti.
moteris gali dirbti. Turiu keturių
vos, imtis savivaldybių organi
mėnesių kūdikį, kuris ir sveikiausiu
Bet kad šios šalies kapita
zavimo vietose, tarp kitko nu lėkė pro namų, buvo antrame penkiais coliais augštesnis nei
ir didžiausiu pagal savo ainžį, kokio
listai kišasi į vidurinius Mek NUBAUSTA Už ŠMEIŽIMĄ.
nesu mačiusi. Mielai suteikiu šį
tarė sustatyti instrukcijų, kaip aukšte? Nuo banditų automo Sacco.
laišką, kad panaudojus kaipo paliu
bilio
ji
buvo
apie
šešiasdešimts
sikos
valstybės
Teikailus,
kad
tos savivaldybės privalėtų tvar
dijimą kitoms kenčiančioms mote
pėdų.
Banditų
automobilį
ji
ga

jie
spiria
tos
valstybės
valdžių
rims, kiek jūsų gyduoles pagelbėjo
P.
Elzbieta
Plungicnė,
gyve

kytis. Painatan buvo paimtas
man,
nes Lydia E. Pinkham Vege
lėjo
matyti
tik
35
pėdų
ploty.
dagi savo konstitucijų mainy nanti adresu 708 W. 354a gat
1900 So. Halsted St
buvusia valščius, arba vokiečių
table
Compound atiduodu visuotiną
-------Tel. Canal 2118
ti — all’s well!
vė, pagalios turės užmokėti pagarbą”. — Mrs. Blair Fisher, R.
dkupacijos sutvertas “becir- Toliau matyti ji negalėjo, nes
Tasai biznis norėtų, kad
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki
Matyt, kad šios šalies kapi $250100 P-nui Juozui Urfbai, D. 1, Box 87, Grafton, Pa.
kas“, ir kviečiama nuo Social- matymui kelia pastojo batų siu
įDirbti
nuo
anksti
iki
vėlumai
7*
8 vakare.
Jungtinių Valstijų val
talistai dar negreit nurims. krautuvės savininkui, kurs gy kilnojimai, nešiojimai ir sunkiausios
dem. partijos vardo sudaryti vėjo krautuvėlė. Bet to nevei
Rezidencija: 2811 W. 63rd St.
džia “pamokytų“
Vargas piliečių karo nualintai vena 3324 Auburn Avė., už jo namų pareigos—nieko stebėtino, kad
Tel. Prospect 8466
savivaldybės išvardyto ploto zint, toji kaltintojų liudininkė
skauda
strėnaą
ir
visokios
ligos.
Bei
......... ? « —
Meksiką.
Meksikai!
kad tokiuo budu perėmus oku visa kuogeriausia sumatė, kuo
šmeižimų. Tų sumų užmokėti kiekviena moteris, kuri kenčia kaip
Fisher pasinaudojo, tad ir jus
pacines valdžios lizdus vietoje* met kitas žmogus, kuris taipjau
buvo priteisęs Circuit Court ponia
turite
pasekti jos pdtyrimą ir gerai
[Iš Federuotosios Presos]
J
Smerkia reakcininkus.
Tos pačios konferencijos to visa matė ir buvo arti banditų,
teisėjas Johnston jau metai at išmėginti Lydia E. Pinkham Vege* g Telefonas: Boulevard 7042
WASHINGTON. — Toliau
liau buvo nustatyta, kad valš- jų nepažįsta. Ir kas ypatinga.
gal, balandžio 20-tų dienų, table Compoundą.
[IŠ Federuotosios Presos]
čiai arba ‘'beeirkų“ savivaldy- Behrzinį taip jau buvo toje pa prasisiekusieji žmones numato,
1920. P. E. Plungicnė tada tei
čioje
vietoje,
kur
ir
p-lė
Plaine.
kad
didysis
Jungtinių
Valstijų
NEW
YORK.
—
Andais
čia
Severos Gyduoles užlaiko
bes jungtųsi į apskritis, sulig
sėjo nuosprendžio nepriėmė, ir
Lieta via Dentistas
šeimynos sveikata.
Tik
pirmasai
buvo
gatvėj,
o
ant

biznis nepasitenkins vienu tik buvo didelis preslbyterionų baž jos advokatas padavė apeliacijų
okupacinių “kreisų”, kad to
4712 Soath Ashland Ave^
kiuo budu sudarius antrų įstai roji triobėsyv— ant antrojo “aliejaus interesų išlaikymu“ nyčių globotojų ir kunigų su į Appellatc Court. Byla tame
gų, kuri turėjo perimti vokie aukšto. Vadinas, ir vienas ir ki Meksikoje. Meksikos konstitu sirinkimas. Be kita pasmerk teisme buvo iki šiol.
arti 47-toa gatvis
Ar yra jusu
Dabar,
i
čių “beoirkų“ turtų ir visų val tas banditus matė tuo pačiu kar cijos 27tasai straipsnis, tiesa, ta . taip vadinamos Lusko ko birželio 13,
1921, Appellate 8
liežuvis apvilktas?
tam
bizniui
yra
tarytum
kau

tu
ir
toje
pačioje
vietoje.
misijos žygiai. Toji komisija Teismas pripažino pirmąjį nuo
diškų aparatų.
Sacco ir Vanzetti advokatai las gerklėje. Bet jisai juk ži yra pasižymėjus tuo, kad kur sptendį teisingu, ir P. PlungieKaip matote, UJetuvols so
Jeigu telp, tai yra tas persergSJimų.
cialdemokratai dar tais laikais gerokai “pakočiojo” dar vieną no ir tai, kad Meksikos konsti ir kai]) galėdama pažangųjį nė turi užmokėti
J.
Urbai
Apvilktas liežuvis su baltą ar rusvą
pleiskaną
paprastai rodą apei netucijoje
yra
dar
vienas
straip

kaltintojų
liudininką,
poniutę
darbininkų judėjimų trempė.
tuo žvilgsniu turėjo visai rea
♦
$250.00.
tararkumo
jaknu ir virinimo maito
lų supratimų apie vietos savi Ldlą Andrews. Ji pasisakė, kad snis. Tasai straipsnis kalba apie
aparatą.
Teisme da tebesanti kita by
♦
Mažina algas gatvekarių
valdybių reikšmę ir davė šim tų dieną, kai buvo surengta puo darbo ir kapitalo santykius
la tarp J. Urbos ir Plungienės.
tą kartų tikslesnių žmonoms limas ant Slater-Morrill batų Meksikoje. Straipsnio numeris
darbininkams.
Ši antroji byla esanti užvesta
nurodymų, nei Valst. Taryba, kompanijos kasininko bei jo sar 123. Tai yra pažangiausia douž tai, kad Plungicnė apliejusi j
kunientas,
kokio
tamstos
nera

[Iš
F<eruotosios
Presos]
go,
ji
buvo
atėjus
į
kalbomosios
kuri visų savo bagažų buvo
P-na Urbų vandeniu kada jis
site
ne
vienos
kitos
šalies
kon

kompanijos
dirbtuvę
ir
prašius
prisikrovusi karaliaus Uracho
NEW YORK. — Brooklyniš- nešęs į gretinius namus u'žsa-1
stitucijoje.
Be
kita
tuo
straip

Lietuvon kvietimais ir visai darbo. Boto, ji mačius, kad prie
kė Rapid Transit gatvekarių kytų jo butanėje‘mėsų ir gro-; ! (pirmiau vadintas Severo Gyvybes ]
Telefonas Pullnuan 856
sniu
patvarkoma,
kad
darbo
dirbtuvės
stovėjęs
automobilius,
negalvojo apie tokį didžios ir
kompanija paskelbė, kad rug- scrius.
I Balzamas) ir Balzol plyskelei — su- <
DR. P. P. ZALLYS
jungimas skystimu ir plyskeliu, ąu- 1
svarbios reikšmės dalykų, kaip kuriame buvo du žmonės. Su diena Meksikos dirbtuvėse tu piučio 6 dieną visiems tos kom
Lietuvy, Denlūtu
taisa tos netvarkumus, sutaisą jak- j
ri būt aštuonių valandų. Kad panijos darbininkams bus su
10801
So.
Michigan AvM Roselaad.
nas, paragin apetitą ir pastiprin vi- <
Masono laidotuvės.
Valandos: 9 ryto iki 12 dieną
rinimo maisto. Tam tikras vaistas 1
darbo savaitė turi būt neilges mažinta algos
nuo 15 iki 20
dėl priprasto žarnų užsikimšimo. '
Nuo 1 po pietą iki 9 vakare.
‘
nė, kaip šešios dienos; kad ntioš.
Prekš 85 centai. Aptiekosl visur. <
Williain E. Mason,
žymų
naktinis darbas moterims ir
Amerikos veikėjų, vakar palai-'1
Šviešą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi
W F. SEVI RA CO.
kūdikiams
yra
neleistinas
ir
v Į dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
DH. C. K. KLIAUGA
dojo Chicagoj. Jo lavonas per- •
Reikalauja išsinešdint
CEDĄF
tOWA'
Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
kad minimum darbininko al
. DENTISTAS
iš Haiti.
gaibentas iš Washingtono Chi1821 So. Halsted St, Chicago, I1L
ga turi būt tokia, kuri užtik
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
[Iš Federuotosios Presos]
cagon
nedalioj
ir
buvo
pastaty

kampas 18th St.
A. BARTKUS, Pre».
rintų “medžiaginius ir dvasi
NEW YORK. — Neveizint tas jo šeimynos namuose prie
KAM
KENTĖTI?
Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.
.
1&19 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, III.
nius darbo žmonių reikalavi to, kad tam tikrus koijusiios, 3314 Washingtpn blvd. Apie jo • Raumatiznio, neuralgijos ir ra.uinenų
Phone Canal 257
L—■ ■ Į ■
........... r
gėlimai
greitai
nustoja,
jeigu
patrini*su
mus”. Beto, tas pats straipsnis kur tyrinėja Jungtinių Valsti kiu'sitą-igrabų rados gelių nuo
patvarko, kad samdytojai savo jų elgesį Haiti, ir bando tų el
lėšomis turi įkurti tam tikrus gesį baltinti — gautosios ži ir atstovų Washingtonc.
Vftižbažouklls ufcreg. S., V. Pat. Oflae.
“darbininkų kliubus”; kad dėl nios rodo, kad jis nenubalti Amerikos Associacija Airių
Žiūrėk, kad gaittutn tikrajj-garsujį per
susižeidimų dirbtuvėse atsako namas. Haiti gyventojai ir Respublikos Pripažinimui ne- daugiau
kaip 50 metų.
patys samdytojai ir tt.
šiandie
tebereikalauja, kad
Reikalauk, ka<l turėtu Ikaro (Anclioi.
VaizbazeuklJ.’
(Tąsa seka ant '64o puslp.)j ,
Suprantama, kad. šios šalies Jungtinių Valstijų karinės jc-
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(Tąsa nuo 5 pusi.)

Lietaviii Rateliuose

Utarninkas,

kurie turėjo progos dalyvauti
DRAUGIJOS IR
Dr-o V. Kudirkos draugystės
dėlioj priėmė Masonui simpa
ORGANIZACIJOS
būryje, čia visko buvo: ir žais JIEŠKAU kambario vienam vaiki
PARDUODU studib labai ge
PARDAVIMUI FARM A
tizuojančią rezoliuciją, kurioj
lų, ir šokiu, ir muzikos ir len nui North Side upielinkėj gražioj
Savininkas
šios farmos nesenai mi DRAUGYSTĖ MEILĖS LIETUVIŲ
roj vietoj, gerai įrengta. Laba! rė ir jo savastis
nurodoma jo nuveikti darbai
AMERIKOJE: Pirmininkas Anta
vietoj,
prie
mažos
ir
švarios
šeimy

turi būt sutvarkyta.
ktynių ir dovanų ir tt. Na, kasnas Margevičia, 923 W. 33rd St.;
nos, su valgiu. Kas turit tokį kam gera proga dėl gero fotografo. 120 akerių labai geros molio žemės,
ir apgailestaujama jo mirtis.
gi gali užmiršti, kad šešką mu barį, meldžiu pranešti.
padėjėjas Ant. A. Juščius; nutar.
nėra
smėlio
nei
kieto
molio;
geri
buSavininkas išeina iš biznio. At dinkai, randasi širdyje lietuviškos au rašt.
Izidorius Juščius, 1967 CanalPAUL
DAPKEVIČIUS,
šė. Nevienam gal peršėjo nuga
port Avė.; fin. sekr. Izid. Vedec922 Addison St.
Muštynėse apgalėtas, vyras
sišaukite Naujienos 314.
gančios apielinkčs. Reikia pamatyt,
ra ant rytojaus. Užtai gali pakis, 624 Barber St.; kasierius Pet
kad apkainavus.
Kaina $7,500, iš
nusižudė.
ras Paulauskis; centro rašt. Ant.
mokėjimai.
;
Įsidėkot
Dr-ui
Biežiui,
jis
pradė

PARDAVIMUI saliunas, visas ar
Chicagos Lietuvių Darbinin
Juščius; kasos glob. Juoz. Juščius
W.
G.
ALWAY,
jo “šešką” mušti ir mušė, kaip
ba tik viena dalis. Pardavimo prie
ir Petras Vestelis; maršalkos: I.
apiekunas,
Daniel H. Smith, keturiasde kų Tarybos Konferencija, kuri
žastis—važiuoju Lietuvon. <• Parduo
Jonas Guzauskis, II. Geo. Cherdaktaras,
be
pasigailėjimo.
Bet
Scottville,
Mich.
MOTERŲ
siu pigiai, jeigu greitai atsišauks.
šimta dviejų metų amžiaus, buvo šaukiama susirinkti atei ir jis neiškliuvo: jo nuskaustie
nauskas; ligonių glob. Antanas
CH. GAVCUS,
Daujotas, 2026 Canalport Avė.; tei
birželio 26
509 N. State gat-, nedėlios ry nantį nedėldienį,
REIKIA šeimininkės našlės be vai
į
6057
S.
State St., Chicago.
sėjas Stan. Romanas.
ji, atsilygindami
jam,
kad
kų arba merginos namų darbui, ma
nebeįvyks. Del tam I šveitė tai šveitė nugarą.
tą atvažiavo prie ižero
nusi dieną,
PARDAVIMUI
NAMAS
’
UŽ
PUSĘ
ža šeimyna. Gera mokestis, skalbt
KAINOS,
samdytam automobily ir pas tikrų priežasčių Ch. L. D. T.
nereikia,
valgis ir kambaris. Nuola
Pavargus be žaidžiant ir be tinis darbas.
vertas
$4,600.00,
parduoda už $2,300.
Atsišaukite:
kui nusiskandino ežere prie Pildomasis Komitetas nutarė
PARDAVIMUI
puse
arba
vi
Rendos
neša
$25.00
į mėnesį. Turi būt LIET. TAUT. LIUOSYBĖS DRAU
šokant, svečiai buvo pakviesti
OREMUS CHEMICAL
GYSTE: Pirmin. Ant. Rudauskas,
Ontario gatvės. Neužilgo jo la atidėti ją vėliniam laikui.
sas tabūnas. Priežastį patirsi parduotas šią savaitę. Savininkas va 8328
LABORATORY,
Auburn Avė.; padėjėjas Pet
prie skanių užkandžių, kuriuos
žiuoja Lietuvon. Namas randasi ant
1718 So. Halsted St.
Kada dabar atidėtoji konfe
vonas atpo ištrauktas. Policija
te
ant
vietos.
ras
.Rudakas,
4306 W. 31st St; nuBridgeporto.
sutaisė West Sidės mergaitės.
tar.
rašt.
Aleks.
Marčiukas, 811 W.
A. CHELEDINAS,
sako, kad esą įlaužti jam du rencija įvyks, bus savu laiku Užkandus Dr. St. Biežis kalbė REIKIA patyrusių moterų operato
3159 So. Halsted St.
19th
St.;
fin.
rašt.
Ant. Pilestokas,
3301 So. Halsted St.
rių, mašinoms dirbti moteriškus drn
šonkauliai ir veidas mėlynas paskelbta.
2723
Emerald
Avė.;
kasierius Kaz.
Tel.: Boulevard 6775.
jo apie svarbą priklausyti prie bužius. Taipgi apatinių drapanų
Paulauskas, 2834 W. 23rd St.
nuo smūgių. Todėl manoma, —Ch .L. D. T. Pildomasis
pašclpinių organizacijų. Jis ir sampelių dirbėjų. Gera alga, pui PARDAVIMUI čeverykų taisymo
Susirinkimai laikomi kiekvieno
kad nepasisekimas muštynėse
Komitetas.
kiausios darbo aplinkybės. Moteris šapa su visais įtaisymais, taipgi kam t
mėnesio
paskutinę subatą Valenreiškė nuomonę, kad šiandieni užžiurėtoja.
B ARGONAS.
čiaus salėj, 1732 S. Union Avė.,
bariai dėl gyvenimo su visais rakan
privedė jį prie saužudystes.
KUNSTADTER BROS.
Parduosiu arba rpainysiu krautuvę
nės pašelpinės draugijos, nors
dais. Parduosiu pigiai, nes išvažiuo
7:30 vai. vak.
ant
namo. Krautuvė geroj vietoj, la
230 S. Frąnklin St., 7 fl.
ju
Lietuvon.
Atsišaukite.
ir labai pi‘ogresyviškos, neatsa
CICERO
bai pelningas biznis, tą liudija, kad
C. K.
Tris moteris išgelbėjo iš ežero.
prieš 3 metus pirkta už
$500.00,
ko savo tikslui ir savo uždavi JIEŠKAU Antano šliažo, Kauno
818 W. 35th St., Chicago.
rėd.,
Balakių
par.,
Balčiškių
kaimo.
šiandie
turi
vertės
apyvartoje
dau A. C. W. of A. LOCAL UNION 269
niui. Jo supratimu, reikią jas Taipgi Petronėlės ir Onos Jušcinčių,
LIETUVIŲ SKYRIUS: Pirmin.
giau $13,000. Mainant ant namo —
Namo
Lietuvių Liuosybes
Trys moterys maudės ežere,
Ant. Čepaitis, 4812 W. 15th St.,
reorganizuoti, reikia taikintis Gaurės par., Deferencijos kaimo. Tu
namas turi būt vertės bent $7,000.
pirmą
Cicero, III.; Vice-pirm. W. Prusis,
PARDAVIMUI saliunas; pardavi Perkant už cash su 100%, arba su
negilioj vietoj, bet vilnys atsi- Bendrove birž- 17 d.
riu
svarbų
reikalą.
Jie.
patys,
ar
kas
prie progreso. Anot jo, kad ir kitas pranfeškite.2508
N. Francisco Avė.; rašt. Frank
mo
priežastis
—
liga.
tiksiu
su
pirkėjo
nuosprendžiu,
nes
mušusios jąsias nunešė tolyn. sykį ant nuosavų botų 49-tb progresyviausi draugija, jei ji
JuozapaviČia, 1547 N. Wood St.;
2516 Blue Island Avė.
esu priverstas greitai parduoti. PaiJ. B. J.
Kampas Leavitt St.,
iždin. J. Katilius, 1635 N. Girard
Jos nemokėjo plaukti. Tuomet Ct. ir 14-tos gatvės surengė stovės, ant vietos, laikui bėgant
davimo priežastį, patirsite ant vietos.
1901 W. 47th St., Chicago, III.
St.; maršalka J. Dauginis, 1604 W.
Pinigus
ant
syk
visus
mokėt
nerei

Tel:
Lafay
ette
4139
;
________
Jacob Ruben, O. F. Stuefer, agitatyvLšką programą [? Reti], ji atsiliks užpakaly tų, kurios
North Avė.
kia. Nepatyrusiam biznyj, nurodysiu
Stewart už statymą svetainės. Buvo eina kartu su progresu.
Duff Olsen ir Dr.
Susirinkimai laikomi kas mėnePARDAVIMUI bučemė ir grosemė visus budus, kas yra biznyj reikalin
sis
pirmą pėtnyčią, 7:30 v. v., Uni
ga,
taip,
kad
trumpame
laike
galės
Mathews numetė savo švarkus garsinama, kad ka’bės net ke
Lietuvių apgyventoj vietoj. Pigiai At
Po prakalbos sekė visokios
jos
salėj, 1564 N. Robey St.
atlikti
savo
užduotį,
kaip
kad
senas
sišaukite pas:
ir plaukė moteris ištraukti. Iš turi kalbėtojai iš kurių vienas varžytinės ri lenktynės. Žmo
Chicago.
biznierius.
Kreipkitės
tik
laišku:
JUSTIN MACKIEWICH,
VYKU
Naujienos
316.
turėjo
kalbėt
angliškai,
bet
trauktos moterys susėdo auto
2342 So. Leavitt St.,
nių šios draugijos išvažiavime
4
J
....... ■ 5
.........
-........... -I—
Phone
Canal
1678.
mobiliu ir nuvažiavo nei dėkų dėl kai kiu'ių priežasčių vienas dalj’vavo apie pusantro šimto.
LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGY
REIKIA KELETOS
nepasakę išgelbėtojams. Matyt negalėjo atsilankyti. Jo vieton
STĖ: Pirmininkas Juozas Rūta,
MAINYMUI
8
flatų
ir
dviejų
krau

j- — Vincas.
VYRŲ
240 W. 51st St.; padėjėjas Ant.
tuvių, garu apšildomas namas. Ogmoterys nenorėjo, kad kas ži- Į vėliaus paprašyta kalbėti Sta
PARDAVIMUI saliunas, visokių den Avė., arti St. Luois Avė., busian
Leknickas, 668 W. 18th St.; nutar.
Priimsime keletą vyrų į smar
sys Dargužis, kuris dviem atve
notų kas jos per vienos.
tautų
kolonijoj. Pigiai, nes apleidžiu čiam- automobilių centre, ant mažes
rašt. Kaz. Demereckis, 3327 S.
kiai augančią taxi Cab Co. Jei
Chicagą.
jais agitavo už pastatymą nuo
Wallace St.; turto rašt. P. Kuku
nio įtaisyto arba tuščio.
turi keletą šimtų dolerių arba
NORTH SIDE
1857 W. 13 St.
tis,
7 W. 23rd St.; kontrolės rašt.
NAUMAN
&
DUWALDT,
touring
karą
j
mainus
ant
taxi
savos svetaines.
P.
Paužolis;
kasier. Ant. Antanai
604
So.
Cicero
Avė.
cab.
Mes
išmokinsime
biznio
ir
O’Connor mano sugauti.
tis;
kasos
globėjai:
I. P. Chuplins>1.:
Austin
1507
arba
rez.
Rockpastatysime dirbti tuojau. Mu
Stambus šios b-ves šėrinin/kas, II. Fr. Kiaunė; maršalka Kaz.
9094.
we
sų
žmonės
padaro
virš
$100.00
į
Northsidės
Draugijų
Sąryšio
’ kas Stasys Stankevičius sį sy
ąuskit Stanley J. čuplis.
Vaitkus. — Draugijos susirinkimai
savaitę ir visuomet užsiėmę per
Tommy O’Connor, kuris nu kį surėžė puikų spyčių, bet
išvažiavimas.
PARDUODU labai pigiai grosernės
laikomi kiekvieno mėn. antrą su52 savaiti j metą. Platesnių ži
barus, ice box už $125. Geras arklys,
šovė detektyvą keletas mėne Tado Kučinsko kalba man ge
batvakarį A. Urbono salėj, 3338 S.
nių kreipkitės į vyriausią ofisą.
vežimas ir visi įtaisymai.
Auburn Avė.
CHICAGO COMMERCIAL
sių atgal ir kitokių kriminalių riausia patiko. Gražiame vasa
Northsidės Draugįjųi SąryT.
LEDŽIUS,
STUBA
IR.
LOTAS.
EXCHANGE
2431 W. 45th St.,
darbų yra pridaręs, manoma, ros vakare, tyrame ore skait šys nedėlioj turėjo išvažiavi
Independence State Bank Bldg.
Pardavimui. Kaina $2,500.00 prie
bus suimtas dabar. Detektyvai linga minia atidžiai
3159 W. Roosevelt Rd»
1627 So. Ruble' St. 4—4 kambarių TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLĖ
klausėsi mą Jeffereon miške. žmonių
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR
Rm. 329-81
susekė jo pėdas ir jau subatos prakalbų.
flatai. Rendos $35.00 į mėnesį. At
Reikia pažymėti, suvažiavo pastebėtinai daug ir
Atdara kas diena nuo 10:00 iki
SESERŲ, Kensington, III: Pirmi
sišaukite:
I
vakarą būrys policistų apsigin kad ciceriečiai yra pilnai pasi skirtingą pažiūrų.
ninkas
D. Shatkus, 213 E. Ken
9:00 vak.
CHAS. J. VAN SACK,
sington
Avė.;
padėjėjas L Urbutis,
klavęs šautuvais išdūmė j Gėry ryžę šiemet jiasistatyti puikią
2007 So. Racine Avė
Valandikę pažaidus, persta
10520 Indiana Avė.; iždininkas I.
REIKIA vyrų kaipo agentų ir ko
pakrėsti nužiūrėtas vietas. Pra svetainę.
Ivanauskas, 122 E. Kensington Av.;
RAKANDŲ BARGENAS
tyta kalbėti Dr. Mo-ntvidas, ku lektorių
prie
vienos
iš
didžiausių
svei

prot. rašt. P. Grigula, 10449 Wenteitą subatą tapo suareštuoti du
ris
kalbėjo
apie
sveikatos
daly

katos
ir
atsitikimų
Insurance
kompa

Gera
proga
jaunai
porai
penkių
(5)
worth Avė.; turto rašt. W. Dargis,
Prakalljose griežė Juozo Ranijų Chicago. Mokėsime algą ir ko- kambarių rakandai. Gražiausia grovyrai, kurie
pampino tam
10520 State St.
kus.
Po
Dr.
Montvido
kalbėjo
lako vedamas benas iš dvyli
mišiną pagal kontaktą ir vyrai no jiklis pianas su roliais, didelis dubelSusirinkimai laikomi kiekvieno
žmogžudei pinigų.
Kučinskas. Nors penstatytojas rinti dirbti, gali lengvai uždirbti nuo tava springsa phonographas su re , AR NORI GAUTI $25 už ma mėnesio
kos muzikantų.
pirmą pėtnyčią F. Shed$6
iki
$20
į
dieną
ir
trumpame
lai

kordais
ir
gvarantuota
daimanto
ada

žą
patarnavimą.
Paklausk
P.
M.
pareiškė, kad Kučinskas kalbė ke tapti superintendentu. Jei esi
villo svetainėj, 341 E. Kensington
ta.
Gali grajint visokius rekordus
Joseph Smith, 1124
Ayres
Avė.
Norintieji
tapti
Lietuvių siąs apie Northsidės liet. Kny darbščiu
ir nori padaryti didelius pi ir gvarantuota. Taipgi, vėliausios Kaičio,
place, Evanston, kuris pėtny- Liuosybės Namo Bendrovės da gyno reikalus, tečiaus kalbėto nigus, matykit mųaų agentų superin mados fruntinės setas, dining setas,
3301 So. Halsted Str.,
kaurai, devenčioj buvo dingęs, nedėlioj su liniukais gali, dėl parankumo jas nei žodžio apie knygyną ne tendentą, tarpe 9 ryto ir 1 po pietų miegkambario
Chicago, UI.
RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS P. IR P.
kasdieną.
portas, pastatoma ant grindų lempa, i
grįžo.
Jfc sakos, nežinojęs kreipties į B-vės direktorių Dr. prisiminė, o nukalbėjo visai
KLIUBAS: pirmininkas A. KadzevMUTUAL CASUALTY kurtinai etc. Viskas nauja. Parduo-1 ,
CHICAGO
skis, 1217 N. Hoyne Avė.; nut. rašt.
rime ant syk arba atskirai už tavo
kur jis buvęs per tą laiką. Ma A. P. Gurskį, 4847 W. 14-th st. apie kitus dalykus. Choras su
CO,
J.
Makrickas, 2014 Fowler St.; ižd.
pasiūlytą kainą.. Nepraleiskit šio barnoma, kad didelis karštis buvo Valdyba susideda iš šių direk dainavo keletą dainelių, kurios
431 S. Dearbom St.
M.
2228 Carver St.; fin. rašt.
geno. Rezidencija:
Ar norit, kad jūsų pinigai J. Beiga,
Room
911-912.
Radišauskas,
1712 N. Lincoln
užgavęs jo atmintį.
1922 So. Kedzie Avė.
cijos narių: Leo Švėgžda pir gana maloniai skambėjo ir pub ■
nueitų į Lietuvą greitai ir butų pil1—r
'
V"
St. — Susirinkimai laikomi pirmą
«ai išmokėti? Pinigai pasiųsti per
mininkas, ir Tadas Bartkus iž- likai tiko. Paskui perstatyta REIKIA pirmamnkio virėjo dieno
jį ketvergą kiekvieno mėnesio Liuon.
n.A,
,
u
•
i.
imusų
ofisą yra pilnai išmokami į mamis.
Mokestis
gera,
darbas
ant
visa

sybės Svet., 1822 Wabansia Avė.,
Du vaikinai, Charence Bae- dininkus. - AntanasI ARDAVIMlJI 4 kambarių rakan- Į gjaUR jęajp keturias savaites laiko. P.
nuo “LDTjD” I a^iskr. kalbėti dos. Atsišaukite:4
7:30 vai. vak.
dai. Gali ir kambarius paimti. Kam- Kį Kaitis Pinigų Siuntimo Skyriaus
cker, 2030 Parnell avė., ir Paul
KAUNO VALGYKLA,
tūlas Palevičius, kuris ryžosi
bnai šviesus. Dvi lovos, siuvama ma ve(jgjas
2325 S. Leavitt St.
B. O’Reilly, 4018 Greenview,
šina visai nauja, visi indai. Parduo- 3301J
Halstedt Stf chicago, III. LIET. KRIAUČIŲ KLIUBAS SAVI
“kritikuoti” Dr. Montvido kai-1
su
už
pirmą
pasiūlymą,
greitai
ir
pi

TARPINES PAŠALPOS: pirminin
r ■■yr— -------- :—^7”------. '
prigėrė besimaudydami.
I
bą.
Po
jo
išėjo
Mr.
Pakaušis,
kas J. Bačiunas; padėjėjas J. čigiai.
WEST SIDE
AKUŠERKA
M.
BANIENĖ
PETRAS
RAMANAUSKAS,
vinskas;
nut rašt. X. Shaikus, 1557
kurs smarkiai peikė Lietuvos REIKIA patyrusių operatorių prie
3220
So.
Lime
St.,
2-os
lubos
iš
užpa'
po
antru
vyru
Girard
St.;
turto rašt. K. Labanau
Vagys atėmė iš
Jacob L.
šiaudinių ir aksominių skry
valdžią, nurodydamas kaip ji moteriškų
VAITKEVIČIENĖ
kalio.
skas,
1515
N.
Wood St.; kontr. rašt.
bėlių. Gerus darbo aplinkybės.
Pfaff, 2828
Cambridge a v.,
D-ro V. Kudirkos Dr-jos
Šiuomi
pranešu
savo
kostumerkoms
A. Šimas, 1835 Wabansia Avė.;
nai persekioja laisviau manan
• CLARK HAT CO.,
kad gyvenusi po num. 3336 S. Hals
kasier. J. Dauginis, 1604 North Av.;
$1,500 vertės žiedų, $190 vertės
išvažiavimas.
1403
W.
Congress
St.,
čius savo gyventojus. Ant galo
ted St., dabar atidariau ofisą po num.
kasos globėjai: T. Kubelius ir F.
špilkutę ir revolverį.
3113
So. Halsted St. Tel.: Boulvard
Guzikauskas; maršalka F. Adomai
išėjo kalbėti Kazlauskas; kurs ėr
>■
3138.
tis; daktaras kvotėjas Dr. A. MontVasaros karščiai begalo įgrįs ėmė plūsti
Dr- Montvidą ir
PARDAVIMUI naujas mūrinis na
vid,
2121 Western Avė.
Alibert Koss dirbtuvė, prie ta didmiesčio
gyventojams; Kučinską. Aplamai sakant visi REIKIA 'pilnaj patyrusio bučerio. mas 2-jų pagyvenimų, po 4 kamba
rius, elektros šviesa, maudynės, aukš
2827 Belmont avė., nedėlios juos įvargina tiek daug per sa trys paskutiniai “kalbėtojai”, Kreipkitės tuojaus. Gera alga.
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA
tas cementuotas beismantas. Parduo
SAVITARPINĖS PAŠALPOS: pir
3856 So. • Sacramento Avė.
Nuolatinis
rėmėjų
skaitnaktį buvo užsidegus, žalos pa vaitę, kad nedėldienio sulaukę, matyt “bolševikai” visaip plūdo
siu už $6000.00. Kas turite lotą ge liaus augimas parodo, kad LIBERTY
mininkas J. Ascilla, 1429 N. Wood
daryta apie šešis tūkstančius apleidžia savo namus ir t niū pirmus du kalbėtojus, “menše
roj vietoj, priimsiu kaipo pirmą įmo- LAND & INVESTMENT CO. ofise
St.; padėjėjas J. MickeviČia, 1414
kėjimą. Atsilankykit tuojau pas
N. Paulina St.; nut. rašt. X. Shai
dolerių.
visi
reikalai
yra
atliekami
teisingai,
kia iš miesito lauk, į visus kra- vikus”.
Į
SZEMET & LUCAS
kus, 1557 Girard St.; turto rašt.
gerai ir greitai.
Pasakysiu kodėl.

JIESKO KAMBARIU

PARDAVIMUI

s

Birž. 21, 1921

NAMAI-ŽEME

V

Ch. L Darbi Tarb. konf.
atidėta.

•V

REIKIA DARBININKO

r

t

REIKIA DARBININKŲ

RAKANDAI

{VAIRUS SKELBIMAI

NAMAI-ŽEME.

4*-

I štus.

NedėJioj po pietų prie

Vieni į parkus, antri į pik

Ar Į nikus, treti į miškus ir tt. Ta

cher ir Ashland gat. susidūrė
Jesse Govemor, 435 W. 35 pla
ce, ir policisto Dan Dragel,
3336 Archer avė., automobi
liai. Pirmojo automobilis nesu
stojęs norėjo nuvažiuoti. Tuo
met Govemor ir Haflon tapo
pašauti ir areštuoti.

Prakalboms užsibaigus,

Miš-

rus Kanklių Choras, Kvedaro
vadovaujamas, dar padainavo
lietuviškų dainų. Paskui
sus
kambėjo internacionalas ir su
važiavusieji vėl ėmė
žaisti
“aguonėlę” ir kitokius lietuvių
žaislus. Baigiantis devintai va
landai vakaro, žmonės ėmė
ruoštis namo. — X.
!

pati gamta, kuri tokia nema
loni mieste,taip daug nesmagu
mo daro žmonėms — išvažia
vusiems į laukus, miškus ji ro
dos nori atsiteisti už tą viską
nesmagumą, kurį darė mieste,
ir teikti savo malonumą. Dideli
žali medžiai, apsigaubę žalių la
|>ų skraiste tartum prašyte pra
Polidstas William H. Mc- Šo, kad eitum po jais, į pavėsį
Gaun nedėlioj
pašovė vagį | Žolelė auga aplink medžius ir
Brighton Parke. Bet keturi va į po medžiais irgi laukia žmo Liet. Moterų Apšv. Dr-ja turės šei
gys automobiliu susėdę paspė gaus kad ją aplankytų; ji nori mynišką išvažiavimą nedėlioj, birž.,
d., kaip 10:00 vai. ryto miškuose.
pasirodyti kokia didelė, kokia 26
jo pabėgti.
Ton vieton nuvažiuoti reikia paimti
žalia, kokia graži užaugo per Trisdešimts penktus karus ir jais va
Policistai ir ugnagesiai parei taip trumpą laiką. Švelnus vė- žiuoti iki Ashland, čia paimti Ash
land karus ir važiuoti iki Aštuonias
kalavo, kad jų algos butų pa jalis, rodos, gerindamasis atva-; dešimt septintos gat. karų, kuriuos
keltos. Gal būt ir bus pakel žiaVusiam miškan, vėdina jį, paėmus važiuoti iki karai eis ir pas
kui paėjus tris blokus į pietus bus
tos, jeigu miestas ras galimu glosto, glamonėja, bučiuoja, išvažiavimo vieta. — Komitetas.
dauig
sumažinti miesto
darbininkų Gamta, ištikrųjų yra
PASARGA
mielesne,
skaičių. Sumažinus darbininkų malonesnė, daug
skaičių, miestui butų mažiau daug prielankesnė, kuomet pri
paaigarsint i sekamos die
išlaidų. Tuomet ta sutaupyta pi eini prie jos arčiau. Kartais ir nosNorintieji
Naujienas, turi priduot savo pa
nigų suma butų galima paskir žiauri tam, kurs nemoka prisi skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. vąš
karo.
ti mokėjimui didesnes policis- taikinti prie jos.
Didelis būrys lietuvių, dau Pardavimai savasčių, biznių, auto
tams ir ugnagesiams algas.
rakandų, kambarių jieškojigiausia westsidiečiai, su Dr-o mobilių,
m ai, apsivedimai, asmenų jieškojiUžvakar naktį prie 2819 W. V. Kudirkos draugija priešaky mai ir t.t. turi būt iš kalno apmoka21 place nudurtas vyras, kurio je, pasirinko sau smagiausią mi.
pavardė dar nesužinota. Polici vietą — Beverly Hills miškelį. Klaidos padarytos paskelbimo, turi
jai bevartant nudurtojo lavo Be westsidiečių buvo ir dau būt atitaisytos į 24 vai.
ną, Stanley Lany, 2819 W. 21 giau grupių bei mažesnių bure
place, iššoko nuo antrų lubų lių, kaip tai: Moterų Kliubas,
pro langą ir ėmė bėgti. Jis su stygų Orkestrą ir 11, čia, žino
JANULEVTČIUI
imtas* Manoma, kad jis ir bus ma, visi smagiai laiką leido, bet BENEDIKTUI
yra laiškas iš Lietuvos.
smagiausiai laiką praleido tie, |
padaręs tą žmogžudystę.
840 W. 33rd St.

Pranešimai

ASMENŲ JIESKOJIMAI

KEIKIA pardavėjų virš 25 metų
amžiaus, kurie yra
išgyvenę Chica-

goj Smetus. Turi mokėt anglų ir lie
tuvių kalbas. Darbas tarpe lietuvių
Chicagoje. Nuolatinis darbas gera alKreipkitės šiandie nuo 12 iki
5 po pietų.
8946 W. 26th St.,
Netoli Crawford Avė., 2 fl. Klauskit
Mr. Herman, superintendentas.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI 5 pasažierių, 6 cilinderių, Detroiter Continental auto
mobilius. Motoras gerame stovyje.
Parduosiu pigiai. Važiuoju į kitą
miestą, atsilankykite nuo 6 iki 10 vai.
v eile a
3153 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI Fordas Seden
1918 m. Atrodo ir eina kaip
naujas. Parduosiu labai pigiai.
Matyt galima visados. M. Ma
siliūnas, 1318 So. 49-th Ct,
Cicero, III.

4217 Archer Avė.

IX.

KAITIS,

ofiso

vedėjas,

Chicago, III.

PARDUODU du namu fr saliuną;

rendos neša $200.00 į mėnesi. Turi
būt parduotas labai greitai, nes sa
vininkas važiuoja Lietuvon.'
Parduosiu už $18,000.00. Atsišaukite:
ANT MAROZAS
8711 S. Kedzie Avė., Chicago.

MOKYKLOS
DIDŽIAUSIA
Mokykla Chicagoj

PARDAVIMUI WISCONSIN ŽEMĖ.
Kolonijoj jūsų žmonių, kur gali ta
mista pagelbėt savo kaimyną ir tamistos
kaimynas
tanvistos,
širdžia ir sielą.
Stambaus produktyvio
kietmedžio
miško,
nu
kirsto dvidešimts metų atgal, parda
vojame po $25 už akerį.
Bažnyčia
ir mokykla arti. Wisconsin išdirbta
žemė turi abelną vertę virš $135 už
akerį. Paaiškinimus suteikiame laišku.
JONAS P. EVALDAS,
Lietuviška Agentūra
West
33rd St.,
Chicago, III
840
Tel. Yards 2790

PARDAVIMUI, 3538 So. Union Avė.
7 kambarių muro cottage; gasas mau
dvnė, elektro šviesa. Labai geram?
padėjime. Galima eit gyvent nuo
Liepos 1. Kaina $3,000, išmokėjimais.
FIRT NATIONAL REALTY CO.,
' PARDAVIMUI automobilius Chand
736 W. 35th St.,
Klauskit
Mr. J. A. Burke.
ler, 5 tajerai. Visas gerame stovyje;
parduosiu pigiai, už pirmą pasiūly
mą. Atsišaukite:
PARDAVIMUI medinis na
ALEX ZADRAUSKAS,
mas; 2% pagyvenimų. Garad2519 W. 45th PI.,
Tel.: Lafayette 6039.
žius dėl 2 automobilių. Ir lotas,

PARDAVIMUI

T*.

3301 So. Halsted Str.,

kuris randasi šalę namo.
1807 W. Armitage Avė.

PARDAVIMUI mūrinis namas ant
vieno pagyvenimo, 5 kambariai; elek
PARDAVIMUI saliunas geroj vie
karštas vanduo, cementuotas skie
toj, greitu laiku. Priežastis — partne tra,
pas, iš fronio saliunas su bąrais ir
ris važiuoja Lietuvon. Kas pinrias, visais įtaisymais. Parduosiu arba
tas laimės, matykj.t
mainysiu ant kendžių Storo, arba
J. P. ir S, P.
groserio.
4107 S. Ashland Avė.
Atsišaukite:
3601 S. Lowe Avė.

V.

Briedis,. 1049

Marshf ield

A

Avė.;

kontrol. rašt. A. Vilis, 2244 Charles-

ton St.; kasier. J. Degutis, 3913
Division St.; kasos globėjai: J. Ra
dišauskas ir F. Guzikauskas; mar
šalka J. Dauginis, 1604 North Av.;
dakt. kvot. Dr. A. Montvid, 2121
N. Western Avė.

CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ
KŲ TARYBA: — Pirmininkas J. P.
Markus, 1739 S. Halsted; Raštin. J.
Vilis, 2538 Charleston St.; Iždinin
kas S. Danilavičia, 1617 Winchester
Avė.

jr

■■

į

f.

LIETUVIŲ POLITIŠKAS IR PAŠELPOS KLIUBAS: — Pirmininkas
Frank Seilius, 1920 S. Halsted St.;
Vice-pirm. Ant. Salemonaviče, 3333
S. Halsted St.; Nutarimų rašt. Ant.
Booben, 3231 Emerald Avė.; Turto
rašt, Juozas Blauzdis, 4414 S. Califomia Avė.; Kontr. rašt. St. Jarembauskas; Iždininkas Kaz. Chepulis. — Susirinkimai laikomi pirmą
subatą kiekvieno mėnesio D. Shemaičio svet., 1750 S. Union Avė.

Designing, kirpimo, litavimo, i)
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 są
lygų. Išmokinam į trumpą laiką ii
už labai prieinamą kainą. Išmokęs
amato, be darbo nebusi.
DRAUGYSTE LIETUVOS GOJUS:—
Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne
Pirmininkas J. šaulys, 2152 W. 24th
prekiuoja.
St.; padėjėjas K. Vaitkus; nutari
Atdara dienom ir vakarais.
mų rašt. F. Ažusenis, 4014 S. MaMASTER SYSTEM DESIGNING
plevvood Av.; fin. rašt. J. Laurai
SCHOOL,
tis; kontrolės rašt. T. Budginas; ka190 N. STATĘ STREET, CHICAGO
sierius Mykolas Budas; kasos glo
Kampas Lake Str., ant 4 lubų.
bėjai: J. Petrulis ir S. Narvidas.—
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio trečią nedėldienį, 1 vai. po
VALENTINE DRESMAKING
pietų, J. Padžiuvėlio svet., kampas
18-tos ir Union avė.
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madison.
1850 N. Wells St.
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
mo, Designing bizniui ir namams.
Vietos duodamos dykai, Diplomai.
Mokslas lengvais atmokėjimais.
Klesos dienomis ir vakarais. Pareikalaukit knygėlės.
Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, pirmininkė.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBAS:
Pirmininkas Antanas Zalatoris, 827
W. 83rd St.; Padėjėjas Juozas Katėnas, 3309 S. Union Avė.; Nut.
rašt. Kazimieras J. Demereckis,
8327 S. Wallace St.; Turto rašt.
Juozas Šokas, 3222 S. Wallace St.;
Kasierius Juozas Račiūnas: Kasos
globėjai: Stan. Grikštas ir Jonas
Mazuraitis. — Kliubas savo susirin
kimus laiko kiekvieno mėnesio pir
ma subatvakarj Jono Maziliausko
salėj, 3259 So. Union Avenue.
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