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Lyga svarsto Vilniaus klausimą

mo blankos buvo išsiuntinėtos
toli ne visiems darbininkams,
todėl ir negalį būti paduota
tiek balsų už ar prieš streiką.
Jis tikisi, kad
geležinkeliečių
streiko gal bus išvengta.
rėčiaus visai kitokis ūpas
viešpatauja tarp
darbininkų.
Visi tikisi, kad darbininkai at
mes algų nukaipojimo pasiūly
mą ir balsuos už streiką. Blėkorių darbininkų taryba, kuri
vakar laikė savo posėdį, griež
tai atmetė nukapojimą algų.
Už kelių dienų susirinks ir ki
ti geležinkeliečių viršininkai,
tada paaiškės ir geležinkelie
čių balsavimo pasekmėsGeležinkeliečiai neva

Anglijos angliakasių streikas /
užsibaigė

Lenkai prižadą ištraukti iš
Vilniaus Želigovskio ka
reivius. Siūloma Vilniui duoti
autonomiją.

vu žodžiu išaiškinus angliaka
siams susitaikimo sąlygas.
Sutaikimas šio streiko užbai
gia vieną didžiausių ir ilgiau
sių streikų, ar teisingiau lo
kautų, Anglijoje, nes jis tęsėsi
beveik tris mėnesius ir jame
dalyvavo apie 1,000,000 ang
liakasių, kuomet šimtai tūks
tančių kitų darbininkų
irgi
buvo išmesti iš darbo delei sto
kos anglių. Buvo net didelis
pavojus iŠk|limo generalinio
streiko angliakasių, geležinke
liečių ir transporto darbininkų,
kuriame butų dalyvavę apie
4,000,000 darbininkų.

GENEVA, birž. 28. — Vakar
Belgijos atstovas tautų lygos
taryboje Paul Hymans, kuris
pirmininkavo
lenkų-lietuvių
taryboms Briusselyje, padavė
atvirame lygos tarybos posėdy
je pieną
išrišimui Vilniaus
ginčo, kuris
esąs priimtinas
kaip Lenkijos, taip ir Lietuvos
atstovams.
Sulig to pieno, Vilnius pa
taptų autonominiu apskričiu
federalinėj Lietuvoj. Lenkai gi
sutinka ištraukti iš Vilniaus Ginčai apie algas bus pavesti
gen. želigo\vskio spėkas, o lie
arbitracijai.
tuviai sutinka pasitarti su Vil
niaus gyventojais apie krašto
ALBANY, N. Y., birž. 28. —
valdymą.
Streikuojantįs popieros darbi
ninkai Jungt. Valstijose ir Ka
nadoje, nutarė grįžti į darbą
ir pribūti samdytojų pasiūlymą
visus ginčus apie algas pavesti
arbitracijai. Tikimąsi, kad dirb
tuvės atsidarys sekamą savaitę.
Popieros darbininkų streikas
Angliakasiai grįš į darbą panedėlyj. Tikrųjų susitaikymo są kįlo gegužes 1' d., kada san.
dytojų asociacija ryžosi nuka
lygų dar nežinoma.
poti algas darbininkams nuo 25
LONDONAS, birž. 28. — iki 30 nuoš.
šiandie oficialiniai tapo pas
Bet streikas užsibaigia
tik
kelbta, kad generalinis Angli dalyje popieros dirbtuvių, nes
jos angliakasių streikas, kuris popieros (rustas, Internatienal
tęsiasi nuo balandžio 1 d-, tapo Paper Co., su arbitracija nesu
tiko ir visai nenori tartis su
sutaikytas.
Tikrųjų susitaikymo sąlygų savo darbininkais. Streikas to
dar nežinoma. Pasak vienų ži trusto dirbtuvėse tęsis ir to
nių, prenrieras dar šiąndie pa liau.

Popieros darbininkų strei
kas užsibaigė.

I

Anglijos angliakasiu 'strei
kas užsibaigė.

prašys

parlamento

glių industrijai.

Angliakasiai

sugrįš į darbą panedėlyj, jei
subsidija bus priimta. Mano
ma, kad parlamentas be jokio
pasipriešinimo subsidijos davi
mą priims.
Sulig kitomis žiniomis, susitaikimas tapo padarytas pama
tu darbininkų dalyvavimo pel
nuose. Tai esąs dar pirmas at
sitikimas Anglijos
istorijoje,
kad tokis principas tapo įvestas
industrijoj. Atmokėjus visas
išlaidas, anglių kompanijų pel
nas bus sekamai padalintas:
83 nuoš. algoms angliakasiams,
o 17 nuoš. pelnas kasyklų savi
ninkams.
Angliakasių viršininkai tuojaus apleido Londoną, kad gyaaaaMaMMMMHMMMMgHI
SOCIALDEMOKRATAS.

Musų draugų laikraštis Iš
Kauno. Kiekvienas darbininkas
privalėtų j| perskaityti. Num.
Jau atėjo
Socialdemokratas
mim. 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.
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kę leisti nukapoti ir taip neau
gėtas jų algas, o geležinkelių
darbo taryba, kuri nutarė leisti
nukapoti tas algas, irgi sako,
kad ji savo nuosprendžio neat
mainysianti, nežiūrint kokios
nė butų to pasekmės.
Ką darys geležinkeliečiai,
paaiškės pčtnyčioj ar subatoj,
kada susirinks jų viršininkai ir
atlaikys savo konferenciją.
True translatton filed with the postmaster at Chicatęo, III., June 29, 1921
as require<I by the act of Oct. 6, 1917

Graikai traukiasi.
Konstantinopolis esąs atvirai
turkų atakai.
ATHENAI, birž. 28. — Grai
kai Sinyrnoje laiko didelę karo
konferenciją. Užginčijama ži
nioms, kad graikų ofensivas
jau prasidėjęs. Graikų generali
nis štabas tvirtina, kad pasku
tinių kelių dienų smarkus mū
šiai buvo iššaukti turkų, kurie
užpuolė graikus keliose vietose.
Graikai rekvizavo visus grai
kų laivus Ismide tikslu išga
benti graikų ir armėnų karei
vius ir civilinius gyventojus.
Pranešama, bet be patvirti
nimo, kad graikai pasitraukė
iš Ismid. Šitokiame atsitikime
Konstantinopolis
pasilieka
visiškai atviras Turkijos nacio
nalistų atakai. Kbnstantinopolyj yni anglų kareivių ir stip
rus anglų laivynas Bosfore ir
Marmoro jurose.

Ar bus geležinkeliečių
streikas?
Geležinkeliečiai nubalsavę strei
kunti, bet tam užginčijama.

BELFAST, birž. 28. — Ulfiterio premieras Sir James Craiig
šiandie paskelbė, kad Ulsterio
kabinetas priėniė Anglijos premicro Lloyd George paikMietimą dalyvauti konferencijoje
tarp šiaurinės ir pietinės Airi
jos ir Anglijos prenriero.
Craig bus lydimas visų Uls
terio ministerių, apart Davvson
Bates, kuris kaipo vidaus rei
kalu ministeris, turės pasilikti
Belfaste.

Trečiojo Internacionalo šalinin
kai nebus šalinami iš partijos.

I

tui pasirašyti.

besitaria su savo draugais apie šimą pašalinti iš partijos visus
priėmimą Anglijos pakvietimo. tuos, kurie pritaria komunistų

WASHINGTON, birž. 28.
Atstovų buto ir senato konfe
rencija priėmė kompromisinį
raštą Knox-Porter rezoliucijos,
paskelbiančios užbaigimą karo
su Vokietija ir Austrija.
Gal ryto jis bus atiduota išnaujo patvirtinti naują rezo
liucijos raštą atstovų butui, o
paskiau senatui, taip kad gali
ma butų jau pilnai priimtą re
zoliuciją atiduoti dar Šią savai
tę pasirašyti prezidentui Hardingui.
Kompromisinė
irezdliucija

Manoma, kad jis apsilanko ka Internacionalui.

užveria atstovų buto paskelbi

X
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DETROIT, Micb., birž. 28.—
Nors Socialistų partijos kon
vencija ir nutarė nesidėti prie
komunistų Trečiojo Internacio
nalo, bet to Internacionalo ša
lininkai nebus šalinami iš par
tijos, bent iki tol, kol jie nepra
dės atvirai kenkti partijai, ar
laužyti jos principus. Tai tapo
nutarta šiandie, kada konvenci

Respublikoną gi vadovas de ja 33 balsais prieš 2 atmetė
Vulcra yra Dubline ir dar te- Chicagos 13 wardo lokalo įne

lėjime, kad pasitarus su esan
čiu kalėjime

Artliur

Griffitb,

įkūrėju Sinn iFein organizaci
jos.
Kadangi didžiuma pietinės
Airijos kabineto yra kalėjime,
tad tapo leista pasimatyti ir su
kaliniais ir pasitarti su jais.
Sakoma, kad jei bus reikalas
sušaukti Airijos “parlamentą”,
valdžia leisianrti ir jam susirin
kti, taipjau leisianti dalyvauti
jame ir kaliniams, kartu vi
siems dalyvaujantiems užtikri
nant asmens nepaliečiamybę.
Dublino parlamentas “atsi• darė”
DUBLINAS, birž. 28. —
Pietinės Airijos parlamentas,
įkurtas naujaisiais įstatymais,
atsidfift’ė šiandie po piet. Posė
dis tęsėsi tik 15 minučių, ka
dangi prie atidarymo dalyvavo
tik 4 nariai atstovų buto
ir
15 narių senato. Atstovų butas
veik išimtinai susideda iš sinn
feinerių, o tie ignoravo pašau
kimą dalyvauti atidaryme par
lamento. Sinn feineriai su na
cionalistais nedalyvavo ir Uls
terio (šiaurines Aięijos) parla
mento atidaryme, bet kad ten
didžiumą atstovų sudaro unionistai, tad ir atidarymas parla
mento galėjo įvykti.
Kareiviai užpuolė esančio ka
lėjime Arthur Griffith laikraš
čio New Ireland raštinę ir vis
ką ten išdaužė ir išardė.

negu de Valera

galės

Konvencija taipjau atmetė
Milvvaukee rnayoro Hoan įne
šimą, kad butų sušaukta unijų
ir kitų pažangiųjų darbininkų
organizacijų konferencija tiks
lu apsvarstyti paskelbimą ge
neralinio streiko prieš karą ir
už atsteigimą politinių laisvių,
taipjau paliuosavimą politinių
kalinių. Konvencija nusprendė,
kad to negalima šiuo laiku at
siekti ir vietoto to priėmė dg.
llilkpiito pataisą, kad partijos
pildomasis komjtelas susižino
tų su kitomis organizacijomis
ir patirtų ant kiek jos sutinka
kooperuoti veikime su Socialis
tų partija- Tuo galima bus ątsižinoti kaip darbininkų organi
zacijos žiuri į Socialistų parti
ją ir ant kiek jos sutiks
ją
remti.
Prieš konvenciją dar stovi
daugybės svarbių klausimų, k u
riuos ji turės išspręsti ir kurie,
tikimąsi, sukels pačioj konven
cijoj didelių ginčų. Tais klau
simais yra pašalinimas visų ^narių, kurie yra taipjau nariais
prekybos kamerų, įsakymas
socialistų kongresmenui bal
suoti prieš paskirimą
pinigų
laivynui ir kariuomenei, parti
jos nusistatymas linkui politi
nio veikimo, tiesioginio veiki
mo, sabotažo ir k.
Partijos sekretorius Branstętter pranešė apie silpną parti
jos finansinį
stovį. Partija
šiuo laiku turi $21,000 skolų,
daugiausia ant savo namo. Nu
tarta padaryti kampaniją su
rinkimui $20,000, kad paden
gus skolas ant namo.
Į konvenciją atvyko Ukininkų-Darbininkų partijom pildo
mojo komiteto narys William
V. Malioney iš Washington, D.
C., kaipo broliškas delegatas
nuo tos partijos.

siėmė miestą, bet jie maną tik priimti prenriero Lloyd George
tol laikyti miestą, kol neiš pakvietimą dalyvauti Londono

Pasmerkimas “bundistą”
vado.
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Nacionalistai netoli Konstanti
.. Gal reikalaus plebiscito.......
nopolio*
LONDONAS, birž. 28. —
KONSTANTINOPOLIS, birž.
28. — Turkijos nacionalistai su Lloyd George patarėjams šian
sirėmė su graikais Ismide, už die Dublino sinn feineriai ne
50 mylių nuo Konstantinopo formaliai pranešę, kad sinn fei
nerių parlamentas dail eireann
lio.
Turkai įėjo į Ismid, prie Mar- galbūt nutars reikalingu pada
referendumą,
moros jurų nedėlios ryte. Va ryti gyventojų

plauks visi graikų pabėgėliai.
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Ulsteriečiai sutinka tartis Socialistų partijos konven Taikos rezoliucija priimta^ Miliūnai kumštinėms.
Dar šią asvaitę bus patvirtinta
rijoj.
NEW YORK, birž. 28.
su airiais.
kongreso ir atiduota preziden

kare graikai, gavę pagelbos, at pirm

paskirti

£10,000,000 (apie
$50,000,000) subsidijos (pašelpos) an
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Pataria atiduoti
Vilnių Lietuvai
Hymans pataria atiduoti
Vilnių Lietuvai.1

under the Act of Mareli I, 1871.

Chicago, IlL, Sereda, Birželio (Junė)729 d., 1921,

True translatton filed with the post-mąeier at^iicago, III., June 29, 1921
m reąuired by the act of Oct 6, 1917

Ptrmas Lietuvių Die nra&tie Amerikoje

konferencijoj.

Sinn

feinerių

vadovai maną, kad jie turi būti
paliuosuoti nuo prisaikos netu
rėti jokių ryšių su “priešo šali
mis”, pirm negu jie galės pra
dėti tarybhs su Anglija.

CHICAGO. — Vakar paskli
BERLINAS, birž. 27. (“Fordo žinių, kad geležinkelių dirb
Atjaunino 514 žmonių.
tuvių darbininkai
milžiniška vertso” kablcgrama). — Ry
didžiuma balsų atsisakė perini goj, Latviuose, karo teismas pa
LONDONAS. — Daug senų
smerkė
mirtim
žydų
darbinin

ti algų nukapojimą ir nutarė
žmonių Japonijoj keliauja
į
organizacijos
“Bundo” imperijos universitetą, jieškostreikuoti. Už. priėmimą buvę kų
(Sergiei). dami “jaunystės
paduota tik 48,000 balsų, kuo darbuotoji Barimą
eliksiro”.
met prieš priėmimą algos nuka- Jis buvo kaltinamas dėl sklei Universitetas sakosi jau atjau
ir ninęs 514 žmonių pageliba ožių
pojimo balsavo 325,000 darbi dimo bolševikų literatūros
kurstymo jaunuomenės prieš
ninkų.
gilių.
Konduktoriai, švičmonai ir Latvių valdžią. Baran, kaipo mmnas ijxull ui . aLLiiu.x. jwjmiumwi—įgaer
trainmenai irgi nubalsavę at vienas “Bundo” darbuotojų,
PINIGŲ KURSAS.
veikęs Bušuose ir tik nesenai
mesti nukapojimą algų.
Vakar, birželio 28 <1., užsienio piniVėliau betgi šioms žinioms atvykęs į Latvius. Savo įsitiki
5 kaina, perkant jų ne mažiau kaip
užginčyta. B. M. Jewel, prezi nimais jis komunistas niekados
25,000 dolerių, bankų buvo akai
dentas geležinkelių darbininkų nebuvęs, bet veikęs išvien su: tema Amerikos pingais iiaip:
skyriaus Amerikos Darbo Fe Bušų socialdemokratais men
Anglijos 1 svaras ............... $3.76
Austrijos
100, kronų ............... 19c
deracijos, kurio ofise neva bal- ševikais.
Belgijos 100 frankų ............... $8.08
sai tapo suskaityti, vėliau pas
Danijos 100 kronų ............... $17.05
Finų 100 markių ..........
$1.70
šaukia nusiginklavimo
kelbė, kad balsai dar nėra skai
Francijos 100 frankų ........... $8.05
tyti, nes dar ne iŠ visur jie atėkomisiją.
Italijos 100 lirų .................. $4.95
Lietuvos
100 auksinų ........... $1.40
jo ir kad todėl dar nežinoma j GENEVA, birž. 28. ~ Viria-(
I^enkų 100 markių ........................ ,7c
kokios bus balsavimo pasek-, ni sušaukė tautų lygos nusigi.n . Olandų 100 guldenų ........... $33.08
Norvegų 100 kronų ........... $14.47
mės. Geležinkelių dirbtuvėse klavimo komisijos susirinkimą
dirba apie 600,000 darbininkų, Paryžiuje, liepos 16 dieną. Jis J šveicarų 100 kronų ........... $16.98
švedų 100 kronų ............... $22.45
bet Jewell sako, kad balsavi- yra tos komisijos pirmininkasVokiečių 100 markių .......... $1.40

Nuorteva areštuotas ne už
šnipavimą.
BERLINAS, birž" 27. (“Forverts” korespondento N. Sifrino kablegrama). — šiandie
esu gavęs šitokią kablogramą
(?! N. Red.) iš Maskvos:
“Nuorteva areštuotas visai
ne už šnipavimą. Už šnipavimą yra areštuotas jo sekreto
rius Williams. Nuorteva jau
senai buvo perspėjamas
apie
Williamsą, bet jis tų perspėji
mų neėmė domėn; dėlto, tapo
areštuotas uį kriminalinį apsi
leidimą.”

Pranašauja naują karą.
LONDONAS, birž. 27. — Pa
sak žinios iš Maskvos, bolševi
kų karo ministeris
Leonas
Trockis savo kalboje komunis
tų internacionalo kongrese pa
reiškęs, kad jūrinis karas tarp
Jungt. Valstijų ir Anglijos iš
tiks 1924 m- delei abiejų šalių
lenktyniavimos didinime krivy»”•
-i

mą užsibaigimo karo su Vo
kietija ir Austrija, vieton atŠau
kimo paskelbimo karo Knox
rezoliucijoj, bet Knox skirsniai,
apsaugantįs amerikiečių teises,
palikti yra ir naujoj rezoliuci
jojTrue translatlon filed with the postmaster at Chicago, III., June 29, 1921
as reąuired by the act of Oct. 6. 1917

Rusijos gyventojų skai
čiaus sumažėjimas.
REVELIS, birž. 27. — Mas
kvos statistikų biuras praneša,
kad sovietų Rusija turi dabar
133,(MK),(MM) gyventojų, arba
12,000,000 mažiau, negu kad
buvo 1914 m.
Maskva
turi
1,020,000 gyventojų.
Gimimų skaičius Rusijoje
žymiai nupuolė nuo 1915 m.,
taipjy.ii sumažėjo skaičius vai
kų, nors skaičius apsivedimų
dabar yra keturis sykius dides
nis, negu kad buvo prieš karą.
Maskvos komunos pirminin
kas praneša, kad delei stokos
maisto mieste gegužės
mėn.
buvo reikalinga
panaikinti
duonos korteles niekuriai da
liai gyventojų. Bet vėliau gau
ta 7,000,000 pūdų grudų iš Siberijos.
Žuvies Rusijoj yra 8,000,000
pūdų, bet. delei stokos transportacijos, negalima jos tinkamai
išdalinti. Taipjau trūksta mė
sos, taip kad mėsa netolimoj
ateityj bus duodama tik ligonbučiuose. žuvies
ir riebalų
priseis gabentis iš užrubežio.

Skaitykite ir Platinkite
“NAUJIENOS”

Liepos 2 d. Jersey City, N. J.
bus kumštynės tarp dabartinio
čempiono Dempsey ir franeuzo
Carpentier už pasaulinę kumštininkystės čempionystę. Jau
dabar yra išparduota tikietų į
tas kumštynes
už $1,000,000.
Tikimąsi betgi, kad iki kumšty
nių dienos bus surinkta dau
giau kaip $1,600,000. Žmonės
moka šimtus dolerių, kad galė
tų pamatyti kaip du žmonės
kumščiuosią per kelioliką mi
nučių. Jeigu bus
surinkta
$1,600,000, valdžia vien taksais
pasiims $400,000. Dempsey už
kumštynes gaus $300,000, Car
pentier $200,000, o surengėjas
tų kumštynių, Tcx Ricliard, tikimąsi, uždirbs apie $250,000.
Tai dar ne viskas. Wall atei
tyj ir kitose vietose dedama di
delius pinigus laižyiboms kurie
iš tų dviejų kumštininkų lai
mės. Jau dabar esą sudėta
vien Wall ateityj daugiau kaip
$300,000, bet iki ateis kumšty
nių diena, laižybų suma sieks
milionus dolerių.
Tikietus į šias čempionystės
kumštynes parduota ne tik Amerikoj, bet ir gyvenantiems
ir kitose šalyse, C kurijoj, Ja
ponijoj, Pietinėj Amerikoj ir
Europoje. Tie žmonės atkeliaus
iš tolimų kraštų vien tuo tiks
lu, kad vien pamatyti dviejų
žmonių peštynes, — kaip kumš
či uosis per ne daugiau kaip 36
minutes.

Vėl karo stovis.
charlestdn,
w. v*..
birž. 28. — Gubernatorius E.
F. Morgan šiandie vėl paskel
bė karo stovį Mingo parietė.
Kadangi nėra reguliarinės mi
licijos, jis įsakė šerifui priimti
130 savanorių tarnybon palai
kymui ten “tvarkos.”
3 ŽMONĖS UŽMUŠTI.
CHICAGO. — Pereitą nedeldienį automobiliai gatvėse už
mušė 3 žmones, o 19 sužeidė,
hiekuriuos jų galbūt ir mirti
nai.

20 areštuota už streiką.
QUEBEC, birž. 28. — Milici
ja areštavo 20 žmonių, sąryŠyj su policistų ir ugniagesių
streiku. Tarp areštuotojų yra
veik visi streiko vadovai.

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 būva pigesnis negu kokių
kitų dienų 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 pilnų gvarantijų už pinigus siunčiamus
t perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
yra New Yorke ar Chicagoie. Naujienos yra
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės j Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrių.

pJNIGŲ siuntimo skyrius

1739 So. Halsted SL,

Chicago, TU

Skaitytoju Balsai
[IT4

itnlkita* ilamt •kvrtmfi
nuomones Redakcija neatsako^

PIGUS ARGUMENTAI

lo- Lašinių svarui mokėjome
po 8 auks., dabar gi nei už 10
auk. negausi. Mat vartot. b-vė
pradėjo juos supirkinėti ir žada
SUVAŽIAVIMAS
kelti kainas net iki 13 auk. sva
rui. Sunku Irtis darbininkam;
Raseiniai* — Balandžio 17 d. apie tuos gi, kurie visai negal
įvyko Raseinių srities darbinin užsidirbti, ir kalbos nėra.
kų profesinės sąjungos suva
žiavimas. Iš visų skyrių atvy
Norvegijos darbininkų
ko apie 70 atstovų. Iš praneši
kova.
mų paaiškėjo, kad darbininkų
padėtis labai įvairi. Vienur dar 150,000 darbininkų metė darbą
bininkų iškovota geresnės sąlyvaldžia ir samdytojai daro

Kas dedasi
Lietuvoj.

Naujienų nr. 142 buvo iš
spausdinta mano straipsnelis,
kur trumpai buvau įrodęs kodėl,
mano supratimu, neišpuola da
bartinę Lietuvos valdžią remti.
Pasakiau, kad karas su želigov- Sfofa, kitur ne.
skiu jau senai
likviduota,
bet
vale

karo stovis dar ir šiandie nėra
atšauktas- Kartu įrodžiau ir tai,
kodėl tasai karo stovis neatšau
kiama.
Rodos, aišku. Bet netaip vi
sa tai suprato vienas “susipra
tęs kalvis”. Jisai Naujienų nr.
145 rašo, kad aš, “noroms ar ne
norams, čia stambiai pasilikęs”.
Jeigu mano prietelis kalvis
butų truputį daugiau susipratęs,
tai jis greitai pamatytų, jogei
tas pasirinkimas yra jo, o ne
mano pusėje. Kalba juk ėjo ne
apie tai, kad Lietuva butų galu
tinai apsigynus nuo išorinių
priešų, o apie tai, kad karas su
tais išoriniais priešais tuo tarpu
yra likviduotas.
O jeigu tas
karas jau likviduotas, tai kam
reikalinga karo stovis?

didesne,

Dvarininkų sau
nei prieš

giau sau kišenėn įsidėti.

agitatoriai visur šaukia saugoti

ukius nuo alinimo, o jų valdžios
agentai už tai darbininkus bau
džia- Svarstant ordinarijų klau
simą, priimtos Eleonaravos dva
re normos, savo laiku tilpusias
“Socialdemokrate”.

Joniškėlis.

Delei brangeny

RENGIA

Siuntimas pinigų, laiva
kortės. našportai ir tt

KAS

savo iltis.

(» Federuotosios Presos]

Republi-

ADVOKATAS

lau geroka valanda, kirp tas
streikas tęsiasi, bet galo dar
nematyt- Ir samdytojai ir pati
valdžia ant žūt būt ryžasi šitą
darbininkų pasistatymą nugniaužti. Streiko laužymui nau
dojama kariuomenė ir “piliečiai”
— streiklaužiai. Tie “piliečiai”
yra išimtinai tik “pasiturinčių
jų šeimynų” (buržuazijos) sū
neliai, dukrelės ir pačiutės. Tie
“piliečiai” kur ir kaip gali atlie
ka streikininkų darių. O jeigu
kur nors “pasipainiojo” vienas
kitas streikininkas, tie “pilie
čiai” tuojaus sukelia skandalą ir
pasišaukia policiją ‘ bei kariuo
tvarkai atsteigt
menę
Darbininkų padėtis yra sun
ki. Tuo labiau, kad nevisi pie
gali susitarti: kai buvo pas
kelbta streikas, tai radosi daug
tokių, kurie jam nepritarė ir pa
siliko dirbtį.
,:■
•*
i > i I ■' ' ’ '
* To neveizint streikininkų ūpas
yra geras. Jie tikisi, kad galų
gale samdytojai bus priversti

Ofisas vidurndestyj:

Jungtinių Valstijų

apšvietos komisionierium paskir
KRISTIANIJA
000 darbininkų vaikšto be darbo, ta kraštutinis atžagareivis ir
streikuoja. Streikūo “radikalų ėdykas”, John James
Visi jie
ja, kad savo draugams jurinin Tigert.
kams padėjus laimėti. Laivų
Kaip greit jis buvo paskirtas
kompanijos mat užsimanė su komisionierium, taip greit pa
mažinti algas ir atimti daugel reiškė: “Well, radikalai man
kitų laimėjimų, kuriuos buvo įsi yra paskelbę karą, o aš esmi pa
giję jurininkai. Vienį jurinin skelbęs karą jiems”.
kai pasirodė persilpni, kad tin Turėsime “gerą komisioniėkamai savo samdytojų pasimo- ri”, žinoma.
jimą atrėmus. Jie todėl kreipė
si į savo draugus kitų industrijų
darbininkus, ir jie atėjo pagal-

Pinigai iš
Rockfordo
Lietuvon

Pinigus iš Rockfordo
Lietuvon .galima tiesiai
siųsti per S. J. Petrau
ską, Rockford Real Estate & Loan Co.
Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma.
r
Siųskite pinigus Lie
tuvon per

SJ.Petrauskas
809 So. Main Str.
Rockford, UI.

KUR

KADA
L. S. S'. CHICAGOS KUOPOS

National Grove Darže
Liepos-July 4 d,, 1921
Žiūrėkite musų skelbimą
Liepos 1 ir 2 dd.

Laike Vasaros Sezono

Milda Theatras
Atdaras
SEREDOMS, SUKATOMS

Puikus
Vodevilius ir Krutanti Paveikslai

BALI UOS -AMERIKOS LINIJA

Nedaro jam garbės ir tas ar
Kepėjai
gumentas, kad Lietuvos valdžia
CONNECTICUT PAJŲ (PIEŠ)
dar nesuspėjus duoti Lietuvos
biėdnuomenei žemės, ir nesu
Turime 6,000 pardavėjų Chicagoje
spėjus tik delei to, kad “ji turė
jo ir dar turi svarbesnių reika
Užsisakyk
Reikalaukite
lų”, kaip aprūpint Lietuvos biešiandien ant rytojaus.
Case & Martin’o
dnuomenę žeme- Kokie gi yra
tie svarbesni reikalai? Mano
prietelis kalvis to nepasako.
Reiškia, jo argumentas vėju pa
remtas. žemės reformos klausi
mas Lietuvai yra pats svarbiau
sia klausimas, ir šitą klausimą
Lietuvos klerikalų bei liaudinin
kų valdžia tyčia atidėlioja. įro
dyti tai dar kaitą nėra jokio rei
kalo.
Apie tai ir Lietuvos ir
Amerikos lietuvių laikraščiuose
STIPRIAUSIOS IR GERIAUSIOS
nekartą buvo kalbėta. Jeigu
PRASYK JŲ SAVO GROSERNINKO
mano prietelis kalvis visa to ne
matė, tai yra jo patieą kaltė.
Taigi, ar šiaip ar taip imsime, ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■y ■■■■■■<
mano prietelio “susipratusio
kalvio” argumentai yra labai pi
5 12th STREET
į
gus.
; — Darbininkas.

ŠVIEŽIOS MIELES

: Rusiškos ir Turkiškos Vanos
Tel. Kedzie 8902

Vagys iškratė John Leadaman, kuris gyvena Oak Parke,
ir teradę pas jį tiktai du dole
rius, supyko. Paleidę šūvį jin,
bet nepataikė.

3514*16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louis Ate.,
CHICAGO, ILL.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

■

HA ■

ASSOCIATION

BLDG.

19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5
Panedėliais iki 8 vi
Namų Tel.: Hyde Park 8395

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas
So. La Šalie St. Room S24
Tel. Central 6390
Vak.: 812 W. 88rd St, Chicago
Tel. Yards 4681.

JOSEPH C. SOBOL

nusileisti-

darbininkų judėjimą — ir pro bės sunkus buvo pragyvenimas,
fesinį ir socialistinį.
Eidama bet dabar sunkiau darosi, nes Gonipersas ir vėl turės vargo.
[Iš Federuotosios Presosl
taip toli, kad ir Steigiamojo Sei kai kurių produktų kainos paki
SAN DIEGO.
DIEGO — San Diego
mo nariai nebegali duot prane
šimų piliečiams, kurie juos yra
išrinkę- Pav., taip buvo Rokiš
ky, kur Socialdemokratų frakci
jos narys, d. St. Kairys buvo nu
_____ O BUoadavay
NBW YORK. N.Y
i
vykęs, kad davus pranešimą
Tiesi kelionl be persidimo U New Yorko per Libavg
arba Hambnrg—Eitkūnai
apie S. Seimo darbuotę.
Į LIETUVA
Keista, ar gi mano prieteliui
Laivai iiplaaks kas 14 d. Dideli dviejų iriubę palto laivai iiplanks
“susipratusiam kalviui” ir to ne
“POLONIA”
JULY 6
“ESTONIA” ............ AUG. 3
pakanka ? Ar gi ir po to jo “su
S. S. POLONIA Aug. 17
S.S.LITUANIA LIEPOS 20
Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviams
sipratimas” jam dar diktuoja
Taipgi naujas pasažierinis kelias tarp Libavo-Danzigo-Halifax, Canada
remti tą valdžią, kuri jo klesos
n. VV. KEMPF, Gen. Westem Pass. Agent, 120 N. La Šalie
CHICAGO, ILL.
draugus šaudo ir į kalėjimus
grudžia?
Ištikro, tai yra labai keistas
“susipratimas”. Mano prieteliui
kalviui jis garbės tikrai neda-

NOTARIJtiėAS
Real Ėst ate, Paskolos,
Insūrinai ir tt.
809 W. 35th StM K a m p. Halsted St.
Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdienę
Vak. s U tar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
Ned.: iki 8 po pietų.

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

[15 Federuotosios Presos]
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Fabionatt ir Mickiewicz
vedėjai
Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionaf

konų administracija jau parodė

žemė

visur alinama, žemes ir miš
kus dvarininkai skubotai išpar
duoda. Kai kur su tuom kovo
jama darbininkų, bet už tai ko
mendantų ir žvalgybininkų dar
bininkai apšaukiami bolševikais
ir persekiojami. Krikščionių

European American Bureau

Rodo savo iltis
VVASIIINGTON.

Ūkis vedamas taip, kad tik dau

Soc. dem. frakcijos atstovas
dr. S. Digrys padarė pranešimą
iš Seimo darbuotės, ypač nu
švietė žemės reformos klausimą.
Išrinkęs Valdybą ir Rev. Komi
Reikalingas jisai tik tam, kad siją, suvažiavimas užbaigė savo
darbus.
(“S-d”)
Lietuvos demokratijos darbininkų ir vargingųjų vai sjudėjimą smaugus Tetiečių
Visoje apy
Gelgaudiškis,
gul mano prietelis kalvis įrodo, linkėję nemaža dvarų, kurie,šį
kad taip nėra. Jisai to neįro met išnuomoti atskiriem darbi
dys. Aš gi jam galiu įrodyti. ninkam. Dvarų trobesiai, ypač
Paimk tamsta musų draugų Lie gyvenamieji daro sunkaus įspū
tuvoje laikraštį, Socialdemokra džio: stogai sukiurę, sienos iš
tą, ir pamatysi. Karo stoviu at puvusios, langai užkalinėti. Vis
siremdama Utenos žvalgyba tik juose spiečiasi darbininkų
areštavo būrį darbininkų ir ne šeimynos. Apie remontą nieko
žmoniškai juos mušė. Tuo pa nemano net ir tie, kurių tiesio
čiu karo stoviu atsiremdamas ginėj žinioj yra dvarai. Vietos
karo lauko teismas vienus jų plytinėje dirba apie 30 darbinin
(penkis) pasmerkė sušaudymui, kų. Nuomininkai, jei ne kitaip
o kitus (apie dvidešimt žmonių) tai nors didindami darbo laiką,
ilgų metų kalėjimu. Ir delko? stengiasi išnaudoti darbininkus.
Tiktai dėlto, kad tie žmonės pri Gyvuoja profesinė sąjunga, bet
klausė tokiai organizacijai, kuri ir jos darbuotė apmirusi; įvai
Lietuvos klerikalų ir liaudinin-1 rus pučią vėjai ir karts nuo kar
kų Valdiki“'netinka. "
j to ją apdrasko
Labai didelė
Pagalios, tuo pačiu karo sto stoka organizacijos
viu atsiremdami Lietuvos valdi
ninkai persekioja visą Lietuvos

visa, kad streiku su
laužius.

karų.

apskrities Darbo Federacija andais nutarė, kad jos delegatai
Amerikos Darbo Federacijos
kohvencijoje reikalautų, idant
Federacija nieko nelaukiant
dėtųsi į profesinių sąjungų In
ternacionalą. Jeigu Gomperso
mašina tai daryti nenorės,-bus
daroma visa, kad šitą klausimą
išspręstų patys Amerikos Dar
bo Federacijos nariai.

Kas Bus

Augusi 1

Advokatas
154 W. Randolph St.
Room 479 Tel. M ai n 2593
Namų Ofisas
1645 Wabansia Avė.,
Tel. Haymarket 3869.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kertė Leavitt St.
Telephone Canal 2552.
Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo
7 iki 9 vakare.
Veda visokias bylas, visuose
teismuose; 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
ADVOKATAS
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Rector Building
79 We»t Monroe Street, Chicago
Phone Central 2560
Rez. 3214 S. Halsted St.
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vak.

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

Pasidaryk sau vyną
Vynuogės, Vynuogės
Vynuogės.
Džiovintų juodų ir baltų
vynui vynuogių. Parduo
dame po kiek tik kas nori,
už prieinamą kainą.
COYNE BROS.,
119 W. S. Water St.
Chicago, III.

Waukegano
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ
savo giminėms LIETUVON,
kreipkitės į J. E. Bruževičiaus aptieką:

WAUKEGAN
PHARMACY,
1005 Marion Street,
Waukegan, III.

NAUJIENOS, Chicago,

Sereda, Birželio 29 d., 1921

kad lengvai susikalbėti su par
davėjais ir kad jie butų tam
prisirengę pažinime parduoda
mų dalykų ir mandagume. Tat
praėjusę pėtnyčią būrelis lietu
vių pardavėjų dirbančių didžiu
lėj Atkins and Fruend departamakaronų
mentinėj krautuvėj, ant Town
viena blekinutė sardinų
of Lake t. y., ant Ashland Avė.
puodukas džiovintos jautienos
ir 48 gatvių, kas patėmijote,
puodukas silkių be kaulų
padarė viešą pakvietimą lietu
kenukas lašinu
viams, kad eitų į tas krautuves,
mažiukas kenukas Tuną fish
kur yra lietuviai pardavėjai ir
vienas butelis uksuso
reikalautų jų ypatiško patarna
trys kenukai zupės
vimo, kad tuomi žmonės gautų
kenukas Clam Chowder
pilną pasitenkinimą už savo pi
kenukas Asparagų Gahikų
nigus.
kenukas Pupų
kenukas Keptų Pupų
kenukas Kornų
kenukas Žirnių
kenukas Tomeičių
Vakar Chicagos marketo kai
kenukas Pyčių
nos buvo ant tūlų daiktų seka
kenukas Ananasų
mos:
puodukas marmalado
Sviestas — erfeamery 34c.,
puodukas žemvuogių kisieliaus centralizuotas 33’/2c., kaina repuodukas dobilinio medaus
taileriam 37c., spaustas 39c.
puodukas preservuotų slyvų
puodukas serbentinio kisie Gyva Paukštiena —kurkės 30
c., vištos 27c-, gaidžiai 17c., an
liaus
tys 25c., žąsys 15c., pavasari
V2 kvortos grapejuice
niai antukai 28c., pavasariniai
vienas butelis Budweiser
20c.
*
v
vienas kartonas smulkios dru žąsiukai
skos
Negyva Paukštiena — kurkės
trys sv. žirnių
25c ir 30c., vištos 27 ir 28c., gai
vienas sv. šokolado
džiai 15 ir 16c., antys 28c., žą
vienas bakšas cigarų ir
sys 15c., pavasariniai žąsiukai
keturios uncijos Violet Water. 23c.
Tai yra labai vaizdingas kai žalios daržovės — asparagai
nų nupuolimo parodymas. Gal $1.50 ir $3.00 sekcijai; batvi
būt ne visose grosernėse taip niai $2.00 100 pundelių; salie
jos nupuolė. Vienok nėra prie rai $1.00 ir $1.25 kreitas. žyduo
žasties dėl ko tai nebūtų galL liai kopūstai $1.00 ir $1.25 krei
ma, jeigu nevisiškai taip, tai tas; morkos 75 c- ir $1.00 bam
peris, agurkai $1.50 ir$1.75 dė
bent arti to.
žė; žalieji cibuliai 50 ir 75c. dė
Kl. Jurgelionis.
žė; salotos galvose $3.50 ir $4.00
kreitas; lapuose 15 ir 20 c. dėžė;
grybai 50 ir 75c. dėžė, cibuliai
$1.00 ir $1.50 kreitas; špinkai 25
Senus suskilusiais plesteriais ir 30 c., dėžė; saldus komai $7.kambarius dabar galima pasi 5 Oir $8.50 statinė; tametos $5.taisyt pačiam padarant dailų 00 ir $5.50 kreitas.
darbą, panašų naujam, su labai
NAUDOTO IR NAUJO
mažai pasistengimo. Neseniai
LUMBERIO PIGIAI
pradėta išdirbinėt nauju budu
Durims, langams, plaisteriui lente
les, stogui popiera.
gatavas plesteris sienoms, ku
CARR BROS WRECKING CO.,
ris yra padarytas iš vapnos ir
3003-39 So. Halsted St.,
popieros, gana tvirtas ir ilgai
Tel.: .Yards 1294.
laikąs, žodžiu geresnis negu pa
prastas plesteris, kadangi yra Tel. Yards 145
JOHN J. ZOLP,
lentose nuo 10x5 pėdas ir ma
Estate — Paskola — Insurance
žesniuose šmotuose. Galima iš Real
Laivakortės, — Pinigų Siuntimas.
simušti augštas padarant pri- Legaliai dokumentai, Notary Public.
4601 So. Marshfield Avė.,
imnius kambarius, taip jau tin
Chicago.
ka pasidarimui extra miegrumio, išmušimui skiepo — beis- Atlas
Realty
Company
mento, ir daugelį kitų dalykų. Real Estate—Loans & Insurance
Foreign Exchange &
Tas plesteris vadinasi CompoSteamship Tickets
4601 So. Hermitagc Avenue
Board ir parankiausia yra pirk
Savininkai: E. D. Witkowski, A. M.
ti pas Geo- Green Lumber Co., Barčus,
J. P. Waitches.
Phone:
Boulevard
6080
kieme prie 22 Str., tuoj į rytus
už kanalo, kur daugelis lietuvių
perka materijolą.

Savaitine Biznio Apžvalga

T. Pullman 5432

A.SHUSHŪ
AKUSERKA

WEEKLY BUSINESS REVIEW

KLAUSIMAI IR
ATSAKYMAI.
Apie markes.

Klausimai: —
(1) Normaliniais laikais vo
kiečių markės (ir Lietuvos auk
sinai) buvo daug brangesnės.
Jeigu jų vertybė pakiltų, tai
markių pirkimas dabartiniu lai
ku butų geriausias investmentas. Jei, leiskim, už penkių me
tų markės (ir auksinai) pakiltų
iki pusės jų prieškarinės verty
bės, tai aš visus atliekamus ska
tikus dabar ant markių apmai
nyčiau. — Meldžiu paaiškinti.
(2) Ar Lenkų markės pakils?
Vienas Lenkas man šftup aiš
kino: “Lenkijoj bus “zloty”, už
turintis 100 dabartinių markių”
— ar tai galima?
{3) Siunčiau į Lietuvą 1000
auksinų, o ten gavo 500 rublių.
— Keno ir koki tie “rubliai”
Lietuvoj dabar kursuoja.
Meldžiu atsakyti “N.” Bizn.
Apžvalgoj.
Su pagarba,
Dr. A. J. Karalius.
Atsakymai:
(1) Apie tai, kad indėjimas
pinigų į markes ar auksinus yra
gan rizikinga spekuliacija, buvo
rašyta šioj biznio apžvalgoj ke
letą sykių.
Prie dabartinių sąlygų visame
sviete markių vertybę pakelti
yra labai sunkus dalykas. Vo
kietija perdaug yra apsunkinta
skolomis ir prekybos pairimu ar
pakreipimu jos nenaudai. Idant
pakiltų markių vertė, reikia
bent šių svarbesnių dalykų:
1. reikia, kad Vokietija nuo
lat daugiaus parduotų tavorų
užrubežin o mažiaus pirktus; 2.)
reikia, kad Vokietijos žmonės ir
kapitalas butų apkrauti dide
liais mokesčiais; 3.) reikia, kad
Vokietija daugiau nebespausdintų popierinių pinigų ir steng
tųsi sumažinti tą begalo didelį
skaičių popierinių -markių, kokį
iki šiol prispauzdino. To visko
•Vokietija dar kaipir nedaro ir
nežinia ar greit galės. O jeigu
be pasidauginimo aukso rezervo
Vokietijos valdžia vis dar spauzdins markes. (o taipgi ir auksi
nūs), tai gali būti, kad Vokieti
jos markės (kartu ir auksinai)
eis paskui lenkiškų markių.
Ar už penketo metų Vokieti
jos markės stovės augščiau?
negu dabar — to negalima at
spėti. Tokiems tolimiems spėji
mams mes neturime beveik jo
kios medžiagos, o be medžia
gos, be pamato, be faktų spė
jimas yra tuščias spėjimas.
Kad penketo metu gali neužtek
ti markės atsigaivinimui, iš da
lies gali rodyti (tik iš analogi
jos) tas faktas, kad Amerikos
popieriniai pinigai išleisti civilės karės laiku (greenbacks)
buvo beveik be jokios ^vertės
per porą desėtkų metų.
Padvigubinti ir patrigubinti
pinigus j penketą metų yra daug
tikresnių būdų. I dvidešimtį me
tų žmogus pradėjęs su $5000
gali lengvai įsigyti iki $50,000
ir daugiaus be rizikavimo suriš
to su markių pirkimu.
(2) Ar turės Lenkija tokį
“zloty” (auksiną) nežinia. Bet
kadir turėtų tai nuo to lenkų
markė nei kiek nepakils.
(3) Lietuvoj cirkuliuoja 1916
m. Vokietijos išleistieji rubliai
(ost-rubliai). Vienas rublis ly
ginasi dviem markėm.
Kl. Jurgelionis.

Pastabos apie biznio
eiseną.
šėrų puolimas. — Pereitos sa
vaitės bėgyje įvyko didelis įvai
rių šėrų puolimas. Nupuolė be
veik visų šėrų kainos be skirtu

mo. Daugiaus nupuolė pramo
niniai šėrai, šiek tiek mažiau
geležinkelių šėrai. Apskritas vi
dutiniškas šėrų nupuolimas šiuo
sykiu buvo didesnis negu perei
tą Gruodžio mėnesį. Daugybė
žmonių, indėjusių pinigus į Še
rus, turi dabar daug nuostolio.
Vienok blogas dalykas neesti
be gero. Dabartiniuoju laiku
daugybė žmonių gali prisipirkti
gerų šėrų pigiomis kainomis, o
vėliaus kada jie vėl pakils atsi
imti už juos dažnai net dvigu
bus pinigus.
Perkant šėrus, betgi, ir dabar
reikia pasirinkti ir pirkti tų
kompanijų šėrus, kurios pasi
laiko gerai ir kurių šėrai turės
toliaus kilti.
Musų nuomone šiandien yra
tikrai pirktini bent trijų rusiu
šėrai: cukraus kompanijų, va
rio kasyklų ir geležinkelių. Per
kant šėrus niekad nereikia pirk
ti visus vienos kompanijos. Sa
vo pinigus reikia padalinti tarp
daugelio kompanijų, nes tai yra
saugiau. Jeigu vienos kurios
kompanijos šėrai neduotų pelno
o nuostolį, tai tas nuostolis pa
sidengtų kitų kompanijų šėrų
atnešamu pelnų. Kas nori spe
kuliuoti didesniam pasipelnimui,
ne umu laiku, bet į vienus me
tus ar antrus, tas galėtų pasi
rinkti šėrų iš čia paduodamo są
rašo, į kurį įeina cukraus, vario
ir geležinkelių kompanijų var
dai:
American Sugar Refining Co.
American Beet Sugar Co.
American Smelting & Refin
ing CoAtchison R. R.
B. & O. R. R.
Chili Copper Mining Co.
Cuban American Sugar Co.
Cuba Cane Sugar Company,
St- Louis — San Francisco
R. R.
Miami Copper Mining Co.
Nevada Consolidated Copper
Mining Co.
Northern Pacific R. R.
Pere Marųuette R. R.
Wabash R. R.

Marketo Kainos.

Kambarių Pagerinimui.

Pigumas. — Palyginant su pe
reitais metais, pragyvenimas
Amerikoj yra neabejotinai atpi
gęs. Už dolerį šiais metais gali
ma daugiaus nupirkti negu ši
tuo pačiu laiku pereitais metais.
Tas daiktų pigumo faktas indomiai yra pažymėtas vienos
didelės grosemės Bostone. Sa
vo paskelbime ta grosernė nu
rodo, ką galima buvo nupirkti
už $43.75 pereitais metais ir ką
galima nupirkti už tą pačią su
mą pinigų šiais metais (gegu
Neseniai pradėjo išdirbinėti
žio pabaigoj), štai yra tas pa
naujos rųšies materijolą išmu
lyginimas:
šimui sienų, kuri pavadina BestPEREITAIS METAIS
wall, ir tas taip patiko namų
už $43.75 galima buvo pirkti: budavotojams ir taisytojams,
vieną bačkutę miltų
kad ji pradedama pilnai vartot
vietoje seniau vartotų piestelių,
100 sv. smulkaus cukraus
kurį taip yra daug vargo pada
DABAR
ryt. Sako, kad Bestwall yra
1
už $43.75 galima buvo pirkti: daug atžvilgių geresnis už plevieną bačkutę miltų
sterius, kadangi niekuomet ne
100 sv. smulkaus cukraus
suplyšta, nesudrėgsta, nepero taipgi:
leidžiantis balso nei ugnies ir
vieną sv. arbatos
apsieina daug pigiau ir grei
vieną sv. kavos
čiau. šį metą daugelis kontraky2 galiono malaso
torių statydami naujus namus
butelį sirupo
visai pleisteriu nebelipdo, bet
pakelį miltų
išmuša su Bestwall lentoms ir
tris sv. maltų kornų
padaro kambarius daug vigodpakelį maltų rupių kviečių
nesniais ir priimnesniais. No
tris sv. ryžių
rint galima pirkti lietuvių koVj sv. koko
lionijoj pas Carr Bros. Wreckdu sv. 40-50 slyvų
ing Co., po No. 3039 So. Halsted
puodukas muštardos
Str. Jie parduoda pigiau ir pri
sv. juodų pipirų
stato į namus, nors ir mažus
pakelis razinkų
užsakymus.
puodukas peanut sviesto
tris pakelius įvairių krekerių
vienas sv. Monogram sviesto
vienas baksiukas codfish
Kuomet žmogus ką perka
viena skrynutė lašinių
krautuvėj, tai jis tikisi gauti už
viena skrynutė taukų
savo pinigus ne tik daigtą, kurį
V2 kvortos alyvų
išsirenka, bet ir tinkamą patar
’/a kvortos Chow-chow
navimą nuo pardavėjų, kurie
kvortos alyvų aliejaus
jam parduoda, gi kad gavus to
vienas butelis catsup
vienas puodukas Overland kį patarnavimą yra reikalinga,

Naujas Materijolas.

Ypatiškas Patarnavimas.

RED STAR LINE

New York — Hamburg
Libau — Danzig

Samland
Gothland

Liepos 18

Liepos 30

Tik 3-os klesos

AMERICAN LINE
Tiesi kelionė

New York — Hamburg
Parankiausia kelionė lietuviams ir
rusams
Dideli ir modemiški dubeltavais
šriubais garlaiviai.

Minnekahda Birž 30
Manchuria Liepos 14
Mongolia Liepos 28
Atsišaukite Kompanijos ofisan

14 No. Dearborn St.,
Chicago, III.
Arba prie vietos agento.

KLINIKA.
Pažinimui ligos ir gydymui
visokiu ligų:

Vyrų, moterų ir kūdikių
x Vedama štabo
WEST END HOSPITAL
2058 W. Monroe $t, šiaur
rytinis kampas Hoyne Avė.
Moderniškas būdas
ligos pažinimui.

Talpinasi gerai įrengta
Laboratorija ir X—Ray.
Gydoma namie ir ligonbutyj.
Atdara kasdien nuo 12 iki
7 vai. vak.
Veltui neturtingiems.

Kalbama lietuviškai.
i

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

LAIVAKORTES Į LIETUVĄ
PER KLAIPĖDA

Dr. A. R. Blumenthal
AKIU SPECIALISTAS
Akis Kgsamlnueiu Dvksl

4.

Iš Montreal iki Klaipėdos arba
Karaliaučiaus $107.10
Laivakortės iki Liepojuj $114.00;
iki Kauno $117.00.
kus.

I LIETUVĄ nevažiuokite per I^enkiją, nes kelionėje per Antwerpą ir Klaipėdą LENKŲ VIZOS NEREIKIA. Didžiausi ir grei
čiausi laivai išplaukia iš Canados kas antra diena. Važiuojantiems
Lietuvon parūpiname pasportus ir kitus reikalingus dokumentus ir
sutvarkome Income Taksus veltui.

4649 S. Ashland Avė. kam*. 47
Telephone Yards 4317
Boulevard 6487

LIETUVOS PREKYBOS BENDROVE siunčia pinigus perlai
domis, čekiais ir telegramų. Musų perlaidas išmaino ant pinigų vi
soje Lietuvoje. Taip kad važiuodami Lietuvon geriausia išsipirkite
musų Bendrovės perlaidą ant kokios sumos tik norite ir Lietuvon
parvažiavę pinigus gausite paštose arba bankose.

^DR.HERZMAN^
Iš RUSIJOS

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

DABAR EINA didelis išpardavimas Lietuvių Prekybos Bendro
vės šėrų dėl pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FABRIKO. Pradėjus
veikti cukraus fabrikui gaus darbą daugiau 1000 darbininkų. Todėl
jeigu nori gauti gerą pelną už savo pinigus, tai pirk Lietuvių Pre
kybos Bendroves šėrų, kurie dabar parduodami po $7.00 vienas, nes
kaina pakils iki $8.00 nuo Liepos 1-mos dienos. (

Gerai lietuviams žinomas per 22
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo aštrias ir chroniškas ligas,
▼yru, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10—12 plotų,

Siųsdami pinigus, pirkdami šėrus arba norėdami daugiau žinių
apie laivakortes, kreipkitės ypatiškai arba per laiškus šiuo adresu:

Lithuanian Sales Corporation

Ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

414 Broadvvay, Boston 27, Mass.

( Dienomis: Canal
8110 arba 857
Telephonai:
Naktimis: Draxel
950 - Drover 4186
GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St.

Jeigu patogiau tai kreipkitės į skyrius
Lithuanian Sales Corp.,
'3249 So. Halsted St.,
Chicago, III. Tel. Yards 6062.

Lith. Sales Corp.
300 Savoy Theatre Bldg.
Wilkes-Barre, Pa.

DR. CHARLES SEGAL

Chicago’s Ofiso Valandos: Kasdieną 9:00 ryte iki 6:00 vakare.
Vakarais: Utaminke, Ketverge ir Subatomis iki 9:30 vai. vak. Nedėliomis: 10:00 ryte iki 3:00 po pietų.

Praktikuoja 15 metai
Ofisas
4729 So. Ashland AveM 2 labos
Chicago, Illinois.

t

Pinigai Išmokei! Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo
pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjų parašais.
Pinigus gavo
Tel. 53 — U. Vaznonis
Tel. 78 — F. Celutka
Tel. 79 — J. Bukauskas
Tel. 81 — A. Vaveriui
7289 — M. Vasiliauskienė
1512 — M. Drabickas
5375 — J. Kazlauskas
6264 — B. Ligeikienė
6317 — B. Spingienė
6424 — A. Sakinas
6505 — O. Tarkauskienė
6519 — B. Gudrunas
6524 — O. Lakašauskiene
6680 — O- Povilaitienė
6708 — M. Skovramytė
6746 — L. Vietrolevič
6825 — J. Greitjurgis
6923 — E. Dauparienė
6987 — J. Mieliauskas
6994 — Juzėnas M.
K. Juzenaitė
6996
7031 — Z. Petronis
7032 — Z. Vilkelis
6056 — Grigas
7081 — K. Aleksa
7111 — J. Šeučiunas
7138 — T. Andriušis
7140 — M. Delinkaičiutė
7141 — U. Mikštas
7149 — Maniokas K.
7194 — J. Petkevičius
7196 — J. Užpelkis
7197 — L Rindokas
7200 — P. Veronavičius
7206 — žamautauckienė
7214 — V. Deikuvienė
7219 — A. Dzinkus
7220 — K. Petrušonis
7221 —■ F. Mažeika
7229 — M. Grigelis
7239 — J. Sabaliauskytė
7243 — Krasauskas

7267 — M. Paulevičiutė
7269 — U. Vežienė
7272 — K. Tamošiūnas
7273 — J. Ulitė
7286 — P. Kazlauckienė
7297 — A- Petraitis
7301 — A? Sereika
7480 — E. Karčauskienė
7481a — P. Tamošiūnas
7481 — O. Strigienė
7484 — J. Androlaitis
7487 — M. Sulakąs
7492 — M. Karinienė
7493 — R. Karpavičius
7495 — K- K. Kundrotaitė
7497 — A. Tomkevičius
7498 — J. Sakalauskas
7499 — V. Vaškevičius
7502 — B. Grigaliūnienė
7503 — J. Girštautienė
7560 — V. Valutis
7511 — D. Vilkiutė
7513 — O. Juknienė
7515 — J. F. Plėštis
7516 — P. J. Antanaitis
7517 — O. Černauskienė
7519
L. Žukauskienė
7531 — O. Žukauskienė
7586 — P. Bajšaičiukė
7538 — A. Lincevičienė
7541 — E. Tručinskaitė
7542 — S. Gelažniko
7547 — M. Katauskienė
7551
U. Kastanauskienė
7552 — A. Zava
7553 — O. Gedvilienė
7559 — A. Puleika
7561 — J. Devėnas
7566 — F. Žiogas
7569 — L. Gedminienė
7577 _ k. Zolis
7581 —■ E. Breskuce

7246 — Janušonis

7586 — K. Siurblys

7248
7257
7258
7261
7263

— P. Butkauskienė
— T. Stuncelienė
— E. Petronienė
— V. Mutekaitienė
— L. Burokaitė

tuščias, kada pra
nyksta regėjimas.
vartojam
pagerinta
Ophthalmometer. Ypatinga doma at
kreipiame i vai
Vai. t nuo 9 ryto iki 9 vak.

7590* — A. Gabrys
7595 — P. Azerskis
7596 — E. Kraskauskiutė
7609 — M. Bružaitė
7617 — K. Brauberg

Kvitai su paėmėjų parašais randasi
“Naujienų” ofise.

i

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyrišką ir
Vaiką Ligą.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ild 12 vai. ryto, nuo 2 ild
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai.
vakaro.
Nedaliomis nuo 10 vai.
valandos ryto iki 1 vai. po piev.
Telefonas Drezel 2880

Tel. Austin 787

DR. MARYA
DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo Ii Californijos ir
vėl tęs savo praktikavimą po No.
5208 W. Ha rrišon St.
Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9
vakare išskiriant nedildieniua.

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po
piet. 6 ild 9 vakare.
JTediliomis nuo 9 iki 12 ryte.
1821 S. Halsted St„
Kampas 18 ir Halsted St.
r

Boulevard 8448

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

■■■■■■■■■■■■■■■■■H
------ 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 iki
9 vai. vakare. Gyvenimo rietą: 8110
W. 42nd St. Phone Lafayetie, 4988
Valandos nuo 10 ild 12 dieną.

Tel. Canal 6222

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

...............
.,........ .
Telephone Yards 5834

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

DR. P.t. W1EGNER
Priėmimo valandos nuo 8 ild 12 ii
ryto ir nuo 7 iki 9 ▼• ▼ak.

8325 So. Halsted St„ Chicago, III.

Tel. Pullman 342
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
10900 Michigan Ave„ Roaelando
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6i8«
V

NAtlJIENOS, CKIengo, IH.

Sereda, Birželio 29 d., 1921

agentūra) birželio 12 d. pra jį gal pripažins teisingu net no ir visuomet “tikrai” vei nę kontrolę. Geležinkelių socia
mmjjienos
neša tokią žinią:
ir dalis pačių socialistų. So kiančio, vaisto nuo kapitaliz li zaci ja butų įvykinta tuomet,
kuomet jie butų paimti į vals
The Lithuanian Daily Newi
mo
blogybių
nėra.
Su
jomis
cialistų
konvencijoje
juk
ra

tybės rankas ir kuomet jų val
“Komisarų Tarybos pa
Publishod Daily MMB
reikia
kovot
nuolatos,
var

dosi
žmonių,
kurie
padavė
tą
the Lithuanian Novro Pub. (X, Ine.
dymui butų sudaryti tam tikri
tvarkymas įsako, kad žutojant kartu įvairius politi organai, susidedantys iš valsty
Ediior P. Grigaitis
klavimas butų laisvas vi generalio streiko pasiūlymą,
nės ir ekonominės kovos bės atstovų ir darbininkų atsto
ir kiti, kurie parėmė jį.
sose
vietose,
išskiriant
ke

1789 SO. HALSTED ST.,
vų.
Bet ištiesų tai drg. Hoan’o įrankius.
letą
apskričių,
kur
jisai
“Drauga«”-gi sako, kad bolše
CHICAGO, ILLINOIS.
pasiūlymas
visai
nėra
taip
yra vedamas ant labai
vikai norį “susocialistinti” vai
Telephone Roosevelt 8500
revoliucingas, kaip išrodo
kus, t. y. paversti juos valsty
plačios skalės ir bus pa
Subscription Katėsi
ant pažiūros. Jisai yra uto
bės nuosavybe ir atiduoti juos
liktas, kaipo valstybės pri
18.00 per year in Canada.
pija.
$7.00 per year outaide of Chicago.
valstybės ir darbininkų atstovų
vilegija.
”
18.00 per year in Chicago.
Generalis streikas sulai
valdymui. Ar ne kvailumas to
8c per copy.
“
DRAUGO
”
NEVA
KRITIKA.
kius dalykus pasakoti?
Šita žinia patvirtina tei kymui valdžios nuo karo
Entered as Second Claso Matter
Jeigu to laikraščio redakto
March 17th, 1014, at the Post Office singumą tų pranešimų, ku reikštų ginkluotą sukilimą;
Chicagos
“
Draugas
”
pasako

of Chicago, III., undar the act of
rie koks dvejetas savaičių, bet tas momentas, kada ša ja, kad socializmas reiškiąs ver rius išmanytų apie ką jisai kal
March 2nd, 1878.
ba, tai jisai matytų, kad ta iš
Naujienos eina kasdien, iiskiriant ar daugiaus, laiko atgal bu
giją
ir
suaugusiems
žmonėms
ir
liai
grūmoja
karo
pavojus,
nedlldienius. Leidžia Naujienų Ben
trauka, kaipo neturinti prasmės,
vaikams. Kaipo patvirtinimą negali būt panaudota bolševikų
drovė, 1738 So. Halsted St., Chicago, vo pasirodę spaudoje.
yra
nepatogiausias
laikas
III. — Telefonas) Roosevelt 8500.
šitokios savo pasakos, jisai nu programo aiškinimui. Net ir
Sovietų valdžia, reiškia, sukilimus daryti.
rodo i Rusiją, kurią, anot kleri

' Apžvalga

padarė dar vieną žingsnpto-

Chicagoje — paltu: •
Metams_______ _____________$8.00
Pusei metų
4.50
Trims mėnesiams ----- - --2.25
Dviem mėnesiams 1.75
Vienam mineaiui 1.00

Jeigu revoliucionieriai ne kalų organo, “valdo kraštutinė apie savo priešus
skelbti nesąmones.
įstengė nuversti valdžią

neklausytų komunistų, kurie iš
leido atsišaukimą, ragindami
darbininkus prie teroro.
Lietuvos komunistus labai su
erzino tos represijos, kurias pa
skutiniu laiku ėmė vartot Lietu
vos valdžia (sušaudymas penkių
komunistų Utenos byloje, profe
sinių sąjungų slopinimas ir tt.),
ir Komunistų Partijos Kauno
rajono komitetas paskleidė lape
lius, kuriuose darbininkai ragi
nama gintis “revoliuciniais ko
vos budais”. Kaipo vienas to
kių būdų yra nurodomas toks:
kad darbininkai žudytų žvalgy
bininkus ir neįsileistų jų į savo
susirinkimus.
Galima suprasti, kad tokius
patarimus komunistai duoda iš
desperacijos. Bet jeigu darbi

nepridera ninkai imtų elgtis taip, kaip ko

sines organizacijas, politines ir
profesines, kad galėjus tikrai
atremti reakcijos puolimą-

SACCO-VANZEm BYLA.
f

Kaltintojų liudininkai patys ne
žino ką kalba.
[Iš Federuotosios Presos]

DEDHAM, Mass. — Kaltin
tojai dar du liudininku pasišau
kė.
Tai policistai Earl J.
Vaughn ir Michael J. Connolly.
Jiedu turėjo paliudyti apie tą
revolverį, kuris rasta pats Vanzetti. Tą revolverį rado patys
liudininkai (policistai) — kai
jie areštavo kaltinamąjį.
Bet jų liudymas buvo daugiau
negu

juokingas.

Pavyzdžiui,

munistai pataria jiems, tai pa
je pakraipoje, kurioje eina
policistas Vaughn liudijo, kad
socialistų srovė”. “Draugas”
jos politika paskutiniu lai pirm to laiko, tai negali būt paduoda sekamą ištrauką iš bol O antras dalykas, tai — bol sekmės butų labai pragaištin revolveris rasta dešiniajam
ševikai yra visai ne tas, kas so gos darbininkams. Tik pagal
ku. Ji pirma paliuosavo iš nei kalbos, kad jie turės pa- ševikų švietimo komisijos vaikų cialdemokratai. Bolševikai prin- vokite, kas darytųsi: valdžia at Vanzetti švarko kišeniuje. Kal
tinamųjų advokato paklaustas
valdžios kontrolės žymią da jiegų pergalėt valdžią tokio auklėjimo prograirto:
cipialiai
atmeta
demokratija,
o
siunčia žvalgybininkus į darbi
ar
jis tikrai žino, kad revolveris
Chicagoje — per neėiotejuai
lį
prekybos,
o
dabar
liusuoje valandoje, kuomet ji mo
Viena kopija
08
“Iš naujosios gentkartės tu socialdemokratai kovųja už ją. ninkų susirinkimą, o šie juos iš
rasta dešiniajam kišeniųj, polici
Savaitei
18 ja vieną po kitos ir industri
Bolševikų
klaidas
lodei
negali

žudo:
valdžia
tuomet
atsiunčia
rime
padaryti
komunistų
bilizuoja kariuomenę ir kuo
stas atsakė “taip”. Bet antrasai 9
Mėnesiui 75
ma
prikaišioti
socialdemokra

miliciją suareštuot dalyvavusius
jas.
kaltintojų liudininkas, policistas
met visų piliečių mintys yra gentkartę. Iš vaikų galima
Suvienytose Valstijose ne Chicagoj,
tams.
Kas
to
nepaiso,
tas
yra
susirinkime;
jeigu
susirinkiipas
padaryti
tikrus
gerus
komu

paltui
Connolly, taip jau pasakė, kad
Žuvų gaudymo (žuklavi- užimtos šalies gyvavimo
arba tamsunas, arba apgavikas. pasipriešina milicijai, tai ateina
Metams_________ $7.00
nistus.
Jaunystėje
žmogus
jis gerai žinąs, jogei tas revolve
Pusei metų ...... ................... - .. 4.00 mo) industrijoje bolševikų klausimu.
kariuomenė
ir
šaudo
į
darbinin

yra kaip vaškas, kurį galima
ris rasta kairiajam Vanzetti
Trims mėnesiams , ,
2.00 valdžia, pasak tos žinios, pa
Kad
ir
klaidingas
yra
tas
BEREIKALINGA KON
kus. Paskui karo teismai pas
Dviem mėnesiams
'
1.50
kaip patinkama gniaužyti su
švarko kišeniuj...
Vienam mėnesiui
.75 naikino
valdžios kontrolę sumanymas, tečiaus sociali ranka. Turime išplėšti vai
CESIJA.
merkia mirtin daugelį iš tų dar
Kuriuo kaltintojų liudininku
Lietuvon ir kitur užsieniuosei
beveik visose vietose; vald stų suvažiavimuose jisai yra kus iš namiškių įtakos- Tu
bininkų, kurie buvo suimti tose
dabar tikėti? Ir vienas ir ki
(Atpiginta)
“
Tėvynė
”
rašo:
riaušėse,
ir
jie
tampa
nugala

rime
sunacionalizuoti
(su

tas pareiškė, kad tas revolveris
Metams------- ---------$8.00 žios rankose žuklavimas ta daug kartų kilęs. Jį yra svar
Pusei metų .........—...............
4.50 po paliktas tiktai tose vie
binti.
“tikrai rasta” — kairiame ir de
“Mes senai tą mintį skel
stęs nevienas tarptautinis prask: susocialistinti) vaikus.
Trims mėnesiams------------- r - 2.25
Jie išpat jaunystės turi būti
šiniame kišeniuj!
Pinigus reikia siųsti palto Money tose, kur jisai yra vedamas socialistų kongresas ir ne
biame, kad ramiu kulturiniu
Šitokia kruvina kova per ke
komunistų mokyklos globoje.
Orderiu, kartu su užsakymu.
Jau penkiolikta diena, kaip tę
budu skelbiamos idėjos turi letą mėnesių išrautų iš darbinin
ant labai plačios skalės.
viena atskirų šalių socialis Toje mokykloje jie prisigers turėti
siasi byla. Iki šiol Vanzetti lai
kuoplačiausios laisvės kų judėjimo visus drąsesniuo
tų
konvencija.
Nors
jis
bū

komunistinės*dvasios,
prisi

kės labai ramiai, jeigu neskaiŠitas faktas aiškiai liudi
netik Lietuvoje, bet ir visame sius elementus, suardytų visas
tyt tai, kad kartą-kitą, kai kal
darbininkų organizacijas, ir re
ja, kad socialistų teorija davo nuolatos sukritikuoja taikins prie skardaus komu pasaulyje.
nistinio
gyvenimo
alfabeto.
tintojų liudininkai imdavo pasa
‘Be abejonės, ‘Tėvynė’ nie akcija įsigalėtų kažin kaip il
yra teisinga. Socialistai vi mas ir atmetamas, bet, pra Praktikoje musų pirmoji pa
koti nesąmanes, jis nusišypsokuomet nepritarė ir nepritars gam laikui.
ėjus kiek laiko, dėl jo vėl at
suomet
sakydavo,
kad
įvy

reiga
priversti
motinas
savo
Reikia stebėtis, kaip pa
> davo ar sukvatodavo. Bet liu
antivalstybinių elementų Lie
sinaujindavo ginčai.
Kauno
“
Socialdemokratas
”
ši

kinti
socializmo
tvarką
ga

vaikus atiduoti sovietų glo
dijant policistui Cannolly ir
tuvos Respublikos terorizavi
lengva kruta Amerikos val
Priežastis
tokio
to
klausi

taip
rašo
apie
tą
naują
“
revo

Vanzetti, kaip kad savu laiku
mui. Bet' juk ir pačios ‘Nau
džia užsienių politikos srity lima tiktai tenai, kur yra mo “gaivumo” yra ta, kad bom”
liucinį
”
komunistų
žygį:
kitas kaltinamasai, būtent, Sacje. Jau per keletą metų ji augštai išsiplėtojusi indus žmonės turi didelio palinki Išcitavęs šituos žodžius, jienos’ nekartą pasmerkė an
co, užsidegė. Tas policistas pa
Lietuvos ele
“Jei atsišaukimas butų ski
yra bombarduojama prašy trija; ir, vykinant socializ mo jieškot “universalio vai “Draugas” šūkauja ir smarkau tivalstybinius
sakė, kad gatvekary, kuris ėjęs r
mentus ir terorizmo apašta
riamas- patiem komunistam,
ja: matote, girdi, kokie blogi
mo
tvarką,
reikia
pradėt
mais pripažinti Lietuvą, bet
iš Bridgewaterio į Brocktoną,
— tiek to. Kiekviena partija
sto” nuo visų, arba bent nuo yra tie socialistai! Saugokitės lus.’
nuo
stambiausiųjų
industri

dar iki šiol neprisirengia
jis matęs Vanzettį, laikantį de
turi savo nugara atsakyti už
stambiausiųjų, visuomenės jy!
Smerkti yra vienas dalykas, o
jų.
Smulkias
įmones
visuo

šinę ranką kišeniuj, “tarytum
pripažint.
savo klaidas. Bet komunis
Į tuos jo priekaištus reikia vi- areštuot, mušt ir šaudyt yra kiblogybių.
Kovot
su
visa
ka

menė nieku budu neįstengtų
norėdamas ištraukti iš jo revol
tai kreipiasi į Lietuvos dar
atsakyti, kad “Drau ;as dalykas.
Vakar mes išspausdinome sukontroliuoti. Ir Rusijoje pitalizmo sistema, organi sų-pirma
verį”. Tuomet jis, policistas
bininkus, kviečia juos savo
go” redaktorius pasirodė labai
Lietuvos
valdžia,
kaip
žinome,
telegramą iš Washingtono, dabar, pasirodo, valdžia ne zuot ir šviest darbininkus, menkai nusimanačiu apie tą da
Cannolly, užkomandavęs, kad
klasės reikalų apgynimui mu
nesitenkina smerkimu tų ele
Vanzetti savo ranką tame kiše
kurioje sakoma, kad Jungti gali išlaikyti savo rankose stiprint jų tarptautinę vie lyką, kurį jisai ėmėsi aiškinti. mentų, kuriuos ji skaito “anti šti žvalgybininkus.
niuj ir laikytų.
“To žygio kitaip netenka pa
nių Valstijų valdžia ketina smulkiuosius biznius.
nybę, didint darbininkų kle- Jo paduotoje ištraukoje, pav. valstybiniais”. Ji įvedė (žino
šiomis dienomis paskirti Bėda tečiaus, kad stam sos įtaką kaip vidujinėje, randasi toks sakinys, kad esą mą, su pritarimu Steigiamojo vadinti, kaip begėdišku darbuVanzetti pašoko ir tarė:
konsulą Lietuvai. Bet ir pa biųjų pramonės įmonių Ru taip ir išorinėje politikoje “turime sunacionalizuoti vai Seimo) karo stovį ir laiko jį, ne Caro laikais, kuomet rusų ese
“Tai yra melas”.
rai žudė caro ministerius ir
kus
”
,
ir
jisai
neišmano,
kad
tai
žiūrint
to,
kad
karo
senai
ne

reikšdama apie konsulo sky sijoje apskritai yra nedaug. — tatai daugeliui žmonių iš
Tatai jis sakė povaliai, bet jo
kitokius satrapus, socialdemo
yra nesąmonė, kurią negalima bėra Lietuvoje. Jos agentai —
rimą, Amerikos valdžia sku
rodo perdaug ilgas ir neduo nei peikti, nei girti, kadangi ji
kalba visą teismo kambarį su
kratai visuomet jiem nurodi
žvalgininkai, miličiantai ir k- —
krėtė — tarytum stipri elektros
binasi pastebėt, jogei tai
nėjo, kad tai tuščias ir revo
dantis užtikrinančių rezul neturi jokios prasmės.
be pamato grudžia žmones į ka
“nereiškia”, kad ji pripažįs
tatų darbas; jie norėtų tu “Sunacionalizuot” reiškia pa Įėjimus, ardo ramias demonstra liucinei darbininkų kovai pra srovė. Susirinkusieji bylos pa
tanti Lietuvą.
rėt kokią-nors vieną, kiek imti į valstybės nuosavybę. Bet cijas, kankina suimtuosius ir gaištingas darbas. Jis tik di siklausyt žmonės sužiuro. Bet
greit visa nurimo. Sargas po
dina reakciją, tik sunkina dar
Tikimasi tečiaus, kad, ne Socialistų Partijos kon vienam aiškiai suprantamą kaipgi galima paimt į nuosavy kartais net “baudžia” mirtim.
valiai ir mandagiai pasodino
bininkams jų klasinę kovą.
bę vaikus: nejaugi vaikai yra
žiūrint šitokio pareiškimo, vencija Detroite atmetė .pa ir staigiai veikiančią prie koks perkamas ir parduodamas Tai yra teroro politka. Ir mes Musų komunistai kviečia žu Vanzetti, ir visa įėjo “į normają be pasigailėjimo smerkiame
,Washingtono ponai visviena siūlymą, kad generalis strei monę.
es vėžes”.
dyti žvalgybos agentus ir ma
daiktas, prekė?
— lygiai, kaip mes smerkiame
Tokia pat misterija, kaip su
to tame revoliucinio apsigyni
neužilgio pripažinsią Lietu kas butų vartojamas, kaipo Kaipo tokia priemonė yra
terorą,
kuomet
jį
vartoja
val

“Draugas” tečiaus ne tiktai
Vanzetti revolveriu, yra ir su *
mo priemonę. Vaikai ar pus
vos respubliką.
įrankis sulaikyt šalį nuo ka dažniausiai įsivaizduojamas nepastebi, kad tame sakinyje nė džios priešai.
“banditų automobiliuin”. Kaltin
galviai?...
Kam yra reikalingas šitas ro. Tą pasiūlymą buvo da generalis streikas. Jisai iš ra jokios prasmės, bet jisai pa Bet “Tėvynė” daro koncesiją
tojai nori prirodyti, kad tuo au“Lietuvos darbininkai! At(nusileidimą)
į
valdžios
pusę.
daro
iš
jo
dar
didesnę
nesąmo

tęsimas? Kam butų skriau vęs Daniel Hoan, Milwaukee rodo tinkamas tam, kad ne
tomobilium naudojos Sacco ir
simokit abejom nuo tokių pa
Valdžios
priešų
vartojamą
tero

Prie žodžio “sunacionali
da, jeigu Lietuva gautų Ame miesto mayoras.
Vanzetti. Tas automobilis buvo
tarėjų. Juk tuo budu komu
davus įvykti karui, kad ap nę.
rą ji smerkia, o valdžios terorą
zuoti
”
jisai
prideda
paaiškini

rikos pripažinimą?
Kai-kas pasakys, kad at sigynus nuo reakcijos, kad mą, kad tai esą tas pat, kas “su ji pataria kęsti vardan to, kad nistai tik aklai eina talkon val rastas miške. Vienas to auto
mobilio šonas yra peršautasdžiai ir tai pačiai žvalgybai,
metimas generalio streiko iškovojus amnestiją politi- socialistinti”. Ką-gi reiškia Lietuva dabar esanti pavojuje.
Bet tuomet, kai tas automobilis
duoda jai naujos progos pulti
“dar kartą” parodo, jogei niems kaliniams ir net kad “socialistinti vaikus” ?
rasta, jį radušieji žmonės tos
ir slopinti darbininkų judėji
PERSPĖJA
LIETUVOS
Yra
kalbama
apie
“
sočiai
izaciSocialistų Partija “atsižadė nuvertus kapitalistų viešpa
jam (automobiliui) padarytosios
mą.”
x I
DARBININKUS.
ją
”
fabrikų,
apie
“
socializaciją
”
“žaisdos” visai nematę, nors pa
jo revoliucijos”. Tokį prie tavimą.
Vietoje tos beprotiškos ko
geležinkelių,
kasyklų
ir
tt.
“
Sotį automobilį jie gerai apžiūrėję.
“Rosta-Wien”
(oficiale kaištą tikrai padarys “aido- Gerai, kad Socialistų Par
socialdemokratai I munistų taktikos, “S.” pataria
cializacija” čionai reiškia visuo Lietuvoš
Beto, iki šiol dar nieks tinka
Rusijos bolševikų telegramų blistai” su komunistais; bet tija atmetė tą “receptą”. Vie menės nuosavybę ir demokrati perspėja darbininkus, kad jie darbininkams sitprinti savo mamai neįrodė, kad tas automobilis tikrai yra tas pats, kuriuo va
!■ m IĮ
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Amerikos
nerangumas.

Labai sena
istorija.

Privatinio biznio
plėtojimąsi Rusijoj:.

ST. PaiBISEVSklO

Giedojimas pasibaigė.

ŠĖTONO VAIKAI
NAUJOJO SIONO VIEŠPATS.

(Tąsa)
»
......
!■■■■ <
— Kortumų vilė dega!
Gordonas sudrebėjo iš džiaugsmo: reiškia
Stepas gyvas!
Jam rodėsi, kad kokia tai nauja, svetima spė
ka įsilieja jo sielon.
Vėl pa j tilo save stipriu. Dabar reikia dar su
sirasti Pole...
“Žinoma, jijė pas Helą,” pagalvojo jisai.
Pateko į žmonių minią, kuri trepseno ant
vietos, negalėdama niekur nueiti.
žinia, kad dega vilė, dar padidino nerimastį.
Varpai, rodosi, garsiau sudejavo, nutilęs ant va
landėlės giedojimas suskambėjo su dar baisesne
spėka. Gordonas jau negalėjo daugiau klausyti
tų nerimastingų kliksmų. Jisai išėjo iŠ minios ir
šaline gatve išėjo į rinkos aikštę. Visa rinka
buvo pilna žmonių. Visi klūpojo prieš stovylą šv.
Vaitiekaus ir giedojo. Išnešė laukan šventųjų pa
veikslus ir klojo ant namų.
1

Vienas darbininkas garsiai skaitė litaniją
prie Panelės švenčiausios...
Galima buvo atskirti tiktai pritarimus, ku
riuos minia su raudojimu ir dejavimu leido dan’guosna: “Melskis už mus!” “Užtark už mus!”
Kas valanda laukė žinios apie naują nelaimę;
fantastinė mirties ir žlugumo ekstazė privedė mi
nią iki beprotybės. Jau niekas negalvojo apie
gelbėjimą savo mantos; įsitikrinimas, kad visas
miestas taps gaisro auka, paraližavo visų mintis.
Pasklydo gandas, kad už pusvalandžio užsi
liepsnos landroto Yamai. Su kurčia nerimastim
tikėjosi visko. Vienam lange žibtelėjo šviesa;
tuojaus visi pagalvojo, kad namas pradeda degti.
Baimė paraližavo net galėjimą protauti. Ne
pasiliko daugiau nė mažiausios vilties. Dievas
prakeikė ir apleido miestą. Jis buvo be gailesčio
nuspręstas sudegimui...
— Iš kelio! iš kelio! švenčiausias!
Nuo bažnyčios ėjo procesija. Prišakyj, po
baldakimu, ėjo jaunas kunigas su švenčiausiuoju
rankose.
Naujas giedojimas, naujas nerimasties šauk
smas :1
“Viešpatie musų gelbėtojas ir tvirtybė!...”
Užstojo tyla. Girdėjosi tik gaisrininkų bal
sai ties valdyba.

Kunigas pakele švenčiausįjį.

žmonės parpuolė ant žemės, mušėsi į krutinę,
gulėjo kryžium ant žemes.
Buvo šviesu, tartum dieną.
Gordonas, lyg suakmenėjęs, stovėjo šalę ko
kio tai namo, žiurėjo į tą baisų reginį ir galvojo.
Jo siela tapo nebylė. Negalvojo daugiau apie
Polę. Rodosi, kad Polė jau nustojo gyvuoti. No
rėjo tiktai bėgti — toli, toli nubėgti... Bet kur?
Norėjo tiktai bėgti — toli, toli nubėgti...
Bet kur?
Žinoma, pas Stepą. Dabai’ jau jisai turi būt
namie.
Su smagumu jisai pagalvojo apie tai, kad
niekas nesirūpina Kortumų vile- Šuo, leidęs Ste
pui mirti iš bado, turės didžiausio nuostolio.
Jaut€ didelį norą garsiai kalbėti.
Tųjų žmonių nerimastis staiga pasirodė jam
tokia juokinga.
“Truputys ugnies!” —■ pagalvojo jisai panie
kinančiai.
Truputis ugnies! — jisai atkartojo ir pajuto
pasibiaurėjimą.
Mintis apie tą truputį ugnies neapleido jį
daugiau.
Negalėjo suprasti, kaip kelios minutės atgal
iki tokiam laipsniui galėjo susigraudinti ašaro
mis ir žvėrišku kaukimu tos kvailos minios. Ėjo
\

*

išilgai namų ir greitai atsidūrė gale rinkos-

žiavo banditai.

To neveizint, ji

Ostapas gali ir lukterėti! Tepakilsi po savo sai laikoma prie teismo triobėsio. Laikomas ten tik tuoju
darbo...
tikslu, kad prisaikintieji teisė
Kuomet vėl lipo trepais pas Stepą, tai pajuto
galvos sopėjimą. Turėjo nusitverti už sienos, kad jai nuolatos galėtų matyti jį ir
turėti minty aną žmogžudybę,
neparpultų.
suprantama, ir abu italu — kai
Durys greitai atsidarė.
po tikruosius žmogžudas.
— Stepai! — pasigirdo Polės balsas. .
— Tu... tai tu ?...
DR. A. MONTVID '
Gordonas sustojo prieš ją ir, nė žodžio netar Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 East Washington St.
damas, šypsojosi.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
— Kur Stepas ?
Telephone Central 8862
1824 Wabansia Avė.
— Ar jo nėra namie?
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro
— Kur Stepas? Jisai nebuvo viešbutyj. Tu
Rezidencijos tel. Kedzie 7715
žinai, kur jisai! tu — tu... Kus jisai?
Telephone Drover 5052
— Aš... aš nežinau!
— žinai! žinai!... ,Tu buvai šičia.,. Tarėtės
Dr. A. Juozaitis
su juo... Aš girdėjau, kaip jisai pasakė: “nega
DENTISTAS
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
liu!”
ro. Nedaliomis pagal sutarimo.
Gordonas nusigando ir nubalo.
8261 So. Halsted St., Chicago, IU
Valandėlę laiko ji tylėjo, žiūrėdama į jį. Ro
dėsi, šviesa jos akių sutirpo apėmusiųj ją baimėj.
DIDŽIAUSIAS LIETUVIŠKŲ I
— Tai jisai tą padarė? — ji parodė į valdy
KNYGŲ SANDĖLIS
bą. — Jisai tą padarė?
jijė isteriškai šaukė ir
J. B. AGLINSKAS I
grūmojančiai pakėlė ranką. Tu padarei jį pik
3238 So. Halsted St,
tadariu... Tu!... tu!..,

{Bus daugiau)
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:: ŽINIOS ::
Pu m p uotojai streikuosią.

PURITY BRAND
Selykla, Extraktas ir Apyniai
1 setas su drebučiais
6 setai su drebučiais
.
*b-"u
Komų cukraus 2 svarai
1 "Jį
Pukiausi importuoti čekiški apyniai sv.
Oregon apyniai, svaras
.
'
Džiovintų miežių salyklą 2 sv.
;oc
Rašykit lietuviškai reikalaudami katalogo. Iš toliau prisiųstus
orderius greitai išpildome.
. . ..
v
Su orderiu turi būt prisinučiama ir pinigai čekiu arba money or-

<3352
leriu
So.

bridgeport grocery
hicago, III.

*

Halsted St.

Šimtas penkiasdešimts mies
to darbininkų prie
vandens
pumpavimo, užvakar vakare
laikė savo susirinkimų Musicians Hali svetainėje, 165 W.
Madison gat- Susirinkime nu
balsavo iššaukti streikų, jeigu
miesto taryba nepripažins rei
kalingu ipakelti jų algas.
Miestas yandens pritruktų,
jeigu purnpuotojai išeitų strei
kai!. Kaip vakar vakar y turėjo
kiti purnpuotojai susirinkimų,
kuriame irgi turėjo balsuoti
dėlei iššaukimo
to streiko.
Pastarieji darbininkai yra na
riai International Brotherhood
of Fireman and Oilers. Jie sa
ko, jog miestas nemoka jiems
sulig unijos skalės nustatymo,
kurį moka Sanitary District
apskritis.
Meteoras skrido virš Chicagos.

Ištikimas Gydymas

Pasitarimas rūpestingai slaptas
DR. B. M. ROSS
Specialistas
Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo
užnuodijamu, inkstų, pūslės šlapimo ir visokiomis
privatinėmis ligomis.
35 So. Dearbom St., kampas Montoe St.
Crilly Building — ruimas 506. Imkite elevatorių
iki 5-tų lubų,
Chicago, III.

DVIDEŠIMTS AŠTUONI METAI PRAKTIŠKO PATYRIMO.
VALANDOS kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak. Nedaliomis nuo 10 ryto iki
1 po piet. Utarninkais ir Ketvertais nuo 10 ryto iki 4 vai. po piet.

Sveikam Kūne Stipri Dvasia.
Kam be reikalo kantttiT Mano spe
cialia gydymo būdas iigydi jau daug
amonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie
buvo nebetekę vilties pasveikti
Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai
nuo kitokios ligos; deltogi ir asilsigydo.

Kirmėlės ženklai
žmonės serganti tąja biauria liga pa
prastai skundžiasi dideliu pilvo skaudė
jimu; jiems rodos, tartum kas i gerklę
kjla, vemt verčia, valgyt neturi noro,
galva skauda, viduriai sukietėję, ausy
ta ūžia, skauda po krutinę.
Kas tokių simptomų turi, tegul atei
na pas mane: išgydysiu visai trumpu
laiku.
Gydau taipjau ir kitokias ligas kaip
vyrų taip ir moterų. Patarimai dykai.

Landis nustatys statytojų
darbo sąlygas.

DR. DICKSON
1645 West 47th Street
Tarp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos*nuo 10 ryto iki 8 vai. vak.
NftdėliomlN nuo 10 iki 12 diena.

SOCIALDEMOKRATAS
Musų draugų laikraštis, leidžiamas Lie
tuvoj, — Kaune.
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų
skaitytojas gali Įsigyti Socialdemokratą savo
mieste nuo Naujienų platintojų-agentų.
Num, Kaina 5 centai.
Socialdemokratą privalėtų perskaityti
visi susipratusieji ir apsišvietusieji lietuviai
darbininkai.
Socialdemokratas labai nuosekliai gina
darbininkų reikalus Lietuvoj.
Socialdemokratas nurodo kokiais budais
darbininkai gali pagerinti savo būvį.
Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dirba savo raštus.
Socialdemokratą skaitant galima apsi
šviesti.
Socialdemokratas taktingai nurodo val
džios klaidas ir kovoja su ja.
Socialdemokratą visuomet galima gauti
NAUJIENŲ OFISE,
1739 South Halsted Street,
('hicago, III.
‘V-r—rr*
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Užvakar kaip dešimt vakare
virš Chicagos pasirodė meteo
ras — “skrendanti žvaigždė“,
kurį buvo galima itiatyti per
dešimt miliutų. Visi, kurie jį
matė, sutiko, kad jis buvo nuo
keturių iki šešių pėdų didumo
su dujomis apsitraukusia uoidega bent šešis sykius ilgesne.
Ant namų jis metė žalsvų švie
sų. Sako, jis pirma pasirodė
vakaruose ir paskui nuėjo į
šiaurius.
Matytojai manė, kad jis yra
visai netoli nuo žemės, tačiau
astronomas pareiškė, jog tas
meteoras randasi daug toliau,,
negu išrodųs. Gal būt, kad jis
buvo apie 30,000 pėdų nuo že
mės ir apie 100 pėdų diametrio-apskričio didumo,
vietoj
keturių pėdųProfesorius Fox pasakė, jog
tankiai pasitaiko, kad tokie
meteorai “skrendančios žvaigž
dės“ nukrenta ant musų žemės.
Bet kol jie nukrenta esti tiek
daug ekspliozijų,
kad mažai
kas jų ir bepalieka. Užtai tie
meteorai ir nepadaro didelės
žalos nukrisdami ant žemės.

Užvakar turėjo ilgus ginčus
delei nustatymo darbo sąlygų.
Pagaliaus sutiko tų dalykų pa
vesti taikintojui Landis. Todėl
Landis dabar turi gailos nušfatyli algų skalę ir darbo sąly-

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

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS, Prea.

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

{T NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visų geresniyjŲ linijų važiuoti
Lietuvon ir iš Lietuvos.
NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien
laivakortės 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. RIPKEVIČIUS, kurs dabartiniu laiku
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei
kalus.
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon
parūpina Naujienų ofisas trumpu laiku,
o taip-jau duoda pagelbos aprūpinime
taksu.
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus i
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas
be jokiu atidėliojimu ir be jokiu nuosto
liu. Naujieną čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik
nuvažiavo Lietuvon.
NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ
,
SKYRIUS
1739 S. Halsted St.,
Chicago

Peržiurinčs Colemano nužu
dymą.

Valdžios agentai išnaujo im
sis perkratinėti Ecfward J. Colemano nužudymą. Colenianas
buvo darbininkų vado va u toj as
ir jį nužudė jo ofise (bedirbant
balandžio 22 d. 1920 m. Jo nužudytojas
buvo
įvardintas
Frank Išdėli, kuris
jau tris
sykius buvęs kalėjime. Sako,
W. Shermann,
kad Charles
2228 N. Kedzie avė., kuris ma
lė tą žmogžudybę, tikrai tvirti
nąs, kad tai buvo Išdėli, kuris
nužudė Colcmana.
v
Grasinančiais laiškais reikalau■ ja $10,000.

Turtinga šeimyna FkhVard
MasteiSon,- gyvenus Ldke Fo
rus t ant ūkio, paėmė grųsinantį laišką, kuriame reikalauja
ma, kad ponas Edward Mastei’
son dešimt tūkstančių dolerių
padėtų po nurodyto
medžio
stuobriu. Gi jeigu jis to nepa
darys, tuomet jis ir jo šeimyna
busią nužudyti. Tokį laišką
gavęs jis padavė jį policijos a(Tąsa seka ant 6-to puslp.)

AKUŠERKA
Mrs. A. Michniewicz

Ar nori gaut už prieš
karinę kainą?

701 W. 31st St.
Tel.: Yards 8654
Du blokai nuo Halsted St. i rytus.
Kampas Union Avė.

Bungalows, dviejų flatų,

MaKjręggSn

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

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

Stanley Rubey,
4021 S. Maplewood Avė.,

Lafayette 965.

■
s!
'

IM

Ffe- /
-i

akuaerka

Kerijos kolegl
161
I’raktikavusi l’cnnsilvanijos hospitalėse.
Pasėkmingai
tarnauja prie
gin.dymo. Duo
lla
vi8°kiosa
ligos*
moterims ir
merginoms.
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■ DR. G. M. GLASER E
Praktikuoja 30 metai
Ofisasi
■ 3149 S. Morgan St.. kerti 32 St.
Chicago, Illinoia.
SPECIALISTAS*
3
Moteriškų ir Vyriikų
Taipgi Chroniikų Ligų.
OFISO VALANDOS*
Nuo 10 ryto iki 8 po pietų, 6—8 I
S vakare. Nedėliomis nuo'10—2 I
po piet.
Telephone Yards 687
|

' DR. M. T. STRIKOL'IS'
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas

Turime taupymo skyrių.

People Teatro Name,
1616 W. 47th St., Tel. Bo«l. 160
VALANDOS:
6 iki 8 vak. Nedėk 10 iki 12 ryto
Rea. 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, III., Tel: Cicero
1361.
.

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

Stogu Dengejas

1 Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS

!

LIETUVIS
■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Į Gydo visokias ligas moterų, vai■ k* ir vyrų. Specialiai gydo lim
pančias, senas ir paslaptinM
gas vyrų ligas.
■ 3259 So. Halsted St., Chicago.

IIIIIIIIIIIII1111II
Telephone Yards 5382 ■

Į DR. M. STUPNICK1

j

8107 So. Morgan St.,
Chicago, I1L
3 VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto g
ir nuo 5 iki 8 vakare.
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Tel. Boulevard 5788.

Paliulis Cafe
Augštos Klesos
Valgykla

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

Šiuomi pranešu visiems namų sa
vininkams, kad aš esu vienatinis
lietu vys stogų dengė jas.
Dengiu
naujus ir taisau senus stogus, o
taipgi dirbu visokius blekinius dar
bus. Dedu rinas. žodžiu sakant,
savo darbą atlieku gerai, greitai ir
pigiai.
Patyrimą savo darbe tu
riu per 15 metų.
Taipgi turiu didelį troka perkraustymui ir kitokiems visokiems pa
tarnavimas. Kreipkitės ypatiškai
arba per telefoną.

S

jei kenti galvos skaudėjimą,
Jei skaitant raidės susilieja,

ir šiaip
nės.

Jei skaitant ar siuvant akis skau

Jei iš raides? darosi dvi.

<la.il ininlciii, inte
ligentiški biznieriai, veikėjai

Jei turi uždegimą

inteligentiški žmo

da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetona
i

Akinių specialistas
1801 So. Ashland Avė.,
Kampas 18-os gatvės.
Ant trečio augšto virė Platt’o aptiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak.
Nedėliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

New Peoples Electric Co. Dr. W. YuszkiBWicz
(Not Ine.)

L. DOMBROWSKIS
savininkas

1711 W. 47th St.
Tel.: Yards 413
Tarpe Hernūtage ir Paulina.
Suvedame dratus ir sudedame
fixtures i 6 kam
barių namą už
$69.00'. Persitik
rinimui kreipki
tės pas mus ar
ba telefonuokite,
o mos suteiksi
me apkainavimą.
Darbų visuomet
gvarantuojame.
Taipgi, laiko
me elektr. Įran
kių krautuvę ir
taisome viską namieje. Musų kai
nos prieinamiausius.

VISI IND1JONAI GYDĖSI.

Tai yra žolės, kurios nuga laukuo
se vakarinėje dalyje šalies, žinomos
kaipo Manzanita ir kurią indijonai
daugiausia naudojo gydymui.
Ne yni khiusimas, bet gamta yra
paskyrusi šaknis ir žoles laukų gy
duolėms, daugeliui ligų, kokias tik
žmogaus kūnas gali turėt. »šis yra
perstatomas stebėtina pasekme šak
nų ir žolių gyduolė, Lydia E. Pink
liam Vogetable Compound. kuris dau
giau nei per kcturiaftdešim'ts metų
gydė paliuosuodamas Amerikos mon
teris nuo baisių moteriškų ligų. Ap
simokės kiekvienai kenčiančiai mote

riai išmeiglnt.

1 4 I I 1^) ♦- J
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Telephone Van Buren 294
Rea. 11.89 Independenco Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTO
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 8354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drover 9693
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet,
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną.

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

čia valgo lietuviški dakta
rai, advokatai, aptiekoriai,

gas statytojams.
t
Dailydčs vis da nopristoja
Valgykla susideda iš kelių
prie arbitracijos. Sekančių pčtkambarių. Galima turėt privatiškus stalus ir kambarius.
nyčia bus statytojų susirinki
Atmosfera linksma, drau
mas, tai manoma, kad ten ir
giška ir dailė moterims ir vy
rams.
da įlydės pakeis savo nusistaty
mų. šito bent laukia kontrakKainos žemos.
toriai ir taikintojas Landis, ku
Pavalgykite čia sykį ir ne
norėsite valgyt niekur kitur.
ris pakišo dailydėms nepalan
V—i ■ . ......... ■i
■ ■
kias taikymosi sąlygas.
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LAIVAKORTES

AR MANAI APIE NAMUS?

DR. YUSKA

Phone Boulevard 6301

Tel. Canal 2118

Generalis

Kontraktorius ir
1401 W. 47th St,
........... ,

.

- -

Rašomoji
Ė DR. C. Z. VEZELIS Į
Popiera
H Telefonas: Boulevard 7042

Lietavis Dentistas

vour UrUtfpfte

4712 S'oath Ashland Ave^

po 18c. svaras

arti 47-toa gatvės

hiiiiniRimimii

Galvos skaudėjimą,
Strėnų skaudėjimą

Have you tried Dr. Milės* Nervine?

Rezidencija: 2811 W. 63rd St.
Tel. Prospect 3466

Chicago.

Kuomet kenti

Contaln no hablt-formlno druga

yŠkic B Y*0a

•-------------------------------------------------------

./lebe?

One or two and the pain stepe

8

Budavojame ir taisome.

Kam reikia geros baltos
(bond) rašomosios popieros (ne*
linuotos), tegul kreipiasi į “Nau
jienas”.
Turime pardavimui didelį
pluoštų rašomosios popieros ir
parduodame labai pigia kaina —
svarais po 18 centų už svarą, ar
ba lapais po 2c už 16 lapų. Krau
Daktaras Petras Šimaitis tuvėse tokia popiera pardavinė
jama po 40c svaras. Reikalau
Naprapliath’as
Gydau be vaistų be operacijų,
dami popieros kreipkitės Naujie
priėmimo vai. 9:80 ryto iki 1 vai.
p. p. 2:80 iki 5:30 vai. kasdieną, išski nų ofisan Kas norite gauti poriant ketvergus.
pierų į kitą miestų paštu, turė
Vakarais pagal susitarimą.
site primokėti už persiuntimą
528 S. Ashland BJvd.,
Kampas Harrison St., Chicago.
skyriumai po 8c nuo svaro.

Dr. Milės Anti-Pain Pilis

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki

budavotojas.

GYDAU visokias ligas vyrą ir mo
terų; galvos, aidų nerviškumą, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą,
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pietų.
1407 Milwaukee Avė.,
Ghicago, Dl.
Phone: Humboldt 5849
/

Dantų skaudėjimą,
Neuralgiją,

1900 So. Halsted St.

ANTANAS GREDUŠKA

Didžiausias, atsakomingiausias ir
pigiausias rakandų mufuotojus ant
Bridgeporto, nes galiu patarnauti,
kaip didesniam taip ir mažesniam
darbe.
WM. DAMBRAUSKAS,
817 W. 34th St., Chicago.
Tel Blvd. 9386

fp*
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Tel. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas
VALANDOS: 9—12 ryto
2—9 vakaro.
8303 So. Morgan Street,
Chicago, UI.
i

- ------------------

------ --------------- - ----------- r-9

Telefonas Pulln.'an 866

DR. P. P. ZALLYS
Lietuvy* Dentistas
10801 So. Michigan Av., Roselaad.
Valandos: 9 ryto iki 12 dieną
Nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

(Tąsa nuo 5 pust).

geniams. Policijos agentai priruošę tiems grąsintojams “ža
nunešti
bangus”, liepė jam
tą pinigų
sumą Teikalaujamon vieton. Jis tą padarė, taČiau nieks neatėjo jų pasiimtiTodėl policija mano, kad tie
grąsintojai yra artimi Masteršonams ir žino, ką šie daro.

NAUJIENOS, Chicago, .Dį

..... ...

. .

mergina pamačius savo myli
mąjį nusigando. Sako, gelbėk
Dieve, jis purto mane. Jis visai
kitoks išrodo, negu ant foto
grafijos.
Ir tuojau . mergina
atsisakė turėti bile kokį reika
lą su tuom buvusiu savo myli
muoju. Vaikinas lupą pakando,
bet pasakė, kad jis apmokėsiąs
jos sugrįžimo kelionę, jeigu ji
keliaus atgal nevėliau kaip' lai
ke šešių mėnesių. Bet mano
ma. kad vokietaitė apsigyvens
čionai.

Rubsiuvių Unijos 269 Skyriaus pus
metinis susirinkimas įvyks pėtnyčioj,
liepos 1 d., 7:30 v. v. Unijos salėj,
1564 N. Robey St. Visinariai kviečia
mi dalyvaut, nes pirmininkui rezig
navus jo vieton bus renkamas kitas;
bus ir kitų svarbių reikalų.
Sekr. Frank Jouzapaviscia.

PASARGA.

.

Norintieji pasigarsint į sekamos die
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKIA KELETOS
. VYRŲ
Priimsime keletą vyrų į smar
k i ai augančią taxi Cab Co. Jei
turi keletą šimtų dolerių arba
touring karą į mainus ant taxi
cab. Mes išmokinsime biznio ir
pastatysime dirbti tuojau. Mu
sų žmonės padaro virš $100.00 i
savaitę ir visuomet užsiėmę per
52 savaiti į metą. Platesnių ži
nių kreipkitės į vyriausią ofisą.
CHICAGO COMMERCIAL
EXCHANGE
Independence State Bank Bldg.
8159 W. Roosevelt Rd.
Rm. 329-31
Atdara kas diena nuo 10:00 iki
9:00 vak.

Sereda, Birželio 29 d., 1921

PARDAVIMUI

I

NAMAI-ZEME.

NAMAI-2EME

PARDAVIMUI saliunas labai geroj
PRANEŠIMAS.
’
vietoj prie Pullmano dirbtuvių. Biz
šiuomi pranešu lietuviams, kad ša
nis gerai eina. Pardavimą priežastis lę mano' farmos yra geros žemės, ku
—važiuoju j Lietuvą.
rią galima nupirkti už labai prieina
10301 Cottage Grove Avė., Pullman mą kainą. Kas dabar mano pirkti
farmą, štai yra puiki proga Įsigyti
puikią farmą. žemė yra labai derlinga,
AUKSINIŲ DAIKTŲ
auga viskas ką nepasėji. Atvažiuokit
KRAUTUVĖ PAR
tiesiai pas mane, arba rašykit, o aš
jums duosiu kuonopilniausias informa
DAVIMUI.
cijas. šioj apielinkėj yra daug lie
tuvių ūkininkų. Aš pats čia nusipir
kau šmotą žemės ir matau, kad čia
Nupirkome auksinių daiktų galima puikiai gyventi, tad aš patariu
pirkti žemė šioj apielinkėj kol da yra
krautuvę su daugybe stako nuo iš ko pasirinkti. Atvažiuokit patys,
Petro Millerio 2128 W. 22nd St. arba rašykit ant sekančio adreso:
J. STEFANKEVIČIUS,
PARDUOSIME AR MAINYSIP. O. Woodboro, Wis.

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.
BARGENAS.
Pardavimui 6 pagyvenimų, po 6
kambarius namas. Elektra, vanos,
stymu apšildomas ir kiti visis paran
kamai; neša gerą rendą, labai gra
žioj vietoj, netoli parkų. Atsišaukite
pas savininką.
3300 So. Union Avė.
Tel.: Boulevard 5049.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
Laspiso žmogžudžių nesuranda
mobilių, rakandų, kambarių jieškojiKol kas policija visa ką turi
mai, apsivedimai, asmenų jieškojimai ir t.t. turi būt iŠ kalno apmokapėdsako apie Joseph Laspįso,
nrd.
Devyniolikto wardo politikiePARDAVIMUI lotas arba
ME ant propertės. Puikiausia
Klaidos padarytos paskelbime, turi
rio, nužudymą, tai tik krauju
Pienas mažėja.
PARDAVIMUI mūrinis dviejų pa
būt atitaisytos į 24 vai.
proga pasiskubinus, Ateikite ir gyvenimų po 4 dubeltavus kamba mainysim ant nedidelio namo.
su taškytą skrybėlę. Jo žmona
rius namas; porčiai apdengti su stik Lotas yra Brighton Parke, prie
Pieno ima pritrukti
pamatykite mus.
sako, kad ta skrybėlė nesanti
lais, statytas ir išmokėtas 4 metai lietuvių biznio, prie Califomia
jos vyro. Dabar policija sten lietaus nebuvimo didelio karšsenumo.
Parduosiu pigiai iš priežas
THEO. F. DECKER
čio.
Tą
faktą
pareiškė
ncdėties
važiavimo
į Lietuvą. Atsišaukite: Avė. Kreipkitės:
giasi susekti kokiomis gatvėmis
2128 W. 22nd St.
JONAS KRIKŠČIŪNAS,
4347 S. Whipple St.
REIKIA bučeriaus, geras
JIEŠKAU brdlio Zigmanto KriauLaspisa važiavo iš namų išva lios vakare farmeriai ir pieno čuno,
4149
So.
Albany
Avė.
girdėjau buk žuvo karės lauke.
Petras Milleris dar dirba prie
žiavęs ir kur gavo progą įsi- verteivos. Iš Likę apskrities Buvo Sor. N. Y. Kam p. Jei kas ži darbas ir gera mokestis.
CHAS.
RODWELL,
pareikšta,
jog
pienas
pusiau
su

no, malonėsit pranešti, o gal patsai
KAS NORIT PIGIUS NAMUS?
taisymo po tuom pat antrašu.
sėsti jo automobiliui!
tiedu
atsišauks.
Namas
5 kambarių, 2 lotai, auto
6062 So. State St.
Taipgi, po mėnesiui laiko, jis mobilius, 1 karvė, 16 vištų, 4 antys
žmogžudžiai. Sako, kad Laspi- mažėjęs, jei šią savaitę nelis
A. KRIAUČUNAS,
Phone: Wentworth 3806
R. F. D. No. 2, Box 36,
pats pradės varyti biznį prisi ir šuva; mylintiems ant tyro oro gy
so daug žinojęs apie nužudymą bent tris sykis.
venti, galima pirkti pigiai su rakan
Pittsford, N. Y.
pirkęs
naujo
tavoro.
D’Andrea, kuris varės į alderAr norit, kad jūsų pinigai
dais.
Savininkas važiuoja j Lietuvą.
—TT
Atsišaukit iki dvylikos pietų.
nueitų į Lietuvą greitai ir butų pil
manus Devynioliktam warde ir
PARDAVIMUI saliunas labai geroj Tel.: Beverly 2315
1254 W. 112 PI. nai išmokėti? Pinigai pasiųsti per
Užvakar
tapo
paliuosuota
buvo darbininkų vadovai! tojas.
Namas 2 flatų 4-4 kambarių gasas, musų ofisą yra pilnai išmokami j ma
vietoj, tirštai lietuviais apgyventoj. 5
dvidešimts devinta Chicagos
FORDAI
FORDAI
FORDAI
kambariai
užpakalyj.
Biznis
nuo
se

elektra
ir bamė delei- gyvulių. Kaina žiaus kaip keturias savaites laiko. P.
Todėl gal būt jį nužudė, kad
48
touring
ir
roadsters
1917
—
1921
nai
įdirbtas.
Pardavimo
priežastį,
pa

$3,500.00.
Atsišaukit nuo 6 iki 8 vai. M. Kaitis Pinigų Siuntimo Skyriaus
JIEŠKAU 1 arba 2 vaikinų
kartais jis neišduotų JITAndrea moteris už žmogžudystę. Jinai
modelių,
su
arba
be
starterių;
tikras
vakare.
tirsite
ant
vietos.
Galima
pirkti
pusę
vedėjas.
4548 So. Califomia Avė.
3301 So. Halstedt St., Chicago, III.
žmogžudas. Paskui jo pati ape vra Helen Balogli, 9430 Burn- ant ruimo. Gyvenu gražioj vie bargenas, cash ar išmokėjimai. Im arba visą.
simo jūsų seną Fordą į mainus. At
3201 S. Auburn Avė.
liuoja, gal kartais buvę užpuo side avė. Moteris pasisakė, kad toj, prie 2 parkų ir gatvekarių dara vakarais iki 10 vai.
A. V.
PUIKI FARMA.
2560 So. Halsted St.
likai. tie jo nužudytojai. Nes os vyras buvo prisigėręs ir no linijos.
Nuolatinis rėmėjų skaitPARDAVIMUI
Comnation
rėjo ją peiliu papjauti. Tuomet
•
priešais 26th St.
5548
Harper
Avė.
liaus
augimas parodo, kad LIBERTY
pas jį rasta tik šešiolika dole
Playerį pianą labai pigiai. Atsi
LAND
& INVESTMENT CO. ofise
Phone Dorchester 9300
Farma ant pardavimo, nuo Chica
rių, o jis visados nešiodavęsis i pastumus jo ranką su peiliu
šaukite
ant
šio
antrašo.
gos už Milwaukee; 160 akerių, visa visi reikalai yra atliekami teisingai,
ir peilis perpjovęs jam gerklę.
Pasakysiu kodėl.
DIDELIS BARGENAS.
daugiau.
MARTIN NOTKUS,
lyguma; 125 ak. iščystyta, 55 ak. gerai ir greitai.
P.
M.
KAITIS,
ofiso
vedėjas,
Jury
pripažino,
kad
ji
nužudė
Pardavimui
7-ų
pasažierių
automo

užsėta, 80 ak. puikus miškas klevų,
ANT RENDOS pirmos
Policijos vežimai nuvažiavo į
3601
W.
North
Avė3301
So.
Halsted
Str.,
Chicago,
III.
bilius
labai
gerame
stovyje.
Taipgi
ir
vertes $4,000; 5 ak. didelio miško,
Devynioliktą wardą
pakrėsti | savo vyrą gindamosi pati save, klesos kambaris jaunam in 4 kambarių rakandai už labai priei
Tel.
Belmont
2153.
70 ak. • ganyklos, puikus namas 14
kambarių su dideliu beismentu ir forteligentiškam vaikinui. At namą kainą. Pardavimo priežastis va
kaip kurias nužiūrėtas vietasl todėl ji yra ir nekalta tame.
žiuoju Lietuvon.
\
neso šiluma, toiletai, vana, sinkos,
PARDAVIMUI puse saliuno I vanduo
sišaukite vakarais.
ir areštuoti vyrus, kurie pagar-Į
3636 S. Union Avė.
įvestas viduje namo; 2 dideli
labai
geroj
vietoj,
biznis
gerai
Pirmos
lubos,
priekio.
Galima
ma(
JOZAITIS
sodai,
didelė
plytų bamė, kuznia, su
sėję kaipo šaudytojai. Gal tas! Besi maudančių
prie Oak
DIDŽIAUSIA
tyt
pirm
4
vai.
piety.
visais
įrankiais
ir daug kitų budin
eina.
Pardavimo
priežastis
yra,
3415 So. Halsted St.
suteiks jiems daugiau
žinių. I gat.
maudyklos
praeitoms
kų; didelė upe bėga pro farmą, kitas
Mokykla Chicagoj
vyras skiriasi nuo moteries. At upelis perteka per ganyklą; 7 mel
kas nužudė Laspisą.
trims savaitėmis vis dingdavo
- .
VARTOTŲ KARŲ BARGENAS. sišaukite 3159 S. Halsted St.
žiamos karvės, 2 telyčios, 2 geri ark
jiinigai iš jų drapanų. Bet už
liai, 40 vištų, mašinos, 1 bender, 1
Fordas, Touring, 1920 dem.
buvo tardymas vakar tie vagys tapo suimti.
Užvakar
potatoe digger, 1 potatoe sprederis,
rims $375.
4 rows bulvių disc., 1 farm disc., 1
ANT RENDOS 4 kambariai
Carl \Vandcrer, kuris nužudė Policistas sugavo John SparaPARDAVIMUI ice box geležinis
volas, 1 hay loader, 2 wadem.
Fordas,
Touring,
1918
savo pačią ir dar vieną nepažįs- cio, dvylikos metų amžiaus, pragyvenimui ir 2 svetaini susi
dėl
saliuno.
Del
bučernės
gons, 2 sleighs, 1 eutter, 2 bu^gys, 1
rims $225.
corn shelter, 1 feed grinder, 1 feed
savo namuose. Teisma- 1145 Cambridge avė., o tasai rinkimų laikymui arba stako su
svarstyklės (scale) ir du eutter,
1 fanning mill, 1 cream sepeFordas,
Touring,
1917
A
1
pabuty paaiškėjo, kad Wanderer išdavė antrus du savo sėbrus, dėjimui.
barai
rator,
horse power gasoline endėjime $200.
gine,
1
gasoline
washing machine, 1
esąs beprotis ir jam prisivaldi- kurių vienas dešimt metų, o
JOE MARTIN,
2310 S. Hoyne Avė.
bath tub, 12 horse power gasoline enBuick,
Touring,
1917,
kaip
nau

Designing, kirpimo, fitavimo, ir
na visokios dievaitės, ir kad jis antras devynių. Per tris savai
731 W. 18th St.
gine,
1
kuliama
mašina,
1
manuro
siuvimo
vyriškų ir moteriškų drapanų.
jas $600.
spreader,
1
mower,
1
side
delivery,
1
kalbąs daug nesąmonių. Ant tes jie pavogė $115 ir visus pra
Musų
sistema yra geriausia, čia
PARDAVIMUI pianas be hay rack, 1 reding plow, 2 draga, 1
Dodge,
Touring,
No.
9
ir
No.
6
mokiname
atskiruose departamentuo
to teisėjas paklausė jo advoka leidę ant ’‘šiovų’’ ir “aiskriino.”
veik
naujas
labai
pigiai,
wood
machine,
viską
sykiu,
kaina
se
pilną
siuvimo
amatą. Mokiniai
gerame stovyj $350.
to, kodėl tas faktas nebuvo iš
$9,500, {mokėt $5,000, likusius 6 ant aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva
taipgi
Buick
5
sėdynių
auto

Keletas kitų; tikras bargenas
ilgo laiko. Sena našlė nori parduoti drapanas, prie geriausiai įrengtų są
keltas pirmiau, kol jis dar ne
mobilius.
Meldžiu
atsišaukti.
Ponia Gustau Marx, 1430
greitai.
Informacijų kreipkitės ar ra lygų. Išmokinam į trumpą laiką ir
lengvų karų. Išmokėjimai.
MOTERŲ
buvo pasmerktas miriop. Ad Hyde Park Blvd. užvakar nak
šykit
laišką:
už labai prieinamą kainą. Išmokęs
ST. ADOMAITIS,
M. & K. MOTOR SALES,
amato, be darbo nebusi.
vokatas atsakė, jog per neapsi tį rėkdama išbėgo iš savo lo REIKIA šeimininkės našlės be vai
3214 S. Union Avė.
GEORGE HAIDU,
Ateikite pasiteirauti, tas nieko nekų
arba
merginos
namų
darbui,
ma

W.
Blvd.
1417
7&9
42nd
St.
Carney, Mich.
žiūrėjimą tas paliko nepastebė vos į gatvę.
Ir neapsitaisius. ža šeimyna. Gera mokestis, skalbt
prekiuoja.
,
*
PARDAVIMUI
drabužių
Atdara
dienom
ir vakarais.
ta. Jeigu pavyks priparodyti, Pribuvo būrys policistų
nereikia,
valgis
ir
kambaris.
Nuola

į jos
MASTER
SYSTEM
DESIGNING
tinis
darbas.
Atsišaukite:
valymo storas, biznis išdirb
kad Wanderer yra beprotis, jis namus ir paėmė už sprando jos
SCHOOL,
OREMUS CHEMICAL
FARMOS!
tas per daugelį metų. Atsi FARMOS'!
nebus pakartas.
LABORATORY,
vyrui vesti nuovadom Mat jis
Dabar yra geriausis laikas išsirink 190 N. STATE STREET, CHICAGO
Kampas Lake Str., ant 4 lubų.
1718 So. Halsted St.
ti gerą ūkę didžiausioj Lietuvių Ūki
šaukite :
ant policijos klausimų tik juoninkų Kolonijoj. Čia jau yra apsipirPARDUODU studio labai ge
Atsisakė būti jo pati, jį
3305 S. Auburn Avė.
kės nieko neatsakydamas, Paskę suvirŠ 400 lietuvių ’farmas. Bet
REIKIA geros ir teisin roj vietoj, gerai įrengta. Labai
pamačius.
dar
yra daug gerų vietų norintiems
kui jo pati sugrįžo vidun
ir
VALENTINE DRESMAKING
gera
proga
dėl
gero
fotografo.
pirkti, palei didžiausius ežerus ir pui
PARDAVIMUI
bučernė
gos
merginos
dirbti
groserFarmeris Frank Egger pa užkamandavo policistus pelę
COLLEGES
kiausius upelius, kur vasaros laiku
Savininkas
išeina
iš
biznio.
At

nei.
Nereikia
patyrimo.
ir
grosernė
labai
geroj
vie

daro malonų gyvenimą.
misimo, kad jau laikas jam ap gaudyti. Po didelio vargo pelė
6205 S. Halsted, 2407 W. Madison,
sišaukite
Naujienos
314.
3352
So.
Halsted
St.
toj,
biznis
gerai
eina.
Geram
Liepos 3 bus didelis lietuvių ūki
1850 N. Wells St.
sivesti ir padavė i vokiškus laik sugauta ir ponai Marxai vėl nu
ninkų piknikas. Todėl, kurie interežmogui
vieta
gera.
Atsišau

137 Mokyklos Jangt. Valstijose.
suojatės farmų pirkimu, malonėkite
raščius merginos paj ieškojimą. ėjo miegoti.
PARDAVIMUI bučernė ir grosernė
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
kite
Naujienos
No.
327.
apsilankyti
į
musų
koloniją
ant
far

prie Michigan Avė. Tirštai lietuviais
Matai jis yra vokietis ir todėl
mo,
Designing bizniui ir namams.
merių
pikniko.
apgyventa, netoli didelių dirbtuvių,
norįs gauti ir pačią gryną vo
Atvažiavę į Fountain, telefonuokit Vietos duodamos dykai, Diplomai.
Panytė
Doris Hutchinson
biznis išdirbta nuo keletos metų. Par
PARDAVIMUI saliunas iš man iš dypo arba hotelio;-aš greitai Mokslas lengvais atmokėjimais.
duosiu pusę arba visą. Pardavimo
VYRŲ
kietaitę. Vokietijoj gyvenanti pirmiau buvo patraukus teis
priežastis, pirkau kitą biznį. Puiki pro priežasties, turiu 2 bizniu, pribusiu su automobiliu jūsų patikti, Klesos dienomis ir vakarais. Papanelė F. M. Grahowski, dvide man Fred Kattenstrotli, šulą
ir apvažiuosiu po visą Lietuvių Ko reikalaukit knygelės.
ga, pasinaudokit. Naujienos 320.
REIKIA
barberio
nuolati

tad vieną greitai parduodu. loniją iš ko galėsi pasirinkti tinka
Tel. Seeley 1648.
šimt keturių metų amžiaus, at Centrai Board and Mortgage
mą
vietukę
ir
apsigyventi
tarpe
savo
niam
darbui.
Turi
būti
paty

PARDAVIMUI grosernė ir
3131 Archer Avė.
SARA PATEK, girminiaki.
sišaukė jo pajieškojiman
ir kompanijos, už sulaužymą pri
tautiečių. Platesnių žinių rašyk:
ręs
savo
darbe.
Atsišaukite
bučernė geroj vietoj, lietuvių
JOHN A. ŽEMAITIS,
žado. Esą jis buvęs prižadė
R. 1, Fountain, Mich.
apgyventoj. Biznis išdirbta per
si mainė fotografijas ir paga jęs ją apsivesti ir neapsivedęs. greitai.
PARDAVIMUI saliunas,
Telephone 36 F. 4
2011 So. Halsted St.
10 metų. Pardavimo priežastis, geroj vietoj. Galima pada
lios sutarė apsivest. Jis paraše Paskiau ji panaikino tą bylą ir
AMERIKOS LIETUVIŲ
savininkas
serga.
Kreipkitės
PARDAVIMUI
4
pagyvenimų
mu

kad jinai atkeliautų Amerikon. užvedė prit'š jį antrą reikalau
ryti daug pinigų. Pardavi
ro namas, puikiausiam padėjime:
REIKIA
patyrusio
pirmaNaujienos
No.
324.
Užvakar jis viską prirengė dama divorso nuo jo. Ji persi
mo priežastį — patirsite ant elektra,
gasas, vana, beismantas, antvestuvėms ir laukė savo, myli statė save esanti jo pati. Užva rankio kepėjo prie baltos ir PARDAVIMUI bučernė ir groser vietos.
aukštis, porčiai ir kiti parankamai.
Mokinama: angliškos ir lietuviškos
Renda
$1,044.00
į
metus.
Kaina
$7,kalbų,
aritmetikos, knygvedystės, ste
juodos
duonos.
Geram
vyrui,
mos išlipančios iš traukinio kar gi ji teisme pasisakė, kad ji
5339 S. Halsted St.
nė, didele ir nauja; gražus fixtures
350.. Pasinaudokite proga, nes yra nografijos, typewriting, pirklybos tei
ant labai bizniškos vietos ir biznis
Union stoty. Kuomet jo myli nėra buvus jo pati. Todėl ta gera alga.
parduodamas už skolą. Savininkas ant sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abelcash.
Verta $5,000, parsiduoda už
nos istorijos, geografijos, politikinės
M.
KAVALIAUSKAS,
2-rų
lubų užpakalyj.
moji išlipo, jis išskėtė savo ran byla dėl divorso panaikinta. Ir
PARDAVIMUI bučernė ir
$3,000. Kas norit didelį biznį daryti,
ekonomijos,
pilietystės, dailiarašys3211
S.
Union
Avė.
2457 W. 46th PI.
tai gera proga, skubinkitės, nes turi grosernė. Lietuvių kolonijoj.
kas norėjo ją pabučiuoti, saky jos advokatas negavo užmokė
tės ir tt.
būti tuojaus parduota. Kreipkitės
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
damas: "O mano širdele”! Bet ti.
EXTRA BARGENAS.
: It
Biznis senas ir geras. Prie
Naujienų ofise po No. 325.
4
valandai
po pietų. Vakarais nuo 6
REIKIA darbininko. Trumpos
Savastis verta $26,000.00, bet par iki 10 valandai.
žastis pardavimo — iSUSl- duodu
už $21,000.00. Taipgi saliuno 3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.
valandos,
gera
mokestis,
darbas
PARDAVIMUI
pusė
bučemės
Gatvių praplatinimas, tarp
žeidžiau.
fixtures priklauso namui ir šiaip vis
Pamftginklte naujo
ant>
visados.
Atsišaukite
greitai..
kas.
Tuščias lotas šalę. Nėra lyso. Sa
ir
grosernės
Brighton
Parke.
Canal ir Halsted, ir Harrison
4537 S. Paulina St.
vastis
randasi 4800 So. Seeley Avė.
AUŠROS MOKYKLOJ
ir Polk gatvių, atidėta iki ki DARBO ŽMONIŲ KNYGYNAS, Savininkas gyvena,
Atsišaukite 4512 S. Marshfield Avė.
3238 S. Halsted St.
ŠIE SKYRIAI:
PARDAVIMUI grosernė
Tel.: Yards 4255.
5506 S. University Avė.
tam rudeniui.
Anglų
kalbos.
1)
Su ušr«fi»truotu T»lsb»i«nklla8uT. Valst
ir bučernė, lietuvių koloni
lst floor front.
4
Patento Biure.
2) Lietuvių kalbos.

ASMENŲ MOJIMAI

ĮVAIRUS SKELBIMAI

SIŪLYMAI KAMBARIU

AUTOMOBILIAI

MOKYKLOS

ISRENDAVOJIMUI

REIKIA DARBININKU

PARDAVIMUI

MOKYKLA

4

Navjame mčlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalas užmušan
čios ypatybės šiame vaiste idčtos,
bu priemaiša
priimniai švelnaus
kvčpalo.
Ruffles yra xaoai paveikiantis
pleiskanų pašalintojas—begaliniai
puikus plauku sutaisytojas, kuris
patiks kad
ir gačniau•iaiypatai.
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Aptiekose
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Bntinai
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kite
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Žiūrėkite
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INKARO
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Pranešimai
VVest Side. — LSS. 22 kp. mėne
sinis susirinkimas įvyks seredoj, bir
želio 29, kaip 8 vai. vakare Meldažio svetainėj. Nariai prašomi susi
rinkt laiku. Beto, tie draugai, kur
buvo paėmę pardavinėti Soc. Party
presos pikniko tikietus, šiuo prašomi
gražinti juos — būtinai. Partija rei
kalauja atskaitos.
— Valdyba.
LSS. 4 kuopos susirinkimas įvyks
ketverge, birželio 30 d. 8 v. v. Fellowship House, 861 W. 33rd Place. Drau
gės ir draugai, malonėkit pribut lai
ku ir atsivesk it norinčių įstot naujų
narių. — Org. J. M. Vainauckas.

North Sidės Draugijij Sąryšio Vie
šo Knygyno delegatų mėnesinis susi
rinkimas įvyks ketverge, birželio 30
d„ kaip 8 vai. vakare, Knygyno svet.,
1822 Wabansia Avė. Delegatai visi
susirinkit.
— Sekr. A. Vtlis.
Cicero Lietuviu Liuosybės Namo
Bendrovės dalininkų
susirinkimas
įvyks Seredoj, birželio 29 d., S. Kareckienės svetainėj, 1500 So. 49th
Avė. Ateidami nariai atsiveskit savo
draugus ir -pažįstamus. Nevėluokit,
yra daug svarstymų.
— L. Makutenas, Sekr.

REIKIA siuvėjų: skylučių dirbėjų,
guzikų siuvėjų, pamušalų siuvėjų,
edge beisterių, taippat kriaučių, ran
kovių siuvėjų, egzaminierių, edge stičerių, kalmerių dirbėjų, pirmųjų bei
sterių, off preserių.
A. J. ŽUKAUSKAS,
325 W. Madison St.

AGENTŲ REIKIA LIFE
INSURANCE.
Labai gera propozicija, nes kiek
vienas žmogus gali uždirbt nuo $50
iki $75 į savaitę. Kvalafikuotiems
mokėsime savaitinę algą. Atsišaukit
tarpo 9 ir 11 pirm pietų.
COMMONWEALTH LIFE
INSURANCE CO.,

431 S. Dearborn St.,
Room 911-912
Tel.: Wabash 8415.

joj. Biznis senas ir geras.
PARSIDUODA Fire —
1447 S. Halsted St.
Burglar Proof Safe — Ge
ležinė šėpa. Patogi dėl biz
nierių.
JONAS P. EVALDAS,
RAKANDŲ BARGENAS
840 W. 33rd St.
Gera proga jaunai porai penkių (5)
Yards 2790.
kambarių rakandai. Gražiausis gro-

RAKANDAI

PARDAVIMUI kriaučių Storas: čystijimo prosijimo ir siuvimo. Graži
vieta ir pigiai parduosiu — už pir
mą pasiulijimą. Turiu parduoti šią
savaitę, nes išvažiuoju į Lietuvą.
Kreipkitės:
J. R.
240 W. 51st St.
PARDAVIMUI grosernė gerai už
laikoma, labai geroj vietoj, arti mo
kyklos; namas ant kampo. Biznis
cash ir 3 kambariai pragyvenimui.
Turi būt parduota trumpame laike,
savininkas eina į didesnį biznį, — ne
praleiskit progos.
4801 So. Union Avė.
Į

REIKIA bondsų pardavėjo,
turinčio plačią pažintį, ištikimo,
apsukraus, gali greitai pradėt
dirbt gerą uždarbį nešantį dar
PARSIDUODA bučernė ir
bą. Pastovi vieta, atstovavimas grosernė. Pigiai. Kreipkitės.
firmos. Kreipkitės tik laišku
J. JURAŠKA,
Naujienos 328.
2241 W. 21st St.

jiklis pianas su roliais, didelis dubeltava springsa phonographas su re
kordais ir gvarantuota daimanto ada
ta.
Gali grajint visokius rekordus
ir gvarantuota. Taipgi, vėliausios
mados fruntinės setas, dining setas,
miegkambario setas, kaurai, devenportas, pastatoma ant grindų lempa,
kurtinai etc. Viskas nauja. Parduo
sime ant syk arba atskirai už tavo
pasiūlytą kainą. Nepraleiskit Šio bargeno. Rezidencija:
1922 So. Kedzie Avė.

NAMAI-2EME.
PARDAVIMUI
namas,
saliunas su visais įrengi
mais. Biznis senas ir pelnin
gas. Kreipkitės į Naujienas
No. 326.

FARMA PARDAVIMUI.

Pirk farmą tiesiai nuo savininko,
ne nuo agento, tai yra pigiau. Parduo
du savo 160 akerių farmą bile už są
žiningą pasiūlymą. .120 akerių užsėta
ir užsodyta, 2 geros stubos, pilnai
kitų budinkų. 5 arkliai, 3 kumeliai, 12
karvių, 4 holstein telyčios, 1 regis
truotas bulius, 8 kiaulės, 16 paršų,
200 vištukų. Visos reikalingos maši
nerijos. Čia yra ir daugiau lietuvių
farmerių. Atvažiuok ir pamatyk pat
sai, jei nori pigios ir geros farmos.
G. GARAY, savininkas,
R. 1, Carney, Mich.

3) Aritmetikos.
4) Algebros, Geometrijos ir kitų Ma
tematikų,
5) Braižymo (plianų pažinimo).
Laikas brangus, neleisk dykai. Su
vartok naudingai. Seni ir jauni vy
rai ir moteris visi neatidėliodami
pradėkite tuoj
Aušros Mokykla se
niausia ir geriausia. Mokiname die
nomis ir vakarais.
Prisirašyti galima visada.

3001 So. Halsted St.,
Chicago. UI.

Leveskio Mokykla

PARDUODU ūkę 40 akerių; 20 ak.
apsėta kornais, bulvėms, rugiais, avi
žoms ir dobilais, 5 karvės, 2 arkliai,
yra vištų, veršių ir kiaulių. Visi ukininkystei įrankiai. Kreipkitės į savi
ninkę:
'
MRS. ANNA DEMENTIENE,
Box 72, McNaughton, Wis.

PARDAVIMUI naujas mūri
nis namas 4 pagyvenimų; furnace šiluma, ir visi įtaisymai.
Vienas blokas nuo parkų. Kai
na tik $14,000.
5fc00 So. Ada St.
1-os lubos, priekis.

Prirengiamoji ir prekybos dėl
suaugusių. Mokina Lietuvių ir
Anglų kalbų; Grammar School,
High School ir Prekybos daly
kų. Prirengiama prie kvotimų j
visas augštesniaslas mokyklas.
Dienomis: nuo 9:00 ryto 'iki
4:00 p p. Vak.: 7:30 iki 9:30.
1747 S. Halsted St. arti 18 ga.

VYRAI IR MOTERS, mokinkite
I arberio amato dienomis ar‘vakarais.
Mokame 50% nuo uždarbio, kuomet
mokinantis amate. Išmokę uždirba
nuo $12 iki $15 i savaitę.
International Barber College,
653 West Madison St.,
Chicago, UI.

._________________

