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Ar ilgai darbininkai- tai kentės?

Socialistą partijos
konvencijoj.

Latviy valdžia prieš tauti
nių mažumę teises.

X

Neužilgo paskelbs taiką
Nukapojo algas geležinkeliečiams
jiems algos bus nukapotos 12
nuoš., pradedant nuo liepos 1
d. Tie visi darbininkai algomis
neteks apie $400,000,000 į me
tus.
Kada ta taryba padarė pirmą
WASHINGTON, birž. 27. —
visi
Valstybės Departamentas pa nukapojimą algų, veik
reiškė, kad šiomis
dienomis geležinkeliai tuojaus padavė
busiąs paskirtas
Amerikos prašymą tarybai, kadir jiems
konsulas Lietuvai. Valstybės butų leista nukapoti algas sa
Departamentas sako, kati fak viems darbininkams, Taryba tą
tas, jo£je*
.lungtines
Valstijos maldavimų išikliniso.
Bet geležinkeliai tuo dar ne
skiriančios savo konsulą Lietu
vai, visai dar
nereiškia,
kad pasitenkina. Jie padavė prašy
tuo pačiu jos pripažįstančios mą, kad butų nuka-jx)tas mo
ir Lietuvos valdžią. Lietuvos kestis ir už viršlaikį ir kad
pripažinimo klausimas turė darbininkai gautų ne pusant
siąs dar būt apsvarstytas, t nogi ros mokesties už viršlaikį, bet
tarpu Amerikos konsulas Kau tik lygią su paprasta mo'kestim.
ne būtinai
reikalingas tam, Geležinkeliai tvirtina, kad tas
kad padėtą vesti prekybos rei jiems sutaupintų apie $200,kalus su Lietuva, o taipjau at 000,000 į metus.
Darbininkai dar nieko nesa
liktų visokius oficialinius rei
kalus ' su žmonėmis, kurie iš kė apie tą nuosprendį. Jie tai
Lietuvos važiuoja Amerikon padarys už kelių dienų, šian
arba iš Amerikos atvažiuoja į die prasideda skaitymas balsu,
paduotų apie paskelbimą strei
Lietuvą.
užsitęs
Nežiūrint tokio
Valstybės ko. Skaitymas balsų
Departamento pareiškimo, ap galbūt iki pelnyčius. Vadovai
lamai tečiau manoma čia, kad mano, kad darbininkai atmes True translation įlieti with the postšiandie prasideda pasltrau- < True translation filed with the postrnaster at Chicago, III., June 28, 1921
12
nuoš.
nukapojimą
algos,
master at Chipago, III., June 28, S921
tasai paskyrimas konsulo Lie
kimas.
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917
tuvai parodo, jogei Amerikos bet streiko gal busią išvengta. as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
BERLINAS, birž. 27. — Šian
valdžia užjaučia Lietuvai
ir Petnyčioj prasidės konferenci
die oficialiniai patvirtinta, kad
kad gal neužilgio pripažins ją. ja visų geležinkeliečių vadovų.
Ji apsvarstys visą
padėtį ir
vokiečių savanorių komanduo
duos savo atsakymą nukapojito jas gen- Hoefer priėmė talki Turkai protestuoja prieš grai
mo algų reikale. Ji taipjau nu
ninkų pasiūlymą, kad vokiečiai kų įsiveržimą į neutralinį zoną.
spręs ar skelbti streiką, ar ne.
ir lenkai pasitrauktų iš visos
Vokiečiai
irgi
turės
pasitraukti.
Geležinkeliečiai taipjau tada
okupuotos teritorijos. Evakua
KONSTANTINOPOLIS, birž.
Francuzal
nori,
kad
ir
italai
pasitars ir su geležinkelių vir
cija prasidės ryto ir turi būti 27. — Graikai atsiėmė iš tur
pasitrauktų.
šininkais. Bet veikiausia tos
užbaigta iki birželio 5 d. Trįs ■ kų Ismid miestą prie Marino
Taika busianti paskelbta prieš tarybos su samdytojais neduos
komisijos, trįs talkininkų oficie ms jurų.
BERLINAS,
birž.
27.x
—
Ži'
liepos 4 dieną.
pasekmių. Ką darys tada gele
riai, kiekviena kontroliuos eva- Graikų kariniai laivai bombai’
nios
iš
Oppeln
sako,
kad
lenkų
žinkeliečiai. dar negalima at
kuociją, jei lenkų maištininkų davo dieną ir naktį pasitrau
maištininkai
priėmė
vokiečių
ir
WASHINGTON, birž. 27. — spėti.
vadovas Korfanty priims sąly kiančias turkų spėkas- Miestas
talkininkų pienus ir prižadėjo gas.
Republikonų vadovai sako, kad
aplai’kė didelių fiuoĮstoilių
pradėti savo traukimąsi utarjau susitaikyta
apie KnoxTūkstančiai pab“gė’iu atvyks
ninke. Tikiidasi, kad iki liepos
Porter taikos
rezoliuciją, ir
ta i čia.
5
d.
visame
distrikte
nebus
kad ji formaliai bus priimta ry
Turkijos valdžia užprotesta
ginkluotų vokiečių ir lenkų.
to abiejų kongreso butų komi
vo talkininkų vyriausiems kotetų konferencijos.
misioniemms- priej Graikijos
Talkininkų komisijos galva
Jeigu gi konferencija nesu
gen. Lerond (Prancūzas)
pa
LONDONAS, birž. 27. — Iš kareivių įsiveržimą i neutralinį
sitaikintų, senatorius
Lodge
Atstovų butas išreiškė jai
siuntė birž- 15 d. slaptą raportą autoritetinių šaltinių patirta, zoną.
yra pasirengęs įnešti naują tai
nepasitikėjimą.
Francijos komisijai Bėrline, kad Airijos laikos konferencija
kos rezoliuciją, kuri, kaip jis
Atmušė turkų ataką.
kuriame jis sako, kad vokiečių įvyks. Valdžia gavusi žinių iš
mano, butų priimtina abiems
RYMAS, birž. 27. — Pre savanores organizacijos eina Dublino, kurios parodo, kad
ATHENAI, birž. 27. — Oficikongreso butams.
mjero Giolitti kabinetas rezig netik prieš Lenkus, bet ir prieš Airijos “prezidentas” Eanionn
alinis graikų pranešimas sako,
Republikonai rūpinasi, kad navo šiandie, iš priežasties bal Vokietijos valdžią. Jie aguną
de
Valera
ir
ulsteriečių
vado

kad Nikodemijoj graikai atmu
taika su Vokietija ir Austrija savimo atstovų bute, kuris pa ginklų ir amunicijos iš Vokie
ataką.
butų paskelbta iki liepos 4 die rode stoką pasitikėjimo minis-: tijos ir juos remianti Orgescli vas Sir James Craig priims pa šė turkų nacionalistų

Amerikos valdžia skiria
knnsuią Lietuvai.

Susitaikę apie taikos
rezoliuciją.

Italijos ministerija rezig
navo.

nos.

Manoma, kad tai bus ga tėvija.

lima padaryti.

Praplėtė nukapojimą algą
geležinkeliečiams.
Tarybos nuosprendžiu algos
bus nukapotos visų didesnių
geležinkelių darbininkams.
CHICAGO. — Goletži ūkelių
darbo taryba vakar davė papil
dantį nuosprendį, kuris leid
žia nukapoti algas praktiškai
visiems didesniųjų geležinkelių
darbininkams. Pirmiau taryba
buvo leidusi nukapoti algas 12
nuoš. • tik kelių
geležinkelių!
darbininkams. Dabar ji tą sa
vo patvarkymą praplėtė leido
algas nukapoti darbininkams
210 geležinkeliams.
Visiems
SOCIALDEMOKRATAS.

Musų draugų laikraštis R
Kauno. Kiekvienas darbininkas
privalėtų jj perskaityti. Num.

Jau atėjo
Socialdemokratas
num. 7, 8 ,9, 10, 11, 12, 13, 14,
15 ir 16 ir Paštininkų Balso nr.
1 ir 2. Visi parsiduoda po 5
centus.
Gaunamas Naujienų ofise.

Graikai paėmė Ismid.

Lenkai šiandie pradeda
trauktis iš Silezijos.

Balsavimas įvyko po triukš
mingų debatų. Po balsavimui
nacionalistai pradėjo šaukti,
kad užsienio reikalų ministeris grafas Sforza rezignuotų.
Kiti atstovai kaltino, kad jis
sulaužęs laike
karo
duotus
prižadus. Balsavime, Tiesa, lai
mėjo valdžia, bet tik kelių bal
sų perviršiu. Delei to ji ir nu
tarė rezignuoti.
(iiolitti atsisakė bandyti su
daryti naują ministeriją ir dar
nežinia, kas bus paskirtas jo
vieton.

Airiai veikiausia
priims taikos pasiūlymą.

partija Bavarijoj, kuri

bando

pabudavoti tokią pat militaris
tinę mašiną Prūsijoj. Dėlei to
gen. Lerond duodąs sekamų
pasiūlymų: kad lenkų

maišti

kvietimą

atvykti j Londoną

ir Tame mūšyje 200 graikų

pasitarti su Anglijos valdžiaGalbūt kad prieš formaliniai
priimsiant pakvietimą, de Vale
ra pareikalaus apsvarsityti ir
jų airių paduotas taikos sąlygas
ir užtikrinti nepaliečiamybę jų
delegatams. Kiti sako, kad ai
riai nesilaikius kol nebus iš
traukti iš Airijos Anglijos ka
reiviai. Taip bent nutaręs kele
tą dienų atgal laikęs savo posė
dį Airijos parlamentas.
Kitos žinios sako, kad ryto
susirenka Airijos parlamentas,
dail eireann, kuris apsvarstys
Anglijos taikos pasiūlymą ir
de Valeros atsakymą. Manoma,
kad parlamentas Anglijos vald
žios siūlymą priims ir nutars
dalyvauti taikos tarybose.

ninkų vadovas Adelbert Korfanty turi sustiprinti savo spė
kas maištininkų taikomoj teri
torijoj; kad jis turi įvesti ge
resnę discipliną tarp savo ka
reivių ir kad jis turi klausyti
“musų slaptų įsakymų”; kad
talkininkų kareiviai turi būti
sukoncentruoti
strateginėse
vietose, kad neleidus * vokie
čiams suorganizuoti ištisą mū
šio frontą; kad talkininkų spė
kos turi būti padidintos, iki jos
galės tuojaus nuginkluoti vo
MAYFIELD, Ky., birž. 27. kiečių savanorius.
— Dvi šei minos iš 11 žmonių
Gen. Lerond taipjau siūlo iš
sudegė ūkininko namuose ne
kareivių,
PINIGŲ KURSAS.
toli nuo' miestelio. Iš likusių traukimą Italijos
ženklų sprendžiamą, kad kas “kadangi jie nukentėjo nuo len
Vakar, birželio 27 d., užsienio pini
kų
ir
dabar
yra
neprielankus
gą
kaina, perkant jų ne mažiau kaip
nors pirmiau juos visus nužu
ai 25,000 dolerių, bankų buvo skal
maištininkams
”
.
Jis
patarė
ko

dė ir tik paskui padegė namą.
tema Amerikos pingais Šiaip:
misijai
Berline
užvesti
aštrią
Apielinkės ūkininkai sako jie
Anglijos 1 svaras ............... $3.71‘
girdėję naktį moterų šauksmą kontrolę ant Vokielijos-RusiAustrijos 100 kronų ............... 19c
jos prekybos.
Belgijos 100 frankų ............... $8.03
pagelbos ir kelis revolverio šū
Danijos 100 kronų ............... $17.10
vius.
Pabaigoj sąvo raporto gen.
Finų 100 markių .................. $1.70
Francijos 100 frankų ........... $8.05
Lerond sako, kad franeuzai
Italijos 100 lirų .................. $5.01
8 MIRS NUO KARŠČIO.
laipsniškai laimi daugiau sim
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.40
Lenkų
100 markių ...................... 7c
DETROIT, Mich., birž. 27- patijos iš anglų ir italų, delei
• Olandų 100 guldenų ........... $33.15
— Vakar nuo didelio karščio vokiečių vedimo propagandos
Norvegų 100 kronų ........... $14.47
šveieanj 100 kronų ................ $17.05
Detroite mirė du žmones, o še Augšt. Silezijoj prieš talkinin
Švedų 100' kronų ............... $22.48
ši prigėrė.
kus.
Vokiečių 100 markių ............ $1.40

11 žmoniy sudegė.

liko

BERLINAS, birž. 26. (ForKairiasparniai visuose klausi
muose sumušti. Reikalauja su yerts”) koresp. N. šifri-no kabJegrama).
Naujasis Latvijos
grąžinti politinę laisvę.
ministeris pirmininkas MejeraDETROIT, Midi., birž. 27. -- vičius paskelbė krašto Seimo
Kairiasparniai lapo sumušti so savo programą. Jis pareiškė,
cialistų partijos
konvencijoj kad valdžia griežtai kovosian
netik prisidėjimo prie III Inter ti su gyvenančių Latvijoj kita
nacionalo klausime, bet taip taučių užgaidomis, kad jiems
jau ir visuose kituose klausi butą pripažintos Latvijoj "tau
tinių mažumų teisės.”
muose.
Paskutinį savo žingsnį jie pa
darė įnešdami rezoliuciją, už
ginančią skelbimą generalinio
streiko ir streikų politiniams
tikslams. Tam pasipriešino ki
ti delegatai, pareikšdami, kad
BERLINAS. birž. 26. — Tageneralini streiką, kaip ir po

Pašto-Telegrafo Konfe
rencija.

linkis

streikus,

palikti

kaipo

ginklą kitokių darbininkų orga
nizacijų, bet ne politinės parti

rylią

Bušai

suSauke

Rygon

(Latvijoj) Pabaliuos kraštų,
Skandinavijos kraštų, Vokieti
jos ir Lenkijos pašto ir telegra
fo konferenciją- Konferencijos
tikslas yra įvesti geresnis tarp
tų šalių ir Rusijos pašto ir te
legrafo patarnavimas.

jos.
Milvvaukee mayoras Hoan
vieton šios rezoliucijos padavė
įnešimą, kad partija sušaukiu
konferenciją
visų radikalinių
organizacijų ir unijų, sudary
mui bendros tarybos, kuri pagelba generalinio streiko, ne
prileistų kilti karams. Hoan sa
birž.
ko. kad angliakasių ir geležin SYDNEY, Australija,
keliečių paskelbimas generali 27. — Pakraštinis laivas Fitnio streiko neprileistų paskelbi roy paskendo ties Hav^key. Iš
30 buvusių ant laivo žmonių,
mą karo.
tik 3 te išsigelbėjo.
Sulig įnešimo, ta konferencija turėtų būti sušaukta seka
mais metais apsvarstymui se
kamų dalykų: pasipriešinimo
DENVER, Colo., birž- 27. —
karui;
atsteigimo’ politinių
laisvių; kolektyvinė nuosavybė Dabar čia laiko savo j>osėdžius
Federacijos
ir demokratinė kontrolė tų in Amerikos I>arlx)
kuris
dustrijų, kurios valdomos yra pildomasis komitetas,
įvykinti
monopoliaus; susitarimas var svarsto kaip geriaus
toti
politines ir ekonomines buvusios Am. Darbo Federaci
priemones atsiekimui šių daly jos konvencijos nutarimus ir
kų. Balsavimas apie rezoliuci užsibriežtąjį programą. Fede
racijos konvencija užsidarė sują bus gal rytobatoj.
Pirmiausia bus svarstyti įsta
tyminiai dalykai, paskui Airi
jos pripažinimo klausimas, pa
skui geležinkeliečių klausimas
ir kiti
dalykai, paliečiantįs
darbininkų judėjimą.
Apdirbęs budus vykinimo nu
LONDONAS, birž. 27. šian
die čia atsidarė pirmas inter tarinių, komitetas sekamą mė
nacionalinis prekybos kongre nesį vėl susirinks tolimesniems
sas. Jame be kitų dalyvauja pasitarimams.

27 žuvo ant laivo.

Svarsto vykinimą nutarimą

Tariasi apie tarptautinę
prekybą.

ir Amerikos prekybos kamerų
atstovai. Kongresas sušauk
tas sulig tautų lygos santarvės
ir svarstys visus
klausimus,
paliečiančius tarptautinę preky
bą, taipjau klausimą suteikimo
Europos šalims prekybos kre
ditų.

3 UŽMUŠTI AIRIJOJ.

DUBLINAS, birž. 27. — Po
licijos seržantas ir konstabelis
tapo užmušti susirėmime bes
Milltown, Kitame susirėmime
vienas sinn feineris liko už
muštas, o 5 suimti.

užmušta ir sužeista.

Graikijos nota, atmetanti
Anglijos, Francijos ir Italijos
pasisiūlymą tarpininkauti nesutikimuose tarp graikų ir tur
kų Mažojoj Azijoj, tarp kitko
sako, jog Graikija yra tokioj
padėtyj, kad kariniai interesai
turi vadovauti jos elgimąsi ir
nuos/pren džius. Atsižadėjimas
ofensivo prieš turkus, sako no
ta, butų sukom promi tavi mas
Graikijos pozicijos ir padrąsi
nimas turkams.
Nota priduria, kad Graikija
bus visuomet prisirengusi iš
klausyti konkrečius talkininkų
pasiūlymus ir kad ji tikisi, jog
talkininkai išgaus iš turkų ga
lutinas sąlygas.

PolicijTstreikuoja.
QUEBEC, Kanadoj, birž. 27.
— Subatos vidurnakty čia su
streikavo miesto policija ir ug
niagesiai, kadangi atmesta jų
reikalavimas pakelti algą —
po $1 į savaitę.
Streikui prasidėjus buvo kįlę maži sumišimai, bet atvyku
si milicija vėl įvykino tvarką.
Tik niekuriose policijos stoty
se išdaužyta langus.

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

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pasieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir f vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės j Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrių.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
• 1739 So. Halsted St.,
Chicago, III

NAUJIENOS, Chicago, III.
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Skaitytoju Balsai
(t/1

iirttkitas itams skprfa/a
nuomonts Redakcija Msatsak*)

KAM APGAUDINĖTI SAVE

IR KITUS?

Skaitau įvairių politinių srovių laikraščius, daugiausia darbininkiškus - socialistiškus laikraščius — Naujienas, Keleivį ir Laisvę.

Seku tų laikraš

negalima. Jeigu ten taip gera,
tai kodėl tasai komunistų laik
raštis savo draugams nesako,
kad jie tuojaus vyktų j Rusiją?
Kamgi vargti čia, kad galima
geriaus gyventi tarybų. Rusijo
je?
Antras dalykas- Jeigu Rusi
joje kas nors nepavyksta, tai
musų komunistai tuojaus šoka
kolioti socialistus, x ir dagi mus,
Amerikos socialistus. . Išrodo,
kad visa, kas yra gera Rusijoje,
tai padaro komunistai, o kas jo
je negera, tai padaro socialistai
ir dagi Amerikos!
Nesąmonė ir gana. Reikia
tiems musų komunistams pasa
kyti, kad jie skelbia ne komuniz
mą, bet savo rųšies “melagizmą”. Jie apgaudinėja ir patys
save ir tuos, kurie jų laikraščius
skaito. Tuo jie pasitarnauja ne
komunizmui, bet darbininkų ju
dėjimo priešams. Savo pasako
mis apie Rusijos komunizmo
rojų jie mulkina nesusipratusius
darbininkus ir jų vienybę ardo.
Vienas iš dviejų: jie yra arba
sužinųs melagiai arba naivus
nieko neišmanantys svajotojai.
Aš esmi linkęs manyti, kad jie
yra neišmanėliai ir sužinųs dar
bininkų mulkintojai. Neišma
nėliai todėl, kad ir socializmas ir
komunizmas jiems yra “sveti
mas dalykas”; mulkintojai to
dėl, kad savo negudriomis pasa
kaitėmis jie vilioja lietuvių dar
bininkų pinigus.
— šapos Darbininkas.

Kas dedasi
Lietuvoj.

[Tft Fedaruotosloe Presos]

NEW YORK. — Gauta žinių,
kad tarybų valdžia netoli Ode
sos ištraukus iš juros daugybę
automobilių, kuriuos ten buvo
NAUMIESTIS
paskandinęs Denikinas. Pas
(šakių apskr.).
kandinęs tuomet, kai jo avantura susmuko ir jam, reikėjo
Naumiesty darbininkų susi- dumti į Angliją.
pratimas sparčiai kyla. Vos ke
lios savaitės naujai įsiregistra
vo Žemės Ūkio Darbininkų ir
Miestų Darbininkų profesinės
sąjungos. Jos turi jau apie 400
narių (miesto darbininkų sąjun

čių politiką ir žiuriu kokios juo
ga 195 n. ir žemes ūkio — apie
se talpinama žinios.
160 narių). Opiausiais sąjun
Tenka pažymėti, kad vienas
gom klausimais yra: žemės, bu
tų “darbininkiškų laikraščių”, t.
tų, dvarų ordinaruos, uždarbis
y. Brooklyno komunistų orga
ir k.
nas Laisvė, tikrenybėj nėra
š. m. balandžio 3 d. buvo su
joks darbinikų laikraštis. Jisai
jungtas abiejų sąjungų narių
tiktų vadinti politinių svojotojų
susirinkimas, J;une dr. Pakaiir įvairių nesąmonių skelbėjų
ka, St. Seimo narys, pranešė
laikraščiu. Gal nė viename ki
apie Lietuvos padėtj užsienio
tame Amerikos lietuvių laikrašty
politikoj ir viduje, apie Santy
nerasi tiek daug nesąmonių ir
kius su Lenkais ir Latviais, apie
melo, kaip kadRame Brooklyno
St. Seimo darbus ir k. Labai
komunistų laikrašty: Dauįdaususirūpinę darbininkai, kad ,jų
sia nesąmonių ir melagysčių tas
reikalus pamiršo ir Seimas ir
laikraštis pripasakoja apie Ru
valdžia. Daug vargo yra ir su
sijos ^olŠevikų valdžią. Visas
įvairiais ponų viršininkų nusi
kultunngas pasaulis juk žino,
statymais- Tai visokie tie žym.
kad tokioje Rusijoje nėra nė so
mokesniais visokie protokolų
cializmo nėgi komunizmo. Bet
nuorašai ir panašios darbinin
Brooklyno komunistų organas
kam statomos kliūtys. Kreip
diena iš dienos postringauja,
dami į tai domų, prašė St. Sei
kad Rusijoje “gyvuoja komumo uarį kelti Seime ii’ valdžioj
nitmas”. Gi tuos, kurie tais
tas aiškias neteisybes.
musų komunistų postringavi
Naumiestietis.
mais netiki, jis kolioja parsida
vėliais ir dagi buldogais bei
Panemunės dvaras, Jurbarko
mopsais!
vals. Dvaro darbininkų alga
Beto, visi dar atsimena, kad
ATSISVEIKINA SU
240 auk. pinigais ir 80 pd. ja
po to, kai bolševikai nuvertė
“DRAUGAIS”.
vais. Laikoma 1 karvė ir tely
Kerenskio valdžią, tai jie sakė:
čia, dvi avi, duodama 30 pd. pe
“jokių derybų su užsienio kapi Brooklyno komunistų Lais
lų. Sodinama 5 centn. bulvių ir
talistais. Mes tarsimės tik su vės Nr. 148 išsapusdinta šitoks'
sėjama 5 gorčiai linų. Trobos
proletarinėmis valdžiomis”. O pranešimas:
amžinai sugriuvusios, bet dvari
pasiklausykite ką dabar tie pa “Delei įvairių priežasčių, ku
tys komunistai sako. Girdi, rių čia, kol kas, nenoriu aiškin ninkui tai ne galvoje. Javus
mums daroma kvailas priekaiš ti, apleidžiu atsakomojo redak pardavinėja be jokios kontrolės
ir jokių pareigų valdžiai dvari
tas, kad mes vedame derybas su toriaus vietą su 2 d. liepos š. m.
ninkas neina. Sakosi — netuužsienio kapitalistais. Mes iŠ- V. Paukštyš ”
rys ko duoti. Savininkas mėgi
tikro butume naivus žmonės,
Vadinas, p. V. Paukštys pasi
jeigu tokių derybų nevestame. traukia. Delei to, suprantama, no net ir arklius išparduoti, bet
A, matai! O ką jie mums sa nė to laikraščio skaitytojai nė dvaro darbininkai atlaikė. Už
kė, kai mes nurodėme, kad tokia kas nors kitas nesisielos. Tasai tai mes, darbininkai, likome ne
Rusija viena » pati negalės išsi žmogus Laisvę taip ‘‘nuredaga ištikimi vietos valdžiai. Daug
laikyti. Ankščiau ar vėliau ji vo”, kad kultūringesni lietuviai įvairių šunybių pas mus dedasi.

/

Darbininko Draugas

Europein American Bureau

PAIN-EIPELLER

T

Piknikas!

Ir Dainuos
Pirmyn Mišrus Choras, Chicagos Lietuvių
Vyrų Socialistų Choras ir tt.

Ned, Liepos-July 3,71
Chernausko Darže
LYONS, ILL.
- ----------------

~

■ --------------------------------------------------------- ——'

Pradžia 11 v. ryto. Programas prasidės 4 v. po pietų.

Šitas piknikas bus vienas iš įžymiausių piknikų
šįmet. Geriausių kalbėtojų kalbos, geriausių chorų
dainos, geriausio Chicagos muzikanto Balako orches

♦

Balzol

♦

(pirmiau vadintas Severo Gyvybes
Balzamas) ir Balzol plyskelei — su
jungimas skystimu ir plyskeliu, su
taisą tos netvarkumus, sutaisą jaknas, para gi n apetitą ir pastiprin vi
rinimo maisto. Tam tikras vaistas
dėl priprasto Žarnų užsikimšimo.
Prekė 86 centai. Aptiekos# visur.

>

Pinigai Iš
Kenoshos
Lietuvon
Kas nori siųsti pini
gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, money orderiais ar draftais.
Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
' koma. Norėdami geto ir
teisingo patarnavimo,
į ^. Kreipkitės pas*.........

Kviečia visus KOMITETAS.
X

A. Pakšys

turės susisiekti su plačiuoju pa darbininkai sannatydavos paim Viena tik turime suprasti, kad

sauliu.

It’sToasted
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Ogi į pikniką Bridgeporto Draugijų Susivienijimo

Budavojimui Svetainės! Tai yra rengiamas su puikiau
siu programų,

Pan., Liepos-July 4,1921
;

.
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ADVOKATAS
Ofisas vidunrdestyji
ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie Si.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietį
PanedSliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyde Park 3395

JOSEPH C. SOBOL
z

Choras ir 1 kp. L. L. Federacija.

Cigarette

A. A. SLAKIS

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

Mišrus Choras, Chicagos Lietuvių Socialistų Vyrų

uc

Tel. Randolph 2898

DR. S. WOLF

tik gyvas Nedėlioję, Liepos (July), 3-čią, marš į Chernausko daržą. Šitą puikų pikniką rengia Pirmyn

Jie tuomet mus vadino ti ją į rankas- Nieko kita jo re nuo musų pačių vienybės ir su
parsidavėliais ir kitokiais pasi- daguojamam. laikrašty nebuvo, sipratimo viskas priklauso.
“S-d”
koliojojimo žodžias.
kaip tik nešvariausios rųšies
Mes žinome, ir patiems komu burnojimai. Laikraštiniko ga
nistams esame nekartą sakę, bumų tas žmogus neturėjo jo Anglijos darbininkai vienijasi.'
kad Rusijos liaudis yra tamsi kių. Vedamieji to laikraščio
[Iš Federuotoslos Presos]
(nors tai nėra jos kaltė), kad straipsniai buvo kažinkoks kra
SHEFFIELD. — Laukų ūkio
tenai nėra to, kas būtinai reika tinys, kaip žmonės sako, “koja
linga įvykinimui socializmo — rašyti”. Nors to laikraščio re- ir transporto darbininkai nutarė
industrinio proletariato. Bet ko daktoris sakėsi /‘komunistinę susivienyti. Iki šiol jie buvo
munistai to nepaisė. Jie mums poziciją” ginąs, bet apginti ją susibūrę į atskiras unijas- Nė
sakė, kad “mes galime peršokti jisai neapgynė, nes neturėjo to, ra reikalo aiškinti, kad tas su
per kapitalizmą ir įžengti socia- kas reikalinga: išmanymo. Vi sivienijimas atneš daug gero ir
,
lizman”. Tiesa, jie taip ir darė, sa, ką jis galėjo ir ką darė, tai vieniems ir kitiems.
tik iš visa to nieko gera nebu koliojosi — be galo ir krašto.
vo. Jie turėjo grįžti. Grįžti
Taigi, jo atsisveikinimas su
prie to, ką mest sakėme.
“draugais” rasi tam laikraščiui
Pagalios, į tarybų Rusiją bu išeis ant naudos. Gal redaktovo nuvykusios bent kelios Euro rio vietą užims kiek gabesnis
pos darbininkų delegacijos. Su- žmogus, kuris supras, kad laik
grįžusios iš tenai jos prieš tary raštis tai nėra toji vieta, kur
bų valdžią neagitavo, bet kartu kiekvienas šarlatanas gali savais
savo draugams patarė vengti tų smarkavimais pasirodyti. Rasi.
metodų, kuriais naudojosi tary Kad tokia Laisvė “komunis
bų Rusai. Reiškia, jie visa ant tines pozicijas” gina, delei to iš-vietos ištyrė ir suprato, kad Eu mintingi žmonės ją nesmerks:
ropos darbininkams taip daryti žmonių įsitikinimai yra jų as
neišpuola. Bet toks Brooklyno mens dalykas. Kiekvienas gali
lietuvių komunistų laikraštis ir privalo savus įsitikinimus gin
prisimygdamas tikrina, kad Ru ti. Bet įsitikinimai yra vienas
sijoje “visa yra kuogeriausia”, dalykas, o koliojimas savo poli
ir gana. Girdi, visi turi taippat tinių oponentų — kitas. Pik
daryti, kaip kad darė ir daro tais straksėjimais tas “pozici
Rusijos komunistai. Ten, ma jas” negi apginsi!
Laisvė, Paukščiui ją ’ “reda
tote, yra įsteigta komunos, ten
darbininkai dirba tik po šešias guojant”, buvo padaryta kažko
valandas į dieną ir gyvena ge kia mazgote. Kokia ji bus da
naus negu kur nors kitur... Di bar — turėsime progos pamaty
— Darbo žmogus.
desnės nesąmonės pasakyti nė ti.

Z

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, (OWA

tra grieš šauniuosius šokius dėl Chicagos jaunimo —
taipgi, bus daug kitų įvairių žaislų. Todėl gi, visi kas

"

NOTARU UBAS
Re ai Eetate, Paskolos,
InHurinal ir tt.
809 W. 35th
Kam p. Halsted St
Te].: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.t Utar. K et. ir Sub. iki 9 vak.
Ned.i iki 8 po pietų.

Severa’s

>♦

**

• • >

Siuntimas pinigų, laiva
kortes, pašportai ir tt.

Jeigu taip, tai yra tas pereergSjimų.
Apvilktas liežuvis su baltą ar rusvą
pleiskaną
paprastai rodą apei neTėmyk Iknro (Anchor) VaizbažeuklĮ.
♦ tvvarkumo jaknu ir virinimo maito
♦
> aparatų.

Naujienų Redakto
rius Grigaitis

■'

Buvę A. Petratifl Ir S. L. Fabionas

(jlarsuN per daugiau kaip
50 metų.

— Kalbės —

JI—,

Fabionas ir Mickiewicz
vedėjai -

Ar yra jusu
liežuvis apvilktas?

Vaizbaionkll* uireg. H. V. Pat. Ofisą.

Piknikas!

umU-lli-U_U—LJ.

Utarninkas, Birželio 28, *21
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Advokatas
154 W. Randolph St.
Room 479 Tel. Main 2598
Namų Ofisas
1645 Wabaneia Avė.,
Tel. Haymarket 3869.

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

■■■■!

'■
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J. P. WAITCHES
LAWYER
Lietuvys Advokatas
4601 S. Hermitage Avė.
Tel.: Boulevard 6080.
11005 S. Michigan Avė.,
Roseland, III.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kertė Leavitt St.
Telephone Canal 2552.
Valandos: 4 iki G po piet, ir nuo
7 iki 9 vakare.
Veda \isokias bylas, visuose
teisnvuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius.
Skolina Pinigus ant pirmo morgečiaus ant lengvų išlygų.

S. W. BANES
,lizl
ADVOKATAS
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Rector Building
79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560
Kez. 3214

S. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vak.

220 Milwaukee Ave^

Kenosha, Wi8.

Phone Boulevard 491

ASHLAND JEWELRY

MUSIC STORE

KNYGELE 1$ KAUNO

Delniuitai, '
LatFrcdffld,

Kurią privalėtų perskaityti
kiekvienas liėtuvys-darbininkas.
Steigiamojo Seimo Socialde
mokratų Frakcijos

Aukeybt,
bijos Grafo nei m Ir
Retu v i iki snujaust
rekordai.

Dekleracija

4537 S. Ashland
AveM
Chicafo, 111.

Pareikšta Seimo posėdy
Frakcijos vardu atstovo drg.
St. Kairio, birželio 23, 1920.
Turinys: —

Deklaracija,
Ko atėjom Seiman?
Politikos klausimas;
Darbininkų klausimas;
Žemės klausimas;
Ūkio atstatymas ir finan
sai;
7. Santikiai su kaimynais;
8. Ar daug tikimės čia lai
mėti ?
9. Musų taktika.
Kuris atidžiai perskaitys
šią knygelę, bus gerai susi
pažinęs su Lietuvos principialiais klausimais.
Kaina 20c.
Tuojau siųskit užsakymus
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Naujienų Knygynas,

Waukegano
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ
savo giminėms LIETUVON,
kreipkitės į J. E. Bruževičiaus aptiekę:
WAUKEGAN
PHARMACY,
1005 Marion Street,
Waukegan, III.

1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

CHERNAŲSKO DARŽE, LYONS, ILL
Pradžia 10 vai. ryte.
Įžanga 25c y patai.
Programas 4 vai. po pietų.
1

Kiekvieno lietuvio pereiga dalyvauti šiame piknike, nes tai bus tokis Chicagos lie
tuvių istorijoj, kaipo pamatas budavojimui nuosavaus namo, kuris chicagiečian labai
reikalingas. Svetainei žemė jau nupirkta ir planąs padaryta, tik reikia kapitalo, kurio
mums niekas netluos, kaip tik mes patys turėsime sudėti. Tpdel, visi j savo pikniką, nes
visas nuo pikniko pelnas eis namo budavojimo reikalams.
Kviečia rengimo KOMITETAS'.
PASARGA: Važiuokit 22-os gatvės karais iki linijos galui. Ten imkit Lyons karus
iki daržui.
t

,I

NAUJIENOS, Chicago, III

Utarninkas, Birželio 28, ’21
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BKOOKLYN, N. Y.
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“America’s Making” paro
doj komiteto susirinkimas įvy
ko birželio 13, vakare, “Gar
so” name. Dalyvavo: K. Kar
piute, K. Labanas, Miliuniutė,
P. Mačulis. V. Sirvydas, .1. Tumasonis, J. Vaškas, J. Virby,
J. Valantiejus, ir svečiai: P.
Narvydas, ir K. Paulinais. Iš
amerikonų atsilankė M r. Storey, Paizdų Direktorius ir Miss
Burchenal, Vakarėlių Direkto
rius, ir dar viena darbuotuoju
iš amerikonų komiteto. Jie
pienais ir kalba nurodė paro
dos tikslus ir davė visą eilę ge
rų patarimų lietuviam kad Lie
tuvių Skyrius butų gražus ir
žingeidus atsilankančiai visuo
menei. Paroda bus netik didžiu
lėje kareivių Armory, liet ir po
visas miesto mokyklas ir mo
kiniams bus aiškinama ką kuri tauta yra davusi, kad su
tverus Amerikos gyvenimą ir
kultūrą. Yra žinoma, kad len
kai atvaizdins darbus kasyklo
se, švedai |>arodys savo gimna
stikų sistemą, kurią vartoja
Amerikos laivyne ir mokvkto
se,* italai statys operą, šlkotai
pasirodys su savo pūslėm —
dūdom, ir taip toliau.
Lietuviai, apsvarstę dalykus,
atrado, kad gal bus geriausia
ir žingeidžiausia atvaizdinti lie
tuvių

,

a

esą, nėra prasižengimas, vie
šėjimas su bosienėmis Coney
Islande laike streiko irgi ne
prasižengimas, tas viskas buvę
daroma unijos labui.
- Tą
patį ir pats Bekampis tvirtino.
• šitoki jo tvirtinimai buvo užrekorduoti 8 d. liepos, 1920
m., Unijos protokolų knygose,
o pabaigoj spalių, 1920, tie paIvs tvirtinimai
užrekorduoti
Ne\v Yorko Joint Boarde.
Jeigu šis skandalas tik tuo
butų pasibaigęs, tai butų pusė
bėdos. Bet jis atsikartoja toj
pačioj formoj, tik ^kirtingais
atvejais.
Kada paskelbė lokautą, Be
kampis gerai suprato, kad
Joint Boardas ir Generalinė
Valdyba atsidūrė kebliame pa
dėjime. Vietoj padėti unijai
vesti kovą prieš fabrikantų aso
ciaciją, Bekampis pradėjo ve
di kovą prieš unijos viršinin
kus. Taip kad unijos viršinin
kai atsidūrė tarp dviejų ugnių:
’š vienos pusės fabrikantų asodacija, iš antros pusės unija
Bekampio vedama.
Bekampis bent manė, kad
unijos vadai negalės pasilaiky
ti ir turės rezignuoti. Tada Be
kampis pilnoj žodžio prasmėj
lieka “bosų bosas ir darbinin
kų bosas.“
Bekampiai talkon atėjo ir
‘ILaisvė“ su visu savo štabuLaike lokauto pats Bekampis
-eidavo spyčius kas rytas New
Plaza Bailėj. Joint Boardui ki
tokio vardo jis nerado kaip tik

ėmė taikytis, Bekampyj įvyko ISO" No. 23].
atmaina.
Liovėsi
niekinęs Į Dabar bus mums aišku, kodėl
Joint Boardą ir šiaip sau ne kunigai ir jų .sėbrai Steigiama
patinkamus žmones. Prasidėjo jame Seime taip atkakliai gina
reikalas su kon traktoriai s, pra Lietuvos dvarininkų reikalus.
* e *
sidėjo puotos per naktis su
Komunistai dažnai prikiša
kontraktoriais, į mitingus ėmė
socialdemokratams,
nesilankyti. Bekampio dešinio Lietuvos
ji ranka pranešdavo tik, kad kad jie esą parsidavę buržuazi
“draugas“ Bekampis sunkiai jai, sėbrauja su kunigais ir dva
serga, galvą skauda. Publikoj rininkais, organizuoja balta
būdavo didelio juoko kada pra gvardiečius ir tt. Gi klerikalai
nešdavo apie jo ligų: daugelis šaukia: Socialdemokratai yra
priešvalstybinės dvasios palaiky
žinojo, kokia ta liga.
Trečią dieną pasirodo ir tojai,jie nedirba kuriamojo dar
pats Bekampis, gana išblankęs. bo, jie į Maskvą žiuri ir sovietų
Tą dieną reikėjo važiuoti į laukia... [Žiūrėk “Garso” NoJoint Boardą, o paskui į vėr- 24].
auzę dėl Kriaučiūno šapos.
Kaltinimai diametriškai prie
Aš važiuoju paskui.
šingi vieni kitiems ir todėl lie
Kada susitiko su Joint Boar- sos juose nėra ir negali būti.
do manadžeriu Shiipliakovu, Socialdemokratai nesėbrauja su
Bekampis pasidarė lipšnus, sal buržuazija ir nė į Maskvą nežiū
dus kai nialesas; viniojasi apie ri. Jie stovi ant sargybos dar
Shjpliakovą kai vergas apie sa bo žmonių reikalų ir todėl juos
vo poną. Vieną dieną kalnus atakuoja priešai iš dešinės ir iš
vertė ant Shipliakovo, o antrą kairės.
*• ♦ *
— nuolankiausia vergas...
Ant rytojaus susitikau drau
Prezidentas Ilardingas kalbė
gą L., kuris dažnai lankydavo damas žuvusiųjų kareivių ka
si tame saliune, kur visi kori- puose Hobokene, N. J., pakėlęs
traktoriai suvažiuoja. Klausiu pirštą į dangų sakė: “Taip ne
jo, ar teisybė, kad Bekampiu turi daugiau pasikartoti!” Pre
su kontraktoriais lėbauja per zidento tokiam pareiškimui rei
naktis, — juk tik dabar strei kia iš širdies pritarti. Bet kuo
kas?
Ar tai tu nežinai? — met labaratorijose tuo tarpu ga
Aš girdėjau kalbant, tik abe minami nuodingiausi gazai, kuo
joju dėl teisingumo, — atsa met skubotai dirbdinamos dvie
kiau.
jų ir trijų tonų bombos, kuomet
Ir L., papasakojo man, kaip statomi nauji drednatai, žodžiu,
Bekampis per keturioliką va kuomet galvatrūkčiais rengia
landų ūžė su bosais ir kaip pas masi vėl karui, tai toki pareiški

audi “mulkinimo įstaiga*’ ir “šita kui dėl to sirgo.
Nuo to laiko patyriau,
pastaty kmalgamctų kova pralaimė

kontribuciją prie

kad

mo pramonės. Pirma
Bekampis susitikdavo su kon
ti lietuviškas stakles ir paskui ta“.
Kada Bekampis pailsdavo traktoriais po du ir tris kar
parodyti prie ko'evoliucijos ke
liu priėjo, dabartinė audimo ir bekeikdamas unijos viršinin tus savaitėje.
Taikymasis ėjo sekančiai:
verpimo pramonė,
kur dilba kus ir šiaip sau nepatinkamus
Dvaguno šapa: susitaikė ant
įmones, pasikviesdavo “Lais
nemažas skaičius lietuviu.
C Buvo manyta ir apie anglių ka vės“ štabo narius — Balsį, Mi- 10%; čerkausko ant 15%;
simo pramonę, kurioje, regis, ?arą, Undžienę. Pastarieji at Kriaučiūno ant 15%. O kada
daugiausia lietuvių dirba, l>et kartodavo Bekampio mintį, tik atėjo eilė Beržiečio, Mėslio, tai
kadangi lenkai jau tą atvaiz švaresnė} formoj. A. Bimba. apie nuošimčius nebuvo kal
dins, tai kasžin ar lietuvių vi Darbo ex-redak torius, tiesiok bos, nuo $8.(X) — $15.00 nu
suomenė paremtų mus, jei at saukė: “Griauti Amalgamėtų mušė savaitei. Kriaučiūnas iš
girdęs, kad kiti kontraktoriai
vaizduotume ką nors panašų į iniją iš pat pamatų!“
Negana to visko, Bekampis gavo geresnes sąlygas, sustab*
lenkų, kas neatskirtų mus nuo
musų engėjų. Beto, kaipo an ai savo sekėjais sugalvojo iš- do šapą ir reikalauja mdeiditraeilis dalykas, apkalbėta, kad ’eisti lapelius nurodant unijos mo. Bekampis su Jankausku
“blogus... darbus“ “susetlina“ Kriaučiūno šapą
pastatyti keletą dailių medžio viršininkų
išdirbinių, nes lietuviai yra ga unijai. Lapeliai buvo išleisti nuo $10.00 — $15.00.
Aš žinodamas, kad visos su
bus tame. Jei kas turėtų su nirmiausiai lietuvių kalba, o
gestijų ar daiktu tose srityse, kiek vėliau ir anglų kalba; ir tartys numušti tokį didelį nuo
jie yra meldžiami susinešti su d)ieji anonymiški. Mat dedasi šimtį yra padarytos per Bukomiteto sekretorių: V. Sirvy didžiausiais revoliucionieriais, cbinskį, saliune, Bekampio,
zuikiškos baimės. Jankausko iš vienos pusės ir
das, 193 Grand St., Brooklyn, o- pilni
“Laisvė“ tą jų zuikišką baimę kontraktorių iš antros, prane
N. Y.
uaskaitė betgi labai revoliucin šiau viešam mitinge. Už tai
Toliau nutarta dalyvauti ir gą, parašė tam tikrą straipsnį buvau pašauktas į pildomojo
vakarėliuose, tai yra parerigti r citavo ištraukas iš minėto komiteto mitingą, kame grasi
lietuvišką milžinišką chorą ir ’ upelio.
no bausme. Bet kad bausmės
šokėjus, kurie padainuos ir pa
Nors buvo manyta, kad su jau nustojo vertės, tai likau
šoks liaudies dainų. Laiko va tokių lapelių pagal Iki bus ga nenubaustas.
karėliui duodama vieną valan- lima sukelti visi amalgamėtai,
Vieną dieną ofise radau kar
dą ir 25 minutas. Paroda tę >rieš unijos viršininkus, betgi štai ginčijanties italų taikina
sis 16 dienų, o dalyvaujančiu apsirikta: Lapelių dalinimas mąją komisiją. Mat italai iš
tautų yra per 30. Tat reikės nevyko. Pirmutinėj vietoj la girdę, kad “seilina” taip neti
mažesnes tautybes sugrupuoti kelių dalintojas gavo mušti. kusiai, atėjo teirautis. Tečiaus
vieną po kitai tuose vakarė Pačiame New Yorko ir jokios Jankauskas, “setlinimo“ pir
liuose, nes jos negalės tinkamai i tėkmės nepadarė; vadinasi, su mininkas, gynėsi, teisinosi, jog
ir užimančiai užpildyti savo 1 upelių pa geibu nieko neatsiek “setliną” sulig Joint Boardo
daile nuskirtą laiką.
ta.
sprendimo, t. y. 10% —,15%.
Pradžioje reikės hpie 25 po
Tuojau po lapelių paskleidi
Tai jau užtektinai aiškus
ros lietuvių tautiškais rūbais, mo Bekampis praneša, kad ge- Bekampio ir Jankausko darbe
kurie atvaizdintų atvykimą emi neralis ofisas šaukiąs komisiją liai Amalgamėtų unijai. Te
grantų iš seno “‘krajaus”. Pa ’š 51 58 Lokalų. Bet nesakė, čiaus Bekampiui ne baisu, už
rodos pabaigoje tos poros bus kuriam galui. Komisija buvo pakaly jo stovi “Laisvė”, o ji
perstatytos kaipo tapusios jau nusiųsta.
da turi įtekmės radikališkai
amerikonais.
Generalis sekretorius klausė, sufanatizuotuose žmonėse. Dėl
Kad išdirbus pilnutėlius pla ko lietuviai darbininkai nori to tūli toliau gyvendami ma
nus lietuvių skyriui išrinkta nuo unijos viršininkų, kad no: — Tai negalimas daiktas,
sekančios komisijos: Vakarė- taip bruzda prieš juos? Komi kad “Laisvė” tylėtų jeigu da
lio — K. Karpiute, P. Mačulis, sija sako: kad unijos viršinin lykai taip stovėtų Amaligamėtų
V. Sirvydas; Parodos — K. La kai mėto pinigus bereikalin Unijoj!
banas, J. Vaškas, K. Karpiute, gai.
Aš norėčia matyt “Laisvės”
Miliuniutė, J. Virby.
— Kur pinigai buvo mėto nuomonę šiame klausime. Na
Sek r. V. Sirvydas.
mi bereikalingai? paklausė ge- gi, “Laisve”! tark nors žodelį.
neralis sekretorius. Komisija Pateisink Bekampį ir Jankau
tyli, žvalgosi viens į kitą: Ne ską — tai jūsų plauko žmo
žinom. Tolinus sekretorius pa nes; jūsų akyse tie žmonės did
ima lapelį ir klausia: - - Kas
Nuo 1920 m. sausio mėne šiuos lapelius išleido? — Mes vyriai. Pigiai pristato overkosio, tai yra nuo to laiko kftda apie lapelius nieko nežinom, tus. Jeigu “Laisvė” tylės ir to
linus, kaip tylėjus, tai bus aiš
Bekampis pabėgo iš Unijos
mes jų neleidoni,
atsako ko kus dalykas, kad tarp jūsų vis
ofiso ir slapstėsi Delancey St.,
misija.
»
kas eina fifty-fifty.
jis pasakojos, kad jį gaudą feAr tai ne juokas iš Bekam
— A. Žilinskas.
deraliai agentai ir kad Ne\v
pio žygių prieš unijos viršinin
Yorko Joint Boardas turįs pa kus.? Kaip nemato ir negirdi,
Krislai.
samdęs advokatą, kuris jį, Be
tai visko randa ir viską mato;
kampį, tuoj išteisinsiąs.
kada akis j akį — savo darbų
Naujas Lietuvos atstovas V.
Tokias tai sensacijas skelbė

Bekampis ir “Laisve”.

pats Bekampis, o jo sekėjai vi

užsigina. Tai tykia istorija

tų Čarneckis, kalbėdamas pasitiki

nelaimingų lapelių, kurie atsi
sa tai populerizavo unijoj.
ejo daugiau negu $100.00 iš
Truputį vėliaus
pasirodo
leisti.
“Laisvėj“. /vienas ir antras
straipsniai, teisinantys Bekam Bekampis su Jankausku atvėso.
Kada nepriklausomos firmos
pį: ėmimas kyšių nuo bosų,

mo vakarienėje, Brooklyne, pa
sakė, jog Lietuvoje žmonėms
esą gera gyventi. Girdi, jeigu
kam Lietuvoje bloga gyventi,
tai dvarininkams, [žiūrėk “Gar-

mai, kad ir nuširdžiausi, nesve

rta nieką
*

*

*

“Moterų Balso“ redaktorė Šu
kienė rezignavo iš redaktorės
vietos. Ir gerai padarė. Ji vi
sados geriau tiko virtuvei, re
gu laikraščiui redaguoti.
★
*

“Draugas” Bimba sako, kad
Rusijoje komunizmas negyvuo
jąs ir kad dar negreitai gyvuo
siąs.
Negyvuoja, tai negyvuoja, bet
kaip dabar bus su ta daina
(“Komunizmas jau gyvuoja“),
kurią dainuoja visi bolševikų
chorai ?
* * *
Brooklyno nepraustaburnių
organas be reikalo rūpinasi so
cialistų karjera ir bizniu. “Lais
vei“ daug labiau pritiktų pasirū
pinti savo editorialų rašytoju
Dėdele. Juk jeigu ne trys šim
tai ir... Walnut si-, Newark, N.

8

J., tai vargšas ir be “lempikės“ gas, kuris “Atžalose“ parašė tre
jetą, ketvertą labai menkų pasa
liktų.
kaičių.
— P. K—as.
“Laisvė” ant žūt būt pasiry
Nori sumažinti algas.
žusi visus savo bendradarbius
padaryti genijais! Nesenai ji
\ [Iš Federuotosios Presos]
paskelbė
gęnijum
“piešėjį”
KANSAS CITY. — šio miesLumbį, dabai-gi vėl “dideliu ge I to fabrikantai ir vėl ėmė kalbėnijum” tituluojamas R. Mura- ' ti apie mažinimą algų.

T. Pullman 5483

A. SHUSHO
AKĮJSERKA
Turiu patyrimą
moterų ligose; rū
pestingai
prižiū
riu ligonę ir kūdi
ki laike ligos.
10929 S. State St.
Ckicago, III.

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Lietuvon ir iš Lietuvos

LAIVAKORTES

i

CJ® NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visų geresniųjų linijų važiuoti
Lietuvon ir iš Lietuvos.
C® NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien
laivakortes pardavimu, bet stengiasi
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir
visu kuo juos aprūpinti.
SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujienų
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas
A. RIPKEVICIUS, kurs dabartiniu laiku

r

^OR.HERZMAN^
16 RUSIJOS

Persikėle nuo 3412 So. Halsted St.
po No. 3313 So. Halsted St.
Gerai lietuviams žinomas per 22
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo aštrias ir chroniškas ligas,
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorija: 1025 W.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10—12 plati,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl

Telephonaii

gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei
kalus.
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon
parūpina Naujienų ofisas trumpu laiku,
o taip-jau duoda pagelbos aprūpinime
taksų.
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus i
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas
be jokių atidėliojimų ir be jokių nuosto
lių. Naujienų čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik
nuvažiavo Lietuvon.
NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ ,
SKYRIUS
1739 S. Halsted St.,
Chicago

Naktimis: Drezel
1 950 - Drover 4186
GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St.
VAL.I 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak.

I____

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

■......................

■

Dienomis: Canal
8110 arba 857

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

Specialistas džiovos
Moteriškų, .Vyriški ir
Vaikų Ligą.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai.
vakaro.
Nedaliomis nuo 10 vaL
valandos ryto iki 1 Val.pc piku
Telefoną* Dreael 2880

Tel. Austin 787

DR. MARYA
D0WIATT—SASS.
v

Kątik sugrįžo iš Californijos ir
vii tęs savo praktikavimą po No.
5208 W. Harrison St.
Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9
vakare išskiriant nedšldienius.

f.-,.,,—

........... .H....

-- 1
......... .
” ' ' • -- '
Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po
piet. 6 iki 9 vakare.
Nediliomis nuo 9 iki 12 ryte.
1821 S. Halsted St.,
JKampas 18 ir Halsted St.
--------------- —-...................

-

.... "-'-r

H

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■Tel.: Yards 6666
į
Boulevard 8448

S DR. v. A. ŠIMKUS g
S" Lietuvis gydytojas, Chirurgas I
Akuššras

I

■ 8203 So. Halsted SU Chicago. ■
J Valandos: 10-12 v. r., 1-8, 6-8
J
v. v. Nedaliomis 10-12 ryto.

----- DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas
Leavitt St Phone Canal 6222.
va
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 ild
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8110
W. 42nd St. Phone Lafayette, 4988
Valandos nuo 10 iki 12 dien^.

Tel. Canal 6222

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

Telepbone Yards 5884

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš
ryto ir nuo 7 ild 9 v. vak.
8825 So. Halsted StM Chicago, 111.
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vencija ne tiktai paliko Gom- Iprasidėjo pereitą subatą, dar
ris norėjo aplankyt bolševikų ra, dėlto, kad tie atstovai, pir
valstybę, idant savo akimis su ma negu jie atvyksta Rusijon,
persą prezidento vietoje, o kartą apsvarstė klausimą
1 !! H i: i ■, i i ,|
1 j| j •
\
t
sipažinus su jos tvarka, tai dau jau esti taip užhipnotizuoti pa
ir priėmė tokius nutarimus, dėjimosi prie vadinamojo
PubUahed Daily except Suaday by
gelis žmonių tuo labai pasipik sakomis apie bolševizmą, kad jie
internacionalo”.
tha Lithuanian Newg Pub. Co., Ine. kaip: neduoti moterims dar “trečiojo
tino ir bolševikams teko aiškin nepajiegia suprasti tų dalykų,
AKLI VADAI.
bininkėms
lygių
teisių
uni

Už
tai,
kad
dėtis
balsavo
tik

tis prieš visą pasaulį.
kuriuos pamato Rusijoje.
Editor P. Grigaitis
jose, nesidėti prie Amster tai 4 delegatai, • o prieš —
Užsienio reikalų komisaras
Kada mes sakome, kad sovie
1739 SO. HALSTED ST., damo unijų internacionalo, 35 (pagal partijos konstitu Bolševikuoj antys elementai čičerinas praneša, kad mašinis tų valdžia bijosi parodyt tikrą
Lietuvoje dabar leidžia “Ban
CHICAGO, ILLINOIS.
ir 1.1.
ciją, sąstatas dabartinės gą”. t Ji mėgina išaiškinti, kodėl tų unijos prezidentas nebuvo dalykų padėtį svetimų šalių dar
Telephone Roosevelt 8500
konvencijos yra mažesnis dabar Lietuvoje siaučia reakci įleistas į Rusiją visai ne dėlto, bininkų judėjimo veikėjams, tai
kad sovietų valdžia bijojusi pa mes turime omenyje dorus ir
Subscrlption Katėsi
ja,
ir
ką
turi
daryt
darbininkai,
—
kadangi
šie
metai
nėra
Pinigų gausumas.
rodyti jam tikrą dalykų padėtį sveiko proto žmones, o ne hum18.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
prezidento rinkimo metai). sako:
Rusijoje, o dėl kitokių priežas bugierius arba fanatikus.
$8.00 per year in Chicago.
Oficialė Rusijos bolševikų
“Reakcija šėlsta ir tuo čių. Girdi:
Nutarusi nesijungti su
8c per copy. \
met, kada darbininkų judėji
Entered as Second Clasa Matter telegramų agentūra “Rosta- Maskva, socialistų partija
“Tų šalių, su kuriomis Ta
mas nusilpęs, kada buržuazi
March 17th. 1914, at the Post Office Wien” paduoda keletą įdo nutarė kulkas nesidėti ir
rybų Rusija yra padarius pre
of Chicago, III., under the act of
jai
visai
liuosos
rankos;
re

March 2nd, 1879.
mių skaitlinių apie popieri prie jokio kito tarptautinio
kybines sutartis, kasdien at
akcija naudojasi proga ir są
Naujienos eina kasdien, išskiriant
važiuoja ir išvažiuoja komernedėldienius. Leidžia Naujienų Ben nių pinigų cirkuliaciją so socialistų susivienijimo.
moningai
puola
darbininkus.
Sąjunga savo viršininkams
drovę 1739 So. Halsted St., Chicago, vietų respublikoje.
cijiniai
atstovai
ir
agentai.
Pasak
Mums butų geriaus pati
nebemokės reguliarių savai
“Tokį reakcijos puolimą,
111. — Telefonas: Roosevelt 8500.
“
Kurie
prasimano
visokių
jos, lapkričio 1 d. 1917 m. kę, kad partija butų įstoju darbininkų judėjimui nusil
tinių algų.
nesąmonių
apie
uždarymą
ruUžsisakomoji Kaina:
Rusijoje buvo apyvartoje si į Tarptautinę Socialisti pus, mes dabar gyvename.
Chicagoje — paltu:
bežių dėl amerikiečių, turi ži LSS. Pildoniasai Komitetas
Sunky laikrotarpį gyvenameMetams______ ______
$8.00 22, 5 (t. y. dvidešimts-du ir nių Partijų Bendruomenę,
not, kad jau praėjo tie laikai, savo posėdy, birželio 23 <1., nu
Pusei metų ---------------4.50
“
Bet
darbininkai
neturi
nu

pusė)
miliardų
rublių;
sau

nesenai susiorganizavusią
kuomet kiekvienas tuščiam tarė, kad nuo birželio 30 <1., š.
Trims mėnesiams -— 2.25
simint. šiandie buržuazija
Dviem mineaiame ___________ 1.75 sio 1 d. 1918 m. 27 miliardai Viennoje,
bet daug svar- puola darbininkus, ryt gal jau įdomavimui galėjo Rusiją m., nė vienas LSS. viršininkas
Vienam minėsiu!-------1.00
rublių; sausio 1 d. 1919 m. riaus yra tai, kad ji pasiry darbininkai puls savo neprie lankyti ir kad dabar Rusijon reguliares savaitinės algos ne
Dhicagoje — per nelietojusi
įsileidžiami tie žmonės, kurie begaus. Tuo reikalu Piki. Ko
Viena kopija —
. , . . 03 61 miliardus rublių; sausios žo galutinai pertraukti ry
telius. šiandie to (ko? “N.”
turi Rusijoj kokių nors rei mitetas padarė šitokį tarimą:
Savaitei____
- ,
18
Red.) dar nėra, bet ryto
Mėnesiui —.
75 1 d. 1920 m. 225 miliardai šius su Maskva. Pernai, o
kalų.”
bus...
”
rublių;
sausio
1
d.
1921
m.
dar
labiaus
užpernai,
Ame

Del mokamųjų Liet. Soc. Są
Suvienytose Valstijose ne Chicagoj,
Šitie
bolševikų
komisaro
pasi

paltui
jungos viršininkų.
1168, 5 miliardų rublių.
rikos socialistai svyravo ši Tas laikraštis, vadinasi, pri
Metams---- . -......... . . . . $7.00
teisinimai yra taip žiopli/ kad
Pusei metų ____
4.00
Taigi nuo to laiko, kada tame klausime. Dabar, pa pažįsta, kad Lietuvos darbinin
Kadangi žymi dalis musų or
reikia stebėtis, jogei jisai turėjo
Trims mėnesiams
2.00
kų
judėjimas
yra
nusilpęs
ir
kad
ganizacijos narių mokesnių ei
Dviem mėnesiams —
1.50 bolševikai pasigrobė valdžią galios, svyravimai pasibai
buržuazijai todėl yra “visai liuo drąsos juos skelbti.
Vienam mėnesiui
.75 j savo rankas, iki pradžios
gė.
Pirmiausia p. čičerinas mėgi na į nacionalines partijos iždą;
sos
rankos
”
.
Kadangi likusieji pinigai rei
Lietuvon ir kitur uisieniuosei
šių metų Rusijos popierinių Socialistų partija pasta
na
duot
suprast
publikai,
kad
(Atpiginta)
O ką iki šiol skelbdavo lietu
amerikiečiai nėra įleidžiami Ru kalingi agitacijos bei propa
Metams______________
- $8.00 pinigų suma padidėjo nuo raisiais dvejais metais buvo viški bolševikai?
Jie diena iš
gandos darbui vesti, ir
Pusei metų_____
4.50
sijon
dėlto,
kad
Amerika
atsisa

22,
5
miliardų
iki
1168,
5
mi

ėmusi ir savo programą dienos skelbdavo, kad “jau atei
Trims mėnesiams___________ 2.25
Kadangi senasai Piki. Komi
ko atnaujinti prekybos, santy
Pinigus reikia siųsti palto Money liardų, arba 1146 miliardais “taisyt”,
kad prisitaikius na” revoliucija ir, kad proletari kius su Rusija. Bet juk tuo, tetas, skirdamas tam tikras
Orderiu, kartu su užsakymu.
Neužmirškite, kad prie bolševizmo. Ji ėmė atas turįs būt prisirengęs bile kad Amerika atsisako vesti pre musų organizacijos viršinin
*9M*^ffiSKSESeeSBESB9nMKBHSK9nBSeBBSa' rublių.
miliardas (arba bilionas) skelbt, kad “pereinamuoju valandą ginkluota jėga nuvers kybą su Rusija, yra kalta Ame kams algas, su tuo faktu, ma
ti buržuaziją ir paimti valdžią į
tyt, nesiskaitė —
Gomperso
yra tūkstantis milionų!
iš kapitalizmo į socializmą savo rankas. Pasirodo, kad tos rikos valdžia, o ne mašinistų LSS. Pildoniasai Komitetas
unija ir ne jos prezidentas! ši
laimėjimas.
Kada bolševikai prispaus laikotarpiu” demokratijos “pranašystės” neišsipildė.
savo posėdy, birželio 23 d. 1921,
unija
kaip
tik
kovoja
už
tai,
kad
dino tokią daugybę pinigų, vietą turinti užimti diktatū Bet tai dar butų pusė bėdos.
nutaria:
Amerika pripažintų sovietinę
Amerikos Darbo Federa tai pinigų vertė baisiai nu
1. Nuo birželio 30 d. Lietu
ra; kad parlamentai, suside Spėjimuose apie ateitį galima
Rusiją.
cija vėl išsirinko savo pre puolė, ir dabar bolševikai
vių Socialistų Sąjunga nė vie
dantys iš atstovų, renkamų suklysti; didžiausi politikos vei
zidentu senį Samuelį Gom- nebesugalvoja ką daryt, kad
pagal geografinius distrik- kėjai ir mokslininkai ne retai Antra vertus, yra netiesa, nam savo viršininkui reguliares
persą. Jisai sumušė John L. pakėlus pinigų kursą. Pini
padaro klaidų, mėgindami iŠ-' buk Rusijos valdžia neįsileidžia savaitinės algos nebemokės.
tus, esą jau atgyvenę savo pranašaut, kas bus ateityje. jokių Amerikos piliečių, dėlto Vietoj to bus duodama tam Lewis’ą dviejų trečdalių bal gai turi būt tvarkoje, jėigu
gadynę, ir kad dabar reikią Komunistai tečiaus ne tiktai tu kad Amerikos valdžia boikotuo tikras atlyginimas už tam tik
sų dauguma. Kada balsavi norima vartot juos, kaipo
kovot už tokias atstovybes, rėjo klaidingą numanymą apie ja Rusiją. Visi žino, kad Ame rą jos viršininkų atliktą darbą,
mo rezultatai tapo paskelb prekybos įrankį; o prekyba
skyręs Pildoniasai
kurios turi būt renkamos pa visuomenės plėtojimosi eigą, o rikos kapitalistų agentas Wash- kurį bus
ti, tai Gompersas taip susi Rusijoje jau yra gaivinama.
gal industrijas, ir t. t. Bet ir vartojo netikusią veikimo ington Vanderlip nuolatos važi Komitetas ir apie kurio vertę
jisai pats ir spręs — kartu su
judino, jogei net apsiverkė.
Kad rublių vertė pakiltų, šis partijos suvažiavimas at taktiką. Jie sakė: kadangi ne- nėja į Rusiją ir iŠ Rusijos. Be paskirtuoju tam darbui atlikti
Jisai tečiaus vargiai turė
įvyks revoliucija, tai dar ;o, šiomis dienomis bolševikai
nėra kitokios išeities, kaip sisakė eiti tuo keliu ir nuta užilgio
bininkams neverta užsiimti to įsileido į Rusiją Amerikos sena asmeniu.
jo pamato daug džiaugtis tiktai ištraukti iš apyvartos
rė prašalint “diktatūrą” iš kiais “menkniekiais”, kaip rei torių, republikoną France, kuris 2- Šituo patvarkymu taipjau
tuja pergale^ Kitais metais tą baisybę pbpierės ir sunai
programo.
kalavimas būvio pagerinimo ar tenai keliavo tuo pačiu tikslu, atšaukiama senojo Pildomojo
Gompersas būdavo išrenka kinti. Bet kad valdžia galė
Pamatas šitos atmainos ba kova už padinimą darbinin kaip ir Johnstonas, t. y. patirt, Komiteto tarimas už rugpiučio
mas vienbalsiai, o šį kartą tų surinkti savo popierinius
27 d. 1920, kuriuo tariniu buvo
Amerikos socialistų nusista kų teisių ir laisves; jie turį kas dedasi Rusijoje.
visas trečdalys balsų buvo pinigus iš žmonių, ji turi
nustatyta LSS. administratorio
tyme yra tas, kad jie, paga rengtis tiktai prie revoliucijos.
O šitas faktas sumuša ir tą iždininko alga.
paduotas prieš jį. Ir negali duoti jiems ką-nors už juos.
lios, ėmė suprast, kas yra Tuo budu lietuviški bolševi čičerino aiškinimą, kad Johns
kai trukdė kasdieninę Lietuvos
ma pasakyt, kad Gomperso Reiškia, ji pati turi turėt
3. Šis pa tvarkymas veiks tol,
Rusijos bolševizmas. Pirma darbininkų kovą už savo reika tono kelionės tikslas buvęs tąja kol jį neatmainys LSS. Pildo
oponentas Butų buvęs, labai
šį-tą.
daugelis jų manė, kad bolše lus, ir kaip dabar matome, jau priežastim, dėl kurio bolševikai niasai Komitetas ar patys musų
neįsileido jo. Mašinistų unijos
stambus asmuo. Angliaka
vikai
esą
nuosakiausi
ir
patys
jie
ėmė
šiandie
suprasti,
prezidento įdomavimas tuo, kas organizacijos nariai.
sių vadas Lewis neturi nei Sovietų vyriausybė, kaip
grieščiausi pasaulyje revo kad trukdymu jie ne revoliuci dedasi Rusijoje, nėra nėkiek LS$. Pildoniasai Komitetas.
aiškių įsitikinimų, nei tvir girdėt, pradėjo mušti sidab
St. Strazdas, LSS. Pildo
liucionieriai, o dabar jų nuo jai patarnavo, o reakcijai. '
“tuštesnis”, negu MarylandO porinius
pinigus,
kad
pakeitus
to charakterio, — ką gana
Bet ką jie ketina toliaus da litikieriaus France’o.
mojo Komiteto
Sekrctoris,
monės
persikeitė.
Partijos
gerai parodė buvusis 1919 jais popierą. Be to, ji nuta
ryti?
birželio 23, 1921.
vadas,
Morris
Hillųuit,
De

Taigi mes pasiliekame prie
Toliaus jie ketina elgtis taip
metais angliakasių streikas. rė imti iš ūkininkų mokes
troite apibudino juos, kaipo pat, kaip iki šiol, t. y. vėl “pra tos nuomonės, kurią jau esame
Jeigu toks žmogus, kaip čius produktais, kad, ji turė
“Rusijos socialistų žudyto našauti” ir vėl pasakoti darbi išreiškę, kad Rusijos bolševikai
Klaidos pataisymas.
Lewis, galėjo būt pavojin tų kuo užlaikyti savo tar
jus”. Kas jie ištiesų ir yra. ninkams, kad jie privalą laukti labiau bijosi parodyt tiesą dar
gas Gompersui, tai reikia pa nautojus ir armiją ir kad
Vakarykštėj Naujienų laidoj
revoliucijos. Jeigu ji šiandie bininkų atstovams, negu buržu
sakyt, jogei jo pozicija Ame jai nereikėtų toliaus lįsti į Mažina darbininkams algas. neįvyko, tai ji, girdi, gali įvyk jams.
išspausdintam pranešime (Lie
Šitos musų nuomonės anaip tuvių Socialistų Sąjungos na
rikos Darbo Federacijoje skolas.
[Iš Federuotosios Prcsos’l
ti ryto.
IIOUSTON. — Stambiausia
tol nesumuša ta aplinkybė, kad riams pranešimas) įsiskverbė
jau yra nepertvirčiausia.
visoj Texas valstijoj aliejaus
korekt. 'pa-,
į Maskvą atsilanko vadinamojo dvi nemalonios
NEGUDRUS IŠSISUKI
Gompersas laimėjo dėlto, Aiškus
kompanija, The Texas Oil Com“trečiojo internacionalo” atsto klaidos. Išspausdinta: ...“reikia
NĖJIMAS.
kad Amerikos darbininkų persiskyrimas.
pany, nutarė sumažinti savo
vai iš svetimų šalių. Tų atsto adresuoti P. Millcr, 163 N. Rounijų susivienijime dar ap
darbininkams algas — 10 nuoš.
Kada Rusijos sovietų valdžia vų Maskva nesibijo, viena, dėl bey St.” Turi būt: 1630 N. Roskritai yra stipri konserva Detroite, Mich., socialistų Kitos kompanijos rengiasi’ pa neįsileido Amerikos mašinistų to, kad ji parodo jiems tiktai tą, bey Sttyvumo srovė. Denver’o kon partijos konvencija, kuri daryt tą patį.
unijos prezidento Johnstono, ku ką ji nori, kad jie matytų: ant Toliau: “...kol bus išrinkta

I Apiogįga j

L.S.S. Reikalai

ST. PŠIBIŠEVSKIO

ŠĖTONO VAIKAI
NAUJOJO

SIONO

VIEŠPATS.

Užsimąstė.
sargumą, kurį pirma taip atydžiai buvo apsvar
Ar ištikrųjų butų pasakęs: “taip!”
stęs. Po teisybės, niekas neprivalėtų jį matyti čio
Krūptelėjo. Jisai vėl atsiminė kanarėlę.
nai šituo laiku.....
x .
Tatai padarė į jį nesmagų įspudį. Buvo la
“Ak, kokia beprotystė!... Kas dabar atkreips
bai neužganėdintas, kad sugavo save ant tokios
į tai domės”, — pagalvojo jisai nusiramindamas.
silpnybes.
Iškarto vėl tapo žiaurus.

(Tąsa)

Stepas, turbūt, jau namie.
Ėjo atsargiai... Atsargumas čionai buvo sta
čiai juokingas. Visi žmonės buvo arba, pas dirbtu
vę, arba pas valdybą...
Užlipo augštyn pas Vronskį.
Bet dar lipdamas trepais jisai buvo įsitiki
nęs, kad Vronskis žuvo valdyboj.
Durys buvo atdaros. Įėjo ir užžiebė lempą.
Paskui nuėjo į Rolės kambarį.
Lempa degė ant stalo, bet Rolės nebuvo na
mie.

Visos gatves buvo minios užgrūstos.

— Į bažnyčią! Į bažnyčią! — kažin kas šau
ks. — Melsti Dievo pagelbos!...
Visi nusiėmė kepures,- ir staiga pasigirdo
baisus giedojimas, skambantis beprotiška baime.
Buvo tatai net ne giedojimas, o visas uraganas
graudžiu verksmų: “Po Tavo globa”.... Minia, pa

Visus mažėl! siūbuodama, ėjo bažnyčios link.

buvo apėmus neapsakoma baime. Saukė, verkė,
betvarkiai lakstė pirmyn ir atgal♦
•' , Pasklido gandas, buk, turi sudegti visas mie
stas. Gandas staiga pavirto Jsitikrinimu. Gordonui atrodė, tartum jisai pateko į pragarą. Su di
deliu sunkumu pasisekė prieiti prie valdybos.

► '■■■ . ........ ■
Laukė, visas drebėdamas. Baimė vis augo
ir augo.
O gal būt Stepas nubėgo prie vilos stačiai
per lauką ?
Na, bet tokiam atsitikime jisai būtinai jį bu
Gaisrininkai buvo apsupę tą vietą, kad išven
tų patėmijęs.
gus nelaimių, grjuvant sienai. Bet tą retežį kas
Vienok nusitverė už tos minties, nors patsai
minutė ardė: kiekvienas norėjo gelbėti ir tuomi
'tam netikėjo.
darė tik didesnę maišatį.
O gal nuėjo per miestą...
'
Kaž-koks žmogus šaukė nusiraminti: iš ar
Negalima! Negalima! Viskas susipynė taip,
“Rodosi, ji tik ką išėjo”, pagalvojo jisai ir timo miesto pribuvę gaisrininkai. Bet jojo nie
kad jisai turėjo eiti šituo keliu....
atsisėdo.
kas neklausė. Įsitikrinimas, kad reiks pražūti,
Staiga aiškiai suprato, kad Stepas pražuvo
Staiga jį apėmė baimė, kraujas mušė į galvą. buvo taip didęlis, kad jau niekas neturėjo nė ma
valdyboj...
Juk Rolė serga! — Prijautimas baisios ne žiausios vilties.
Užmiršo apie atsargumą; jį apėmė tokia
nerimastis, kad dabar jam viskas, viskas tapo laimės, kuri galėjo patikti Polę, labai jį surūpinoIš namų esančių prie pat valdybos mete pa
Ji, žinoma, girdėja apie gaisrą. Staiga ji ką talus ir visus naminius rakandus. Negalvodami, o
vistiek- Jeigu dabar kas butų užklausęs, ar ne
jo rankų tas darbas, visi tie gaisrai, jisai nė va nors dasiprotėjo... Bet kur jos jieškoti?
tik skubėdami žmonės stengėsi nors šį-tą išgelbė
žinoma, ji bus ties valdyba!
landėles neabejodamas butų davęs tvirtinamą at
ti, bet baisios liepsnų jūrės užliejo gretimus naIšbėgo gatvėn. Negalvojo daugiau apie at-’mus.
sakymą.

Niekas

daugiau negalvojo apie valdybos ir gretimų na
mų gelbėjimą. Beja, tatai nebuvo net galima.
Pumpos neveikė, o su viedrais nieko nebuvo ga
lima padaryti.
Gordonas viską matė ir girdėjo, šaltas dre
bulys purtė jo kūną. Negalėjo suprasti, kas jam
yra, tiktai jautė, kad širdis pertrukčiais tvaksi
ir gerklę spaudžia, tartum replėmis.
Negalvojo apie Polės j ieškojimą.
Staiga pasigirdo garsus džiaugsmo kliksmai:
— Gaisrininkai! — Gaisrininkai!
Nežinojo, iš kur jie pribuvo. Galoon nenoro
mis skverbėsi mintis apie stebuklą. Nepraėjo nė
penkių minutų, kaip gerai išlavinti gaisrininkai
stvėrėsi darbo.
f
♦Valdybą paliko liepsnoms; gretimi namai taip
gi degė; visos pastangos buvo atkreiptos į tai, kad
sulaikyti tolesnį ugnies platinimąsi.
Bet vos praslinko bertainis valandos, kaip
minią vėl apėmė atkakli nerimastis:

{Bus daugiau)

nauji (1921 metams) LSS. viršininkai”. Turi būt: “kol bus”,
etc. (1922 metams). St. Straz
das.
Kelia “maištą”.
[Ii Federuotosios Presos]

BERLINAS. — Visi Vokieti
jos artistai-vaidintojai dabar
yra organizuoti. Berline nėra
nė vieno teatro, kurio vaidinto
jai nebūtų organizuoti. Beto,
Vokietijos
artistai-vaidintojai
priklauso Intemacionalei vai
dintojų asociacijai.
Kai kurie artistai-vaidintojai,
taip vadinamieji “žvaigždės”,
tuo labai nepatenkinti. Nepa
tenkinti daugiausia delei to, kad
jiems, kaipo daugiau gaunan
tiems algos, reikia daugiau mo
kėt į savo organizacijos iždą.
Tie “žvaigždės” norį lygybės”.
Jie jau pradėjo kelti “maištą”
organizacijoje.
Norima kita
panaši organizacija sukurti. Vi
sa bėda tik tame, kad tų “Žvaig
ždžių” yra nedaug. Organiza
cija prieš juos grieštai nusista
čiusi, ir veikiausia, tiems
“žvaigždėms” teks pasiduoti.

Le Roy Carlson, 5335 N.
Ashland avė.
areštuotas už
penkiolikos metų mergaitės už
puolimą. Sako, buk jis ir ant
ras vyras pagavę pro šalį praei
nančią mergaitę
ir prievarta
įsivilkę ją savo krautuvę.

Redakcijos Atsakymai.
J. Brazauskui, Kenosha. —
Eilių negalėsime suvartoti.
Joniškio Jaunimo Altruisti
nei Draugijai “žingsniui”. _
Jūsų atsišaukimas išspausdin
tas “N-nų” gegužės 12 d. leidi
ny. To nnni. egzcmpliorį siun
čiame.

Musų Moterims.

šitoks kalnierius labai pagrąžina
šią gluotnią bliuzę “shirt waist”, kuri
reikia siųti iš kokios nors ruožuotos
materijos. Tokiai bliuzei pavyzdys No.
1038 yra sukirptas mieros nuo 36 iki
44 colių per krutinę. 36 mierai reikia
ir 7-9 jardai 36 colių pločio mate
rijos su 25 coliais kitoniškos dėl kalnieriaus.
Norint gauti tokiai bliuzei su
cirpti ir pasiūti pavyzdį, praiom
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą,
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus |
convertą kartu su 15 centų (palto
: ienkleliais ar pinigais) atsiųsti mums,
iiiaip , užadresavus:
NAUJIENOS,
PATTERN DEPT., 1739 S. Halsted
St., Chicago, III.
NAUJIENOS Pattern Dep.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
čia įdedu 15 centų, ir prašau at
siųsk man pavyzdį No. 1038.
Mieros .................................... per krutinę

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)
(Miestas ir Valst;)

b

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 East Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto,
Telephone Central 8362
1824 Walansia Aye.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
Rezidencijos tek Kedzie 7715

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedaliomis pagal sutarimo.
8261 So. Halsted St., Chicago, ŪL

>
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SACCO-VANZETTI BYLA.
AtmuM vieną kaltintojų
pasi mojimų.

«yv <aa»<!Įii

Kaip nebūtų, bet tai nebusią
praleista.
Tud pačiu kartu vienas policistas

buvo

pašauktas

liudyt

■
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apie tuos patronus, kurie rasta
v
pas kaltinamuosius — arešto
:.v
!7S
[Iš Federuotosios Presos]
metu. Su jais yra tokia pat YfcMv
, w
DEDU AM, Mass. — Jau še- “misterija”, kaip su “banditų
■
šiolika dienų, kaip tęsiasi Sacco automobilium”, kuris buvo ras “Liberaliogasai” miesto
MHM
ir Vanzetti byla. Išklausinėta tas miške. Kaltintojai tikrina,
majoras ir jo policija.
visa eilė liudininkų, kuriuos pa kad tai tie patyi patronai, kurie
Kiekvienas privalo* jsigyii šią
Kai kas majorą Thompsošaukė kaltintojai. Iki šiol tie įasta pas kaltinamuosius. Bet
labai naudingą knygą
ną
vadina
“
nevisai
blogu
libera

iki
šiol
jokio
tikro
įrodymo
nė

liudininkai nieko gera nepasakė.
fI
Sutaisė Dr. A. L. Graičiunas. Šioje
Daugelis jų — tie patys žmonės, ra. Yra žinoma tik tiek, kad lu”. žodžiais jis tikrai *toks
knygoje rasite pamatines žinias iš
kurie yra liudiję pirmiau. Tie su tais patronais tokia jau “is yra. Jis senai ‘kovoja” su mu
anatomijos, fiziologijos ir hygijenos,
liudymai, kuriuos pašauktieji torija”, kaip su tos pasakos sų “didžiąja spauda”, su gatvekaip tai:
davė teisėjo Thayers korte, te- “amžinuoju žydu”: jie yra ėję karių kompanija, gaso kompani
1. žmogaus kūnas.
čiaus daug kuo skirias nuo tų, per rankų rankas, kol galų gale ja ir kitomis. Tai, žinoma, ne
2. Valgis ir kas iŠ jo pasidaro.
kuriuos jie yra davę pirma — pasiekę kaltintojų advokatus. bloga. Tos kompanijos savęs
3. Valgymo budai ir virimas.
žmo
policijos stotyse ir Vanzetti by Kokių turima žymių, kad tuos niekuomet neskaudžia.
4. Virškinimas.
los metu, pernai. Kiti, kur dar patronus yra turėję kaltinamie nėms šiandie tenka mokėti po
5. Rūgimas arba fermentacija.
pirma kaitą liudijo — jie irgi ji? Jokių. Tokių patronų juk aštuonis centus už “karterį”,
6/ Kas yra alkoholis.
nekaip pasirodė: ką vienas pa visur galima gauti! šitą abe kuomet pilnai pakaktų penkių k
7. Cirkuliacija (kraujo)
jojimą dar didina vieno policis- centų. Tą patį daro gaso kom
sakė, tai kitas užginčijo.
8. Kvėpavimas.
to liudymas. Kada kaltinamų panija ir kitos.
Kaltintojų advokatai bandė jų advokatas jo atklausė ar tai
0. Sudėjimas kūno (kaulai)
So far so good. Bet kaip tas
prikergti prie bylos ir tas kal yra tie patys1 patronai, kurie ra “liberalingasai” majoras elgiasi
10. Inkstai, oda ir ju priedermės,
tinamųjų fotografijas, kurios sta pas Sacco, jisai pasimislijo su organizuotais darbininkais?
11. Dirksniai (nervai).
buvo nuimtos po to, kai jie (Sac ir atsakė, kad jie esą “tikrai to- j šiakite jums pavyzdėlis. An
12. Pajautimai.
co ir Vanzetti) buvo areštuoti kie pat”.
13. Liga (bakterijos)
dais ir vėl atsinaujino karas
ir, suprantama, gavę patirti kas
14. Parazitai (kaip nuo jų apsi
Sacco ir Vanzetti advokatai tarp Yellow Cab ir Checker
yra taip vadinamasai “third dar vieną kaltintojų liudininku kompanijų. Pirmosios kompani
saugoti).
degree” — kamantinėjimas po gerokai “pakočiojo”, Tai kon- jos darbininkai yra neorganizuo
15. Plaukų slinkimas; kvapo smir
*
licijoje ir mušimas- Supranta duktorį Austin Cale. šis pasa- ti. Beto, pati Yellow Cab kom
de j imas.
mas dalykas, kad po šitokios kė, kad tą dieną, kai Braintree panija suorganizuota visai skir
16. Kaip išsiplėtojęs kūnas.
“praktikos” kaltinamieji turė miestely nužudyta Slater and tingais pamatais nei kad Che17. Balsas (svarba gražaus balso).
18. Mažų vaikų priežiūra.
jo išrodyti “kaip tikri banditai”: Mobili kompanijos kasininkas ker kompanija. Pastaroji yra
19. Džiova.
jie buvo pavargę, nesulygintais ir jo‘sargas, jis savo gatvekary kaipir koperacija. Jos darbinin
20. Vabzdžiai (kaip jie kenkia svei
plaukais ir nesiskutę. Kaltina matęs Vanzetti. Matęs ir gerai kai visi organizuoti. Tatai Yelkatai).
mųjų advokatai todėl pareikala prisižiūrėjęs į jį. Tada kaltin low Cab kompanija ant žūt būt
400 puslapių. Kaina šios knygos tik
vo, kad šitos fotografijos butų tojų advokatas atsigrįžo į susi ryžasi pašalinti iš kelio negei
$2.00. Gražiai apdaryta. Reikalaukit
išmestos.
Kaltintojai, žinoma, rinkusius bylos pasiklausyti daujamą konkurentą, kurio dar
tuoj aus:
spyrėsi, bet kad tinkamų argu žmones, ir paprašė, kad vienas bininkai kad kokios gali “už
mentų jie neturėjo, tai teisėjis jų atsistotų. Prašomasai atsi krėsti” ir jos darbininkus. Už
Thayeris juos paremti negalėjo. stojo. Jisai buvo lygiai toks krėsti” juos noru susiorgani
Reiškia, fotografijos nebus pa pat, kaip ir Vanzetti. Advoka zuoti.
naudotos kaipo “neginčijamas tas paklausėt
“Liberalingojo”
Thompsono
liudymas”, jogei Sacco ir Van
“Ar kada nors pirma šitą žmo i policija kur ir kaip galėdama ei
zetti yra “tikrieji banditai”.
na į talką “geltoniemsienis”, ku
gų tamsta esi matęs ?”
Taigi, vienas kaltintojų pasi-i
rie užpuldinėja “čekerius”- PasCHICAGO, ILLINOIS.
mojimas atmušta. Dabar kai Cole nustebo ir ėmė žiūrėti į tariemsiems neduoda leidimo su
tinamųjų advokatams teks pri atsistojusį.
stoti pelningesnėse vietose did
rodyti apie tą “praktiką”, kurios
miesty, o “geltoniemsiems” to
“Ne”, atsakė klausiamasai.
Sacco ir Vanzetti turėjo polici
kie leidimai duodama. Beto,
joj. Tatai padaryti bus neleng Šitoks kaltinamųjų advoka kai “geltonieji” kur nors suren
va, kadangi šitos “praktikos” to elgėsis sukėlė ytin gyvo in gia “bataliją” — užpuola ir su
3331 So. Halsted St.
nieks kitas nematė, kaip tik po tereso ir klausytojuose ir pa muša “čekerius” — kaltininkais
prisaikintuosiuose teisė lieka patys “čekteriai”. Pavyz
licija ir patys kaltinamieji. čiuose
1
10 Metu šitam Bizny.
juose. Tuo labiau, kad jis atsi džiui, andais buvo užmušta vie
Kaip Lydia E. Pinkham
Visi Rėmėjai Pilnai
sako pasakyti, kas do vienas yra nas “geltonasai”. Tuojhus areš
Vegetable Compound
Užganėdinti.
tas panašusai į Vanzetti italas- tuota trys* “čekeriai” ir policijos
sugrąžino sveikatą.
Kada nors kaltintojai vistiek jį stoty biauriai primušta. Jie,
Pinigų Siuntimas, Pasportai,
Laivakortės.
sužinos, nes jis bus pašauktas rodos, ir šiandie tebeserga. Vie Sunnyside, Ky. — “Kenčiau dau
giau nei du metu strėnomis ir ner
liudytų — už kaltinamuosius.
Perkame ir parduodame namus
viškumu, negalė
nas jų kaltinamas kaipo žniogl IR Iš LIETUVOS
ir fannas.
jau prigelbeti mo
Labai
keistas
buvo
ir
kito
kaižuda. Bet jisai jau pareiškė,
du ir daugiau išplaukimų kas savaiti
tinai stubos darbe.
Perkame ir parduooame pir
tiesioginiais laivais i ir iš ANTWER- į tintojų liudininko tikrinimas. kad tokį prisipažinimą policija iš
Gydžiausi pas du
mus ir antrus morgečius.
HARVE ir ANGLIJOS, Ituri, Taį kažkokio Dolbear’o. Jisai
PO, KARVE
gydytoju, bet jie
Duodame paskolas ant namų.
jo gavo tik nežmonišku muši
trumpus ryšius su KAUNU ir‘kitais1
nieko gero nepa
! pasakė, kad žmogžudybės metu, mu.
LIETUVOS MIESTAIS.
darė man. Motina
Padarome visokius dokumentus.
Keliauninkams po 2, 4 ir 6 loveles “banditų automobily” sėdėjo ke
matė pagarsinimą.
Teisingas, greitas ir geras pa
“Čekerių” kompanija šitą by
kambaryj.
Lydia E. Pinkham
tarnavimas*
Atsikvieskit savo gimines bei drau li žmonės. Bet iš jų tas liudi lą žada kelti kadir į augŠčiausį
Vegetable
Comgus musu dideliais, greitais laivais. ninkas “gerai atmena” tik vie
poundo laikraštyje
teismą,- jeigu vietos teismuose
Atsišaukite prie artimiausio laiva
ir nusipirkau apie Ofiso valandos:
ną, būtent, Vanzetti. Iš kur ji nebus galima visą reikalą tinka
korčių agento, arba
____ dešimts bonkų. Ji
Nuo 8 ryto iki 9 vakaro; Pancsai daug gero m-an padarė. Sveriu
sai gavo tokį “įkvėpimą” prisi- mai išspręsti.
THE CANADIAN PACIFIC
138 svarus ir esu geroj sveikatoj. dėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis
tk
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r
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i AR MANAI APIE NAMUS?

AKUŠERKA
Mrs. A. Michniewicz

Ar nori gaut už prieš
karinę kainą?

Tek: Yards 8654

1739 So Halsted Street

MERGINA IŠ KENTUCKY
RAŠO LAIŠKį

Ą-,>

OCEAJN SERVICES, LIMITED, žiūrėti tik į Vanzetti, o į kitus
40 N. Dearbom St., Chicago, IU. — ne?

MONTREAL iki
HAMBURG, DANZIG ir LIBAVO
Per

si CANAM. LINE'HSS]
Vienintelis tiesus kelias i Baltike Fortus

S. S- POLANI) IŠPLAUKS RUGP. 10.
Piukiausis valgis, platus pasivaikščiojimas, publiškos poilsio sofos ir
rūkymui kambariai. Minkštos lovos, daugelis kambarių su dviem
lovom.
Platesnių informacijų ir kainų kreipkitės i
KOMPANIJOS OFISĄ 14 No. DEARBORN ST„ CHICAGO, ILL.
Arba prie vietos Agento.

M»tw

or Litu* W

GYDYK ISIPJOVIMĄ
Naudojant antiseptišką

šaldo ir gydo lengvai ir
greitai.

ELEKTRA
šviesą ir pajiegą suvedame | senus ir naujus namus, taipgi
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
A. BARTKUS, Prea.

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

Jau penktas nušautas
19-tam warde.

Devynioliktam varde nedėlioj
tapo nušautas penktas poli
tikierius.
Tai Joseph Laspisa, buvęs geras draugas Anthony D’Andrea, kurį nepersenai taip pat nušovė. Laspisa
buvo turtingas kontraktorius
ir po D’Andrea mirties buvo nu
skirtas pirmininku Unione Siciliano — tai ypatinga iš Sicilijos teisėją Landis tarpininkauti jų
susitaikymui. Bet tasai taikin
kilusių italų organizacija.
Joseph Laspiso nušovė nedė-j tojas Landis padarė tokius pla
lios dieną prie pat italų bažny nus sutaikymui, kurie darbi
čios, Church of St. Philip Be- ninkams gana nepalankus, nes
nizi, Oak ir Cambridge gatvių keturios unijos buvo atsisakiu
— taip vadinamos “Mažosios sios prie jų pristoti. Bet nedėItalijos” širdy. Laspiso auto lioj per keletu valandų besita
mobilis greitai važiavo ir riant trys unijos pagalios suti
kaip
tik
privažiavo
baž ko pasiduoti po Landio malo
nyčią, tai du vyrai, kurie sėdėjo ne. Kaip Landis nuspręs, taip
automobilio gale, paleido į jo jiems ir bus gerai. Dabar tiktai
galvą du šuvius *ir iššokę, dailydžių unija atsisakė pasi
pabėgo.
Automobilis
su duoti Landiso malonei. Sulig
Landiso padarytų planų jinai
stojo durysna atsimušęs. Baž
nyčioj tuo tarpu buvo laikomos mato, kad jo nuosprendis bus
dailydžių nenaudai.
Da’ilydės
pamaldas. Kunigas Louis M.
reikalauja geresnių sąlygų.
Giambastianti išgirdęs šuvius
pertaukė savo pamaldas ir nu
siskubino prie mirštančio su sa Du Nprthvvcstern universite
vo kunigiška “pagelba”. Pas to 'mokiniai nedėlioj išgelbėti
kui sugrįžęs jis davė karštą pa iš ežero. Boland Aby ir Thomokslą susirinkusiems pamaldų mas Lconard valčia važinėjos,
klausyti.
kuomet jinai apsiverto netoli

Tel. Monroe 2804

DR. W. F. KALISZ
Specialurnas: Moterų ligos ir Chirurgija.
1145 M!LWAUKEE AVĖ.
■

CHICAGO.

T ........... .......................

Mielai nurodysiu Vegetable Compoundą kiekvienai kurios tik kenčia,
kaip kad aš kenčiau, ir kviečiu pa
skelbti šj mano liudijimą.” VELMER
Hendrick, Route 1, Sunny Side, Ky.
Daugelį merginų gyvenimų yra
piešiamų į įvairias ligas, o jų moti
nos turi priduoti pagelbą, pašalinimui
erzumo, strėnų skaudėjimą, galvos
skaudėjimą ir nerviškumą, kaip kad
ponia Hendrick padarė suteikdama
savo dukteriai Lydia E. Pinkliam1 Vegetablo Compound.' Virš per keturiasdešimts metų ši sena gyduole šaknų
ir žolių gyduolė, paliuosavo moteris
raio panašių nesmagumų.

Dailydės nepristoja prie
ar bit racijos.
Statytojai ir kontraktoriai,
kaip' žinoma, susitarė paimti

krašto. Vaikinai abudu nemo
kėjo plaukti, tai tuojau ir nu-

(Tąsa seka aut 6-to puslp.Į

M.J.Kiras&Co.

Du blokai_ nuo

AKUSERKA

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ja; Ilgai prak
tikavusi Pennailvanijos hospitalšse. Pa. sėkmingai patarnauja prie
gimdymo, Duo
da rodą viso
kios*
ligose
moterims ir
merginoms.

DR. G. M. GLASER

AR NORI NAMO?

Praktikuoja 30 metai
Ofisas i
8149 S. Morgan St., kerti 32 St.
Chicago, Illinois,
SPECIALISTAS:
Moteriškų ir Vyriškų
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 6—8
vakare. Nedeliomis nuo 10—2
po piet.
Telepbtme Yards 687

Žcngk prie telefono
Pašauk National Headųuarters, 5886 Randolph.
139 N. Clark St., Rooms
1709-12 arba pašaukit Distriet Sales Manager,

■■■■■■■■■M

Strty Rubey,

OR. M. T. STRIKOLIS

4021 S. Maplewood Avė.,
Lafayette 965.

Lietnvys Gydytojas ir Chirurgas

Turime taupymo skyrių.

People Teatro Name,
1616 W. 47th St., Tel. BouL 166
VALANDOS:
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto
Rm. 2914 W. 43rd Street
Telephone McKinley 263

Išmokės tamstai uždarbį,
musų namų veikimas, kuris
padaromas ant konservatyvio pamato.
CHARLES MESKIS
Pardavėjas, 2116 S. 48th
Ct. Cicero, I1L, Tel: Cicero
1361.

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

Į
H
■
I
■
■

DR. M. STUPNICKi į
8107 So. Morgan St.,
Chicago, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto g
ir nuo 5 iki 8 vakare.

Chroniškos Ligos
Tikra Diognoza

Telephone Van Buren 294
Rez. 1189 Indepemlence Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTU
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3354 So, Halsted St. Chicago.
Telephone Drover 9693
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet,
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dienų.
~rr.-’jjgiirr.-iitiKW~=Trr—Tgr T"’ i' i w

Stogu Dengėjus

DR. YUSKA

Šiuomi pranešu visiems namų sa
vininkams, kad aš esu vienatinis
lietuvys stogų dengėjas. Dengiu
naujus ir taisau senus stogus, o
iki 6 vakaro. Nedeliomis iki 2
taipgi dirbu visokius blekinius dar
po* pietų.
bus. Dedu rinas. žodžiu sakant,
savo darbą atlieku gerai, greitai ir
pigiai. Patyrimą savo darbe tu
riu per 15 metų.
/—.... . .............. .... ....................................
Taipgi turiu didelį troką perkrauTel. Boulevard 5788. .
.Btymui ir kitokiems visokiems pa
tarnavimas. Kreipkitės ypatiškai
arba per telefoną.

Paliulis Cafe
Augštos Klesos
Valgykla

3200 S. Halsted str.
veikiausias valgis — lietu
viškas ir amerikoniškas
—su namų, o ne su restauranto, skoniu.

S

Čia valgo lietuviški dakta
rai, advokatai, aptiekoriai,
bankieriai? dailininkai, inte
ligentiški biznieriai, veikėjai
ir šiaip inteligentiški žmo
nės.
,

Valgykla susideda iš kelių
kambarių. Galima turėt privatišku» stalus ir kambarius.
Atmosfera linksma, drau
giška ir dailė moterims ir vy
rams.
Kainos žemos.
Pavalgykite čia sykį ir ne
norėsite valgyt niekur kitur.

J. GEDUTIS,
2106 W. 24 St.,
Phone Roosefelt 8699.

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo visokias ligas moterų, vai- S
Irų ir vyrų. Specialiai gydo Hm- 3
pančius, senas ir paslaptingas vyrų ligas.
3259 So. Halsted St,, Chicago.

Telephone Yards 5332 ■

-3-

Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai
J. VAN PAING M. D.
2221 So. Kedzie AvėVai. 1—2; 7—9 po piet.

Halsted St. i rytus.

Kampas Union Avė.

Bungalows, dviejų flatų,
ofisams namų, teatrų, ligonbučių arba garadžių.
Taupyk pats savo pinigus
pasinaudojant
nurodymu
patarnavimu, perkant spė
kų ir auginant organizaciją
Namų Budavojimo Draugi
ją
Niekados nebuvo pirmiau
žmonėms, siūloma panašus
patarnavimas įsigijime ar
ba nusipirkime materijolo ir
pasibudavojimo sau namo.

M

Naujienų Knygynas

701 W. 31st St.

1900 So. Halsted St
Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki
8 vakare.

Rezidencija: 2811 W. 63rd St.
Tel. Prospect 8466

Telefonas: Boulevard 7042

■ OR. C. Z. VEZEIIS
Lietuvis Dentistaa
4712 Soath Ashland Avė.,

Phone Boulevard 6301

ANTANAS GREDUŠKA
1 Generalis

Kontraktorius ir
budavotojas.

h

arti 47-toa gatvša

Budavojame ir taisome.

1401 W. 47th S t,

Chicago.

Rašomoji
Popiera
Telefonas Pullirzan 856

po 18c. svaras

Kam reikia geros baltos
(bond) rašomosios popieros (nelinuotos), tegul kreipiasi į “Nau
jienas”.
Turime pardavimui didelį
pluoštą 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
nų ofisan Kas norite gauti popierų į kitą miestą paštu, turė
site primokėti už persiuntimą
skyriumal po 8c nuo svaro.

DR. P. P. ZALLYS
Liet u vys Dentistas
10891 So. Michigan Av^ Roaelaad.
Valandos: 9 ryto iki 12 dieną
Nuo 1 po pietą iki 9 vakare.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS
1821 So. Halsted St, Chicago, Iii.
kampas 18th St.
Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.
Phone Canal 257 .

Phone Canal 6222

DR. K. NURKAITIS
'

AKINIŲ
Pritaikytojas
2201 W. 22nd and
So. Leavitt Sts.
Vai.: vak. 5—9

NAUJIENOS, Chicago, UI
tai etc. Pasak to "oratoriaus”, priklauso, dėtųsi į jį. Organiza
socialdemokratai, tautininkai ir cija yra geriausis darbininkų
juos ištraukus manyta, kad jie klerikalai einą išvieno ir jau ,ginklas jų kovoj už geresnį ir
VYRŲ
jau nebegyvi.
Bet padirbus
laimingesnį gyvenimų.
prie jų keturiasdešimt penkias Lenkijai. Girdi, jie visi važi
— Laisvės Varpas*
minutas pavyko atgaivinti.
REIKIA KELETOS
nėju puikiausiais automobi
VYRŲ
liais, nešioju brangius šilkus,
Priimsime keletą vyrų J gmar
Tapytojas Augustus N. Ed- 1 valgo keptus karvelius ir semia
kiai augančią taxj Cab Co. Jei
dy, kadaise gyvenęs Chicagoje Lietuvos pinigus į savo kišeturi
keletą šimtų dolerių arba
VVest Side. — LSS. 22 kp. mėne
po numeriu 1601 Michigan avė. nius. Pirmoms kolionėnis užsi sinis
touring
karą į mainus ant taxi
susirinkimas įvyks seredoj, bir
cab.
Mes
išmokinsime biznio ir
pasimirė Paryžiuje. Jis buvo baigus, padainavo vienas cho želio 29, kaip 8 vai. vakare Meldapastatysime
dirbti tuojau. Mu
svetainėj. Nariui prašomi susi
pagarsėjęs kaipo gamtos vaiz- ras, ir paskui vėl pasirodė ant žio
sų žmonės padaro virš $100.00 į
rinkt laiku. Boto, tio draugai; kur
savaitę ir visuomet užsiėmę per
dų ir portretų tapytojas. Turė- ras ‘‘oratorius” su panašiu į pir buvo paėmę pardavinėti Soc. Party
52
savaiti J metą. Platesnių ži
presus pikniko tikietus, šiuo prašomi
metų mojo “spyčium” ir vėl ėmė ko- gražinti
nių
kreipkitės į vyriausią ofisą.
juos — būtinai. Partija rei
CHICAGO COMMERCIAL
— Valdyba.
amžiaus.
lioti socialistus, Lietuvos sočiai kalauja atskaitos.
EXCHANGE
demokratus ir kitus veikėjus.
Independcnce
Stato Bank Bldg.
LSS. 4 kuopos susirinkimas įvyks
Areštavo dvylika vaikinų už
8159 W. Rooscvolt Rd.
Programui užsibaigus tęsės ketverge, birželio 30 d. 8 v. v. FellowRm. 829-81
maudymąsi. Shennan I*arko dar šokiai iki po astuonių ir ship House, 861 W. 33rd Place. Drau
Atdara
kas diena nuo 10:00 iki
ir draugai, malonėkit pribut lai
irtaudyklos užsidaro sirbatomis paskui pradedant temti žmo gės
9:00 vak.
ku ir atsivesk it norinčių įstot naujų
kaip devynios vakare.
O tie nes ruošės ant namų. — įkas. narių. — Org. J. M. Vainauckas.
vaikinai vidurnakty sulindo ten
REIKIA vyrų kaipo agentų ir ko
North Sidės Draugijų Sąryšio Vie lektorių prie vienos iš didžiausių svei
matulytis. Užtai ir suareštuoti.
šo Knygyno delegatų mėnesinis susi

(Tąsa nuo 5 pusi.).

REIKIA DARBININKŲ

Pranešimai

NAUJIENŲ APIELINKe

Mrs. Catherine Russell, 55 Lietuvių Darbininkų Draugija
metų, 4554 Emerald avė., ka- Amerikoj savo pusmetiniame
žin kur dingo. Paskutiniu lai- susirinkime laikytame žemai
k u jinai sirguliavo.
čio svet. (kada? N. Red.) be
kita ko buvo pakeltas klausi
Vienas žmogus užmuštas ir mas dėl dėjimosi prie Chicagos
keturi sužeisti, kuomet du au Lietuvių Darbininkų Tarybos.
tomobiliai susidūrė ir apsivertė Nutarta prisidėti ir užsimokėti
prie Lemeyne avė. ir Rockwell
gat. Užmuštas Henry Bern- rybos susirinkimus išrinkta d.
stein, 1831 N. Savvyer avė., ku Girdvainis*
ris ėjo, kaip ant jo užvirto vie
Taipjau nutarta padaryti iš
nas automobilis.
važiavimą į Jefferson miškus
Du vagys užpuolė Charles
Mortenson irSon, 869 E. šešias
dešimts trečios gat., čeverykų
krautuvę paėmė $100 ir po po
rų čeverykų abudu vagys prisi
rinko ir pabėgo.

rinkimas jvyks ketverge, birželio 30
d., kaip 8 vai. vakare, Knygyno svet.,
1822 Wabansia Avė. Delegatai visi
susirinkit.
— Sckr. A. Vilis.

Cicero Lietuvių Liuosybės Namo
k'ndrovės dalininktj
susirinkimas
vyks Seredoj, birželio 29 d., S. Kareckienės svetainėj, 1500 So. 49th
Avė. Ateidami nariai atsiveskit savo
draugus ir pažįstamus. Nevėluokit, CHICAGO MUTUAL CASUALTY
CO.,
yra daug svarstymų.
S.
Dearborn St.
431
— L. Makutėnas, Sekr.
Room 911-912.

Town of Lake. — S. A. L. Ex-Kareivių Organizacijos visuotinas susi
rinkimas įvyks utaminke, birželio 28
d., J. Ežerskio svetainėje, 4600 So.
’aulina gtv., 8 v. v. šitas susirinki
mas yra svarbus kiekvienam nariui,
todėl visi privalot būtinai atsilanky
ti.
— Centro Valdyba.

d., kad draugijos narių šeimy
nos turėtų progos arčiau tarp
West Side. — T. M. D. 28 kp.
savęs pasipažinti. Trečią, va priešpusmetinis
susirinkimas įvyks
landą po pietų bus kaliui apie utarninkc, biri. 28, 7:30 v. v. Meldasvet. Draugai ir draugės kviečia
draugystės narius ir jų uždavi žio
mi susirinkt laiku, nes yra svarbai
nius. Draugija tikisi, kad be reikalų aptarti.
— Valdyba.
pačių narių išvažiavime gau
Ryto bus suileginta devynias siai dalyvaus ir svečių, kurie
PASARGA
dešimts penki kūnai žmonių, žinoma, mielai kviečiami atsi
kurie yra ištraukti iš ežero, lankyti. — K. R.
Norintieji pasigarsint į sekamos die
kanalų arba šiaip kur negyvi
nos Naujienas, turi priduot savo pa
atrasti
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
* irt kuriuos nieks noprikaro.
BRIGHTON PARK
sisavino.
Mrs Rose

Anderson,

1259

šis-tas iš

Keistučio Kliubo
darbuotės.

katos ir atsitikimų insuranco kompa
nijų Chicago. Mokėsime algą ir komišiną pagal kontraktą ir vyrai no
rinti dirbti, gali lengvai uždirbti nuo
$6 iki $20 į dieną ir trumpame lai
ke tapti superintendentu. Jei esi
darbščiu ir nori padaryti didelius pi
nigus, matykit musų agentų superin
tendentą, tarpe 9 ryto ir 1 po pietų
kasdieną.

Utarninkas, Birželio 28, ’21

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI saliunas labai geroj
vietoj prie Pullmano dirbtuvių. Biz
PARDAVIMUI 3 šmotų stubos se
nis gerai eina. Pardavimą priežastis
tas
ir du stalai; turime parduoti grei
—važiuoju j Lietuvą.
tai
už pirmą pasiūlymą, nes turime
10301 Cottage Grove Avė., Pullman
apleisti miestą. Atsišaukite
J. ČEPONIS,
2121 W. 28rd PI.
PARDAVIMUI saliunas ge

roj vietoj. Biznis išdirbtas per
daugelį metų. Atsišaukite
FRANK KOVALSKI
2001 W. 20-th St.
kampas Robey St.

AUKSINIŲ DAIKTŲ
KRAUTUVĖ PAR
DAVIMUI.
Nupirkome auksinių daiktų
krautuvę- su daugybe stako nuo
Petro Millerio 2128 W. 22nd St.
PARDUOSIME AR MAINYSIME ant propertės. Puikiausia
proga pasiskubinus, Ateikite ir
pamatykite mus.
THEO. F. DECKER
2128 W. 22nd St.

Petras Milleris dar dirba prie
taisymo po tuom pat antrašu.
Taipgi, po mėnesiui laiko, jis
pats pradės varyti biznį prisi
REIKIA 2 augštos rųšies re- pirkęs naujo tavoro.
tail rakandų pardavėjų, išmoPARDAVIMUI saliunas geroj vie
kesčių biznis.
toj, didelė ir puiki vieta; galima ir
Tik patyrę gali atsišaukti.
restaurantą atidaryt. Viršuj kriaučių
GOLDSTEIN FURNITURE CO-, dirbtuvės ir taip dirbtuvių lysas ant
ilgo laiko. Pardavimo priežastį pa
4802 So. Ashland Avė.
tirsite ant vietos.
3641 S. Halsted St.
Tek: Boulevard 3902.

REIKIA patyrusio pirmarankio kepėjo prie baltos ir
juodos duonos. Geram vyrui, PARDAVIMUI saliunas, viso
kių tautų kolonijoj, su visais
gera alga.
įrengimais. Pigiai. Savininkas
M. KAVALIAUSKAS,
apleidžia Chicagą.
2457 W. 46th PI.
1857 W. 13 St.

REIKIA darbininko. Trumpos
valandos, gera mokestis, darbas
ant visados. Atsišaukite greitai.
Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- DARBO ŽMONIŲ KNYGYNAS,

RAKANDAI

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

NAMAI-2EME
PARDAVIMUI medinis namas ge
rame stovyje, 4 pagyvenimai po 4
kambarius; parduosiu pigiai, arba
mainysiu ant grosernės ar bučemės.
Atsišaukite tuojaus pas:
SZEMET & LUCAS,
4217 Archer Avė.
PARDAVIMUI WISCONSIN ŽEME.

NAMAI-ZEME.
PRANEŠIMAS.

. Kolonijoj jusi) žmonių, kur gali tamista pagelbėt savo kaimyną ir tamistos kaimynas tairdstos, širdžia ir sielą.
Stambaus produktyvio
kietmedžio
miško,
nu
kirsto dvidešimts metų atgal, pardavojame po $25 už akerį* Bažnyčia
ir mokykla arti. Wisconsin išdirbta
žemė turi abelna vertę virš $135 už
akerį* Paaiškinimus suteikiame laiš
ku.
JONAS P. EVALDAS,
LietuviSka Agentūra '
Chicago, III.
840 West 33rd St.,
Tel. Yards 2790

šiuomi pranešu lietuviams, kad Ša
lę mano farmos yra geros žemės, ku
rią galima nupirkti už labai prieina
mą kainą. Kas dabar mano pirkti
farmą, štai yra puiki proga įsigyti
puikią farmą. žemė yra labai derlinga,
auga viskas ką nepasėji. Atvažiuokit
tiesiai pas nvane, arba rašykit, o aš
jums duosiu kuonopilniausias informa
cijas. šioj apielinkėj yra daug lie
tuvių ūkininkų. Aš pats čia nusipir
kau šmotą žemės ir matau, kad čia
galima puikiai gyventi, tad aš patariu
BARGENAS
pirkti žemė šioj apielinkėj kol da yra
iš ko pasirinkti. Atvažiuokit patys,
arba rašykit ant sekančio adreso:
Farma Lemont, III. pardavimui arba
J. STEFANKEVIČIUS,
mainymui ant namo.
P. O. Woodboro, Wis.
60 akerių žemės, visos triobos naujos, įrengtos kaip mieste, žeme visa
’ MAINYMUI Kas turite vie dirbama, javai užsėti, visos mašinos
farmai reikalingos; 4 arkliai, 10 kar
nų du ar tris lotus, Marąuette vių,
12 kiaulių, 100 vištų ir daug ki
Manor ar kitoj kokioj
geroj tokių paukščių. Prie pat Archer Av.
vietoj ir norite mainyti ant au Geras kelias nuo pat Chicagos. Turi
būti parduota greitai ir pigiai. Prie
tomobilio., Atsišaukite
žastį pardavimo sužinosite pas
C. P. SUROMSKI & CO.
840 W. 33-rd st. Yards 2790
3346 So. Halsted Str.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui trijų flatų naujas
mūrinis namas, po penkis kamba
rius, geroj vietoj, vienas blokas nuo
lietuviškos bažnyčios ir vienas
blokas nuo Publiškos Mokyklos.
Elektra, vanos. Kaina $7,500. Atsišaukite greitai, turiu svarbų reikalą, turiu greitai parduoti.
E. D. WITKOWSKAS,
4601 So. Hermitage Avė.,
Chicago, Illinois.
Tel. Boulevard 6080.

BARGENAS BRIGHTON .
PARKE

, FARMA PARDAVIMUI.
Nuo Chicagos už Milvvaukee. 200
akerių, 135 akeriai dirbamos, 65 ga
nyklas ir miško; 2 mylios nuo dypo
ir didelio miesflo; didelis gražus na
mas 12 kambarių, malavotas iš lau
ko ir vidurio, didelis skiepas, aplin
kui namą didelis gražus sodas, apie
4 akerių; didelė barnė, šilo, viskas
malavotas ir 40 štukų vieta, didelis
svirnas, visokį kibi budinkai: kiau
lėms, vištom, mašinom, malkoms su
krauti, 20 melžiamų full blooded
Jerseys, 7 telyčios, 1 bulius visi vie
nos rųšies, 3 geri arkliai. 125 vištos
visokios mašinos tulšys. javaį viskas
kas randasi ant ūkės sykiu, kaina ne
mažiau $13,500. $9,500 cash. 4 morgečiams. Platesnių žinių kreipkitės:
GEORGE HA1DU,
C ame y, Mich.

Medinis namas dviejų pagyveni
mų, ant cemento fundamento; lo
tas ir pusė žemės medžiais apsodintas. Gražioj apygardoj, prie FARMOS!
FARMOS!
45tos ir Washtenaw. Kaina $4,850.
Šioj lietuvių kolonijoj norintiems
A. M. BARČUS,
pirkti, galiu parodyt kuri ant parda

3238 S. Halsted St.
4601 So. Hermitage Avė.,
vimo ir kur savininkas gyvena. Jei
W. Septyniasdešimta
pirmos
Chicago, Illinois
mai ir t.t. turi būt iš kalno apmoka
norit pirkti nuo savininko, o ne nuo
Tenka pažymėti, kad šian mi.
Tel.
Boulevard
6080.
to,
kuris iš to gyvena, klausk manęs,
gat*, išgėrė nuodų Al. T. GreenPARDAVIMŲ! saliunas labai ge
REIKIA siuvėjų: skylučių dirbėjų, roj vietoj ir pigiai, visi fixtures. Pa
ūkininko.
die
Keistučio
Kliubas
jau
nėra
stein saliune, 313 S. Westem
Klaidos padarytos paskelbime, turi guzikų siuvėjų, pamušalų siuvėjų, sinaudokite proga, pasiskubinkite.
JOE GERIBO,
tas,
kas
jis
buvo
metai-kiti
tam
būt atitaisytos į 24 vai.
Box
142,
Scottville, Mich.
edge beisterių, taippat kriaučių, ran Pardavimo priežastis — nesveikata,
avė. MoteYį nugabeno ligoni
PRIVATISKAS REZORTAS.
kovių
siuvėjų,
egzaminicrių,
edge
stiatgal.
Anais
“
gerais
laikais
”
priverstas
apleisti
šalį.
Taipgi
par

Turiu
labai
puikią
vietą
vasariniam
nėn.
čerių, kalniečių dirbėjų, pirmųjų bei duodu automobilių Chevrolet.
rezortui, — gyvenimui, netoli St. Joe
Keistučio Kliubas buvo didžiau
sterių, off preserių.
,
942 W. 29th St
upės; graži maudytis vieta. Duoda
BARGENAS.
A. J. ŽUKAUSKAS,
me gerą lietuvišką valgį ir visokių
Penki vagys įsilaužė į Taylor šia ir veikliausia vietos lietuvių
Pardavimui
6 pagyvenimų, po 6
325
W.
Madison
St.
šviežių fruktų. Kaina bigkį mažesnė
Motor Company fiaražę, prie organizacija. Be kita, turėjome JIEŠKAU apsivedimai merginos, ne
PARDAVIMUI
Comnation nei kitoje vietoje. Miegojimui namu kambarius namas. Elektra, vanos,
)
20 iki 30 metų amžiaus.
1524 Taylor gat. nedėlios nak savo chorą; turėjome ir Dra jaunesnės
kai. Pasiekt mano vietą: imkit laivą stymu apšildomas ir kiti visis paranPlayerį pianą labai pigiai. Atsi arba
Geistina,
kad
mokėtų
angliškai
kal

traukinį į Benton Harbor, tada kumai; neša gerą rendą, labai gra
ty ir pavogę du automobilius mos Skyrių.
bėti. Ūgio, kad nemažesnė butų 5 pė
šaukite
ant
šio
antrašo.
imkit Dawagiac karą iki Cherry žioj vietoj, netoli parkų. Atsišaukite
REIKIA
patyrusio
savo
Tą chorą jau senai palaido dų. Esu 29 metų amžiaus, iš užsiė
bėgo. Charles Burvich, tos
Crossing. Eikit į rytus ir 4 namas, pas savininką.
MARTIN NOTKUS,
darbe
bučeriaūs.
Atsišauki

3300 So. Union Avė.
mimo
dailydė
(carpenter),
turiu
savo
Box 112, R. 1, Sodus, Mich.
menadžeris jome. Laikėsi šiaip-taip tik rakandus.
garažes naktinis
Tel.:
Boulevard 5049.
3601 W. North Avė*
A. ŠOVA.
te
tuojau.
Dramos
Skyrius.
Bet
dabar
ir
ANTANAS VAITKUS,
paėmęs automobilį vijos vagis
Tel. Belmont 2153. '
569 W. 18th St.
2010 Canalport Avė.
Liko
tik
gra

Jam pagelbon pribuvo trįs de
DIDELIS* BARGENAS
žus
atsiminimas
apie
tai,
kas
PARDAVIMUI
siuvėjų
kriau

tektyvai. Trys vagys tapo su
čių Šapa. Valymas ir prosiji- Mūrinis namas, 2 augštų, 4 flatai
imti. Kol juos suėmė, ėjo pu buvo “anais gerais laikais.”
Naujam
pirmininkui
savo
mas. Greitu laiku, nes apleidžiu po 4 kambarius, cementuotas beis
sę valandos šaudymasis. įtaikė
Ar norit, kad jūsų pinigai
mantas; rendos neša $65.00 į mėnesį.
JIEŠKAU 1 arba 2 vaikinų
Chicagą. Taipgi ir gyvenimui Netoli 32 ir Union gatvių. Kaina $5,- nueitų į Lietuvą greitai ir butų pil
šaudymosi Frank
lori, 1036 vietą užėmus musų kliubo vei
FORDAI • FORDAI
500.00, jei norit gauti 16% ant savo nai išmokėti? Pinigai pasiųsti per
W. Harrison gat., ėjo pro šalį kime “kai kas” .atsimainė. Pa ant ruimo. Gyvenu gražioj vie FORDAI
48 touring ir roadsters 1917—1921 rakandus.
pinigų nepraleiskite šios progos.
musų ofisą yra pilnai išmokami į ma
ir jam viena kulka pataikė. vyzdžiui, pirmininkas Naujie toj, prie 2 parkų ir gatvekarių modelių, su arba be starterių; tikras
1936 Canalport Avė.
žiaus kaip keturias savaites laiko. P.
BARGENAS ANT BARGENŲ
nose buvo pagarsinęs, kad su linijos.
bargenas, cash ai1 išmokėjimai. Im
A. V.
Manoma, kad jis mirs.
M. Kaitis Pinigų Siuntimo Skyriaus
sime jūsų seną Fordą į mainus. At
NAMOS.
PARDAVIMUI pusė saliuno
sirinkimas, kuris įvyko birželio
vode J as*
5548 Harper Avė.
dara vakarais iki 10 vai.
3301
So. Halstedt , St., Chicago, III.
Jei
nori
investuoti
savo
pinigus
labai
geroj
vietoj,
biznis
gerai
19
dieną,
esąs
tik
priešpusme2560
So.
Halsted
St.
Phone
Dorchester
9300
Prievaizdai mokyklos vaikų
ant 20% pelno ateik pasiklausti:
priešais 26th St.
______ i__________ _ _________
einaPardavimo
priežastis
yra,
tinis.
Sekretoris
gi
buvo
para

FIRST NATIONAL REALTY CO.,
sveikatos išegzaminavę 58,000
Nuolatinis rėmėjų skait736 W. 35th St.
ANT
RENDOS
geras.ir
vyras skiriasi nuo moteries. At
vaikus rado 40,875 nevisai svei šęs atvirutes, kad tas susirinki
liaus augimas parodo, kad LIBERTY
Klauskite J. Klona.
mas bus pusmetinis. Susirinki šviesus kambaris dėl mergi
sišaukite 3159 S. Halsted St.
LAND & INVESTMENT CO. ofise
kus. Juos reikia gydyti.
visi
reikalai yra atliekami teisingai,
me gi pirmininkas “paaiškino”, nų, su valgiu ar be valgio.
GERIAUSIS BARGENAS
gerai
ir greitai.
Pasakysiu kodėl.
ANT BRIDGEPORTO.
PARDAVIMUI ice box
1756 W. North Avė.
kad susirinkimas skaitosi tik
P.
M.
KAITIS,
ofiso
vedėjas,
PARDUODU studio labai ge dėl saliuno. Del bučernės
Iš kalėjimo pabėgęs Frank priešpusmetinis, ir todėl
2 augštįų, mūrinis namas, 2 flatai 3301 So. Halsted Str., Chicago, III.
2 fl. iš užpakalio.
roj vietoj, gerai įrengta. Labai svarstyklės (scale) ir du po 6 kambarius ir 2 flatai po 4 kam
Zopf nedėlios rytą tapo suim neįeisiąs, kad “sekretoris išbarius, karštu vandeniu apšildomas,
gera proga dėl gero fotografo.
tas.
barai
kraipytų konstituciją.”
elektra, maudynės. Savininkas važiuoSavininkas išeina iŠ biznio. At
ia Lietuvon; turi būt parduota grei
2310 S. Hoyne Avė. ,
Dar viena “įdomybė”. Rodos,
tai. Kaina tik $10,000.00.
sišaukite Naujienos 314.
spalių mėnesy Keistučio Kliu ANT RENDOS 4 kambariai
Naujas mūrinis namas, 4 flatai po
DIDŽIAUSIA
6
kambarius,
elektra,
vanos,
cemen

REIKIA barberio nuolati
bas rengia pramogų vakarą. pragyvenimui ir 2 svetaini susi
Mokykla Chicagoj
tuotas beismantas, ir antros užpaka
Tai bus metinis to kliubo ba rinkimų laikymui arba stako su PARDAVIMUI Ice Cream Parlor niam darbui. Turi būti paty lyje; 2 flatai po 4 kambarius, geras
lius. Kai kurie nariai todėl no dėjimui.
ir kitoki įvairiausi daiktai. Pragy ręs savo darbe. Atsišaukite pirkimas už $16,000.00. Mokėjimas
DALNORIŲ PIKNIKAS.
pagal sutarties.
venimui 4 kambariai užpakalyj. La greitai.
FABIJONAS ir MICKEVIČIUS,
S. L. D* Am. I-mas Apskri rėjo rengtis prie jo. Bet musų
JOE MARTIN,
bai gera vieta, biznis išdirbtas per
809 W. 35 St.
gerb.
pirmininkas
juos
perspė

2011 So. Halsted St.
daug metų. Atsišaukite
Naujienos
tys, dainoriai, nedėlioj turėjo
731 W. 18th St.
317.
įrengę pikninką černausko dar jo: “dar peranksti.*.” Girdi, dar
PARDAVIMUI mūrinis dviejų pa
gyvenimų
po 4 dubeltavus kamba
turime
tris
mėnesius
laiko
—
PARDAVIMUI pianas be
že. Pasitaikius gražiai dienai,
PARDAVIMUI bučernė ir grosemė
rius
namas;
porčiai apdengti su stik
prie Michigan Avė. Tirštai lietuviais veik naujas labai pigiai,
per
žmonių suvažiavo skaitlingai. suspėsime! Jo manymu,
lais,
statytas
ir išmokėtas 4 metai
apgyventa, netoli didelių dirbtuvių,
tris
mėnesius
“
galima
išsimo

senumo.
Parduosiu
pigiai iš priežas
Žinoma, vieni jų atvažiavo pa
biznis išdirbta nuo keletos metų. Par taipgi Buick 5 sėdynių auto
Designing, kirpimo, litavimo, ir
ties važiavimo į Lietuvą. Atsišaukite: siuvimo
MOTERŲ
duosiu
pusę
arba
visą.
Pardavimo
kinti
didžiausį
teatrą...
”
vyriškų ir moteriškų drapanų.
mobilius.
Meldžiu
atsišaukti.
siklausyti dainų, kiti pakvėpuo
JONAS KRIKŠČIŪNAS,
priežastis,
pirkau
kitą
biznį.
Puiki
pro
Musų
sistema yra geriausia, čia
Kad kliubas negali pasirodyt REIKIA šeimininkės našlės be vai ga, pasinaudokit. Naujienos 320.
4149 So. Albany Avė.
ST. ADOMAITIS,
ti tyru oru, da kiti pasišokti.
mokiname atskiruose departamentuo
savo viešuoju veikimu, tai ir kų arba merginos namų darbui, ma
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai
3214 S. Union Avė.
OT KUR BARGENAS!
Iki po trijų tęsės šokiai, pas naujų narių nebesimato.
ža
šeimyna.
Gera
mokestis,
skalbt
aktuališkai
kerpa, mieruoja ir siuva
PARDAVIMUI
grosemė
ir
O
nereikia,
valgis
ir
kanvbaris.
Nuola

drapanas,
prie
geriausiai įrengtų są
kui gi prasidėjo programas. Po pirma nebūdavo susirinkimo, tinis darbas. Atsišaukite:
bučernė geroj vietoj, lietuvių
PARDAVIMUI pusė bučemės Mūrinis namas, 4 flatai po 5 kam lygų. Išmokinanti i trumpą laiką ir
eile dainavo
keletas chorų, kur neateitų po kelis naujus na
OREMUS CHEMICAL
apgyventoj. Biznis išdirbta per ir grosernės Brighton Parke. barius, beismantas, vana, toiletai ir už labai prieinamą kainą. Išmokęs
kiti parankamai, lotas 147 pėdos il amato, be darbo nebusi.
LABORATORY,
iš kurių mari pasirodė geriau rius.
10 metų. Pardavimo priežastis, Savininkas gyvena,
‘'
gio, barnė užpakalyje. Kaina tik $4,1718 So. Halsted St.
Ateikite pasiteirauti, tas nieko nesias Mišrus K. ir
Apskrities
200.00.
Veikite
greitai.
savininkas serga. Kreipkitės
prekiuoja.
Senam kliubo sekretoriui re
5506 S. University Avė.
Atdara dienom ir vakarais.
chorai vadovaujami Kvedaro. zignavus, jo vieton paskirta
PASINAUDOKITE
Naujienos No. 324.
Tikras bargenas ant South Saidės, MASTER SYSTEM DESIGNING
lst ftoor front.
darbo sujieškojimo patarna
3 augštų, mūrinis namas, 1 flatas 6
Dainos buvo dainuojamos be naujas. Kai kurie betgi sako, Moterims
SCHOOL,
vimu
■SS"!
kambariai
ir 2 po 7 kambarius; elek 190 N. STATE STREET, CHICAGO
PARDAVIMUI
bučerno
ir
groserveik išimtinai revoliucioniškos kad jis tai vietai netinkąs.
59 Chatan St., Pittaburgh, Pa.
tra, 8 pėdų augščio beismantas, $105
nė, didelė ir nauja; gražus fixtures
Kampas Lake Str., ant 4 lubų.
Mums reikia gerų moterų namų ant
ir “tegyvuoja
komunizmas.”
rendos. Kaina tik $7,50'0, jmokėjimas
labai bizniškos vieton ir biznis
dabar darbui. Atsišaukite pirm 2:30 po pie
Kliubo susirinkimai
pagal sutikimą.
cash. Verta $5,000, parsiduoda už
Bet kuomet M. K. choras įsilfib užbaigiama labai greitai,
O tų.
$3,000. Kas norit didelį biznį daryti,
RAKANDŲ BARGENAS
FABIJONAS ir MICKEVIČIUS,
do ir kitokių dainelių, tai gavo pirma tų reikalų būdavo
taip
tai gera proga, skubinkitės, nes turi
VALENTINE DRESMAKING
809 W. 35 St.
būti
tuojaus
parduota.
Kreipkitės
Gera
proga
jaunai
porai
penkių
(5)
COLLEGES
daug gausesnių delnų plojimų. daug, kad negalėdavome suspė
REIKIA geros ir teisin Naujienų ofise po No. 325.
kambarių rakandai. Gražiausia gro
Matyti tų dainelių meliodija ti juos išspręsti. Tai vis dėlto, gos merginos dirbti groser6205 S. Halsted, 2407 W. Madison,
jikus pianas su roliais, didelis dubelKAS NORIT PIGIUS NAMUS?
Namas
5
kambarių,
2
lotai,
auto

tava springsa phonographas su re
1850 N. Well» St. *
publikai daugiau tiko.
• x kad dabar pas mus visa daro nei. Nereikia patyrimo.
PARDAVIMUI bučernė ir kordais
ir gvarantuota daimanto ada mobilius, 1 karvė, 16 vištų, 4 antys
187 Mokyklos Jungt. Valstijose.
“Kad programą pamarginus” ma tjk “šiaip taip”. Vis dėlto,
3352 So. Halsted St.
groserne geroj vietoj tarpe lie ta. Gali grajint visokius rekordus ir šuva; mylintiems ant tyro oro gy
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
gvarantuota. Taipgi, vėliausios venti, galim-a pirkti pigiai su rakan mo, Designing bizniui ir namams.
dainų pertraukomis “prakal šenieji-veiklieji kliubo nariai
tuvių ir kitų tautų.
Biznis ir
mados fruntinės setas, dining setas, dais. Savininkas važiuoja į Lietuvą. Vietos duodamos dykai, Diplomai.
bos” buvo sakomos.
Pirmas turėtų sukrusti ir musų draugi
REIKALINGA MERGI cash, nėra knygučių. Su auto- miegkanvbario setas, kaurai, deven- Atsišaukit iki dvylikos pietų.
Mokslas lengvais atmoksimais.
1254 W. 112 PI. Klesos dienomis ir vakarais. Pa“oratorius” užsilipo ant stalo ir jos reikalus sutvarkyti geriau NA NAMŲ DARBUI. AT mobilium arba be automobi- portas, pastatoma ant grindų lempa, Tel.: Beverly 2315
Namas 2 flatų 4-4 kambarių gasas, reikalaulrit knygėlta.
kurtinai etc. Viskas nauja. Parduo
pirmu sakiniu pradėjo: "Lietu nei kad dabar jie vedami. Taip SIŠAUKITE 3300 S. UNION liaus. Platesnių informacijų sime
ant syk arba atskirai už tavo elektra ir barnė delei gyvulių. Kaina
Tel. Seeley 1648.
vos buržuazija, monkeybiznis, jau butų gera, kad tie vietos AVENUE.
klauskite telefonu Lafayette pasiūlytą kainą. Nepraleiskit šio bar- $3,500.00. Atsišaukit nuo 6 iki 8 vai.
vakare.
geno. Rezidencija:
SARA PATEK, pirmininkA
social-išdavikai, social-patrio- lietuviai, kur kliubui dar neTel.: Boulevard 5049.
5195.
4543 So. California Avė.
1922 Sq. Kedzie Avė.
mai,

apsivedimai,

asmenų

jieškoji-

APSIVEDIMAI.

SIŪLYMAI KAMBARiy

įvairus skelbimai

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI

MOKYKLOS

ISRENDAVOJIMUI

Lietuviu. Bateliuose

REIKIA DARBININKŲ

RAKANDAI
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