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I Nagrinės lamo Mooney

Prašo išvyti japonus
Talkininkai sergsti Konstantinopoli
J.V. karo laivai sugrįžt į Tampico

Prašo išvyt iš Siberijos
Japonus.

True translation filed with the postmaster at Chicago, Ilk, July 12, 1921
as required by the act of Oct. 6, 1917

Junątiniy Valstiją karo
laivai grįžo į Tampico.

čia gauta tekstas tos

notos, kurią tolimųjų
(Siberijos)

respublika

Jungtinių Valstijų
riui

rytų
įteikė

ambasado

Pekine. Notoje prašomu,

kad Japonija butų priversta iš
traukti savo kareivius iš Sibe
rijos. Ištraukti juęs
“kaip
galima trumpiausiu laiku.“
Tokios pat notos įteMda An
glijai ir Kynijai.
(
Notą yra paruošęs Čitos val
džios užsienio reikalų ministeris Yourin. Joje kaltinama Ja
ponija delei įvykusio maišto
Vladivostoke, kur anti-bolševistines jėgos nuvertė
buvusią
to miesto valdžią. Sako, kad
tą maištą sukursčiusi pati Ja
ponija. Beto, įrodoma, kad de
lei japonų kareivių puvimo
Siberįjoje yra kaltos
pačios
talkininkų valdžios, kurios di
džiojo karo metu siuntė lenai
savo kareivius.
Tad delei šito bendro atsakomingumo, kaip pareiškiama
notoje, talkininkų valdžios, jų
tarpe ir Jungtinių Valstijų vald
žia, turi skaityt sau už pareigą
daryti atatinkamo spaudimo į
Japoniją, kad jos kareiviai tuč
tuojaus pasitraukti) iš Siberi
jos.

Čia tokios nuomonės reiš
kiama: Jungtinių Valstijų karo
laivai buvo apleidę Tampico
prieplauką tuoju tikslu, kad
tarptautinėms teisėms nenusi
žengus. Mat, karo laivai by
kurios svetimos valstybės prie
plaukoj gali būti tik tam tikrą
nužymėtą laiką, ir negali jon
grįžti anksčiau kaip už dvide
šimt keturių valandų. Tai, ma
tyt, ir buvo tikroji priežastis
tų laivų pasitraukimui.

Meksikos valdininkai spėja,
kad kalbamieji karo laivai dar
ilgoką valandą šitaip manev
ras: pasitrauks iš prieplaukos
ir vėl grįš į ją — manevruos
tol, kol padėtis aliejaus laukuo
se nepakitęs. Mat, kai tie laivai
pirmą kartą pasirodė Panuco
upės žiotyse, buvo pareikšta,
jogei jie čia atvyko “šiaurinės
True translation filed with the post- Amerikos piliečių
interesus
master at Chicago, III., July 12, 1921 ginti.”
*
as required by the act of Oct. 6, 1917

Talkininkai sergsti Kon
stantinopoli.
Daro atatinkamų žingsnių, kad
neprileidus įsiveržimo miestan
ar pačių jo gyventojų sukilimo

Tampico tečiaus visa ramu. ..

Gautosios iš Tampico žinios
rodo, kad tenai visa yra ramu.
Jokių sumišimų nebuvo. Beto,
į šalies sostinę praeitą subatą
atvyko federalinės kariuome
nės Tampico sryty komanduo
tojas, generolas Arnulfo Gomez. Savo valdžiai jis prane
šė, kad pranešimai apie padėtį
Tampico ir jo apielinkėse buvo
stipriai prasimanyti. Susirupin
ti delei galimos netvarkos nėra
reikalo: tenai yra ramu ir, rei
kia manyt?, taip bus ir ateity.

KONSTANTINOPOLIS, lie
pos 11. — Talkininkai jau pa
darė atatinkamų žingsnių, kad
neleidus turkų nacionalistams
įeiti neitralin zonan — Kons
tantinopolio apielinkėse.
čia
mat turkai kariauja su grai
kais. Beto, žiuroma, kad ir pa Meksikos darbininkai kreipiasi
čiame mieste neįvyktų turkų į Amerikos Darbo Federaciją.
gyventojų sukilimas, kuris yra
Orinzab mieste, Vera Crtiz
labai galimas.
valstijoje, vakar buvo sušauk
ta nepaprasta tos valstijos pro
Smerkia majorą .
fesinių sąjungų konferencija
NEW YORK, liepos 11. — Kaip vienu balsu nutarta krei
Andais čia įvyko vietoos pro ptis į Amerikos Darbo Federaci
fesinių sąjungų (unijų) valdy ją, reikalaujant, kad jinai da
bos susirinkimas. Kaip vienu rytų ką gali išvengimui naujų
balsu priimta rezoliucija, ku painevų tarp Jungtinių Valsti
rioj smerkiama miesto majo jų ir Meksikos. Koks bus Ame
ras Hylan.
Mat, jis vis dąr rikos Darbo Federacijos atsa
spiriasi, nenori gražinti darban kymas, dar pamatysime.
atstatytus gatvių valytojų uni
jos narius.

SOCIALDEMOKRATAS.

Musų draugų laikraštis iš
Kauno. Kiekvienas darbininkas
privalėtų jį perskaityti. Num.
Jau atėjo
Socialdemokratas
num. 7, 8 ,9, 10, 11, 12, 13, 14,
15 ir 16 ir Paštininkų Balso nr.
1 ir 2. Visi, parsiduoda po 5
centus.
Gaunamas Naujienų ofise.

TAFT —- VYRIAUSIA
TEISfiJIS.

SAN FBANCISCO, liepos 11.
— Kad kokios, Tarno Mooney
ir Billingso byla gal bus nagri
nėjama išnauja. Išėjo aikštėn
labai įdomus dalykai Vienas
rankraščių ekspertas
andais
Čia pareiškė, kad delei suruoš
tosios ekspliozijos taip vadi
namos preparednės parodos
metu, 1916 metais, reikia kal
tinti ne Tanią Mooney ir Billingsą, bet vieną pramoniečių
unijos narį, kuris dabar sėdi
rankraščių

ekspertas

vra Chauncev McGovern,
O
tas, kurį jis sako esant tikruo
ju bombininku, buvusia vieno
pramoniečių unijos skyriaus
sekretoris — Fredrick Esmond.
Kad Esmond esąs tikrasai
bombininkas, tatai rankraščių
eksportas spėja iš laiškų, kurie
buk buvę rašyti Esmond dar
prieš tą parodą. Laiškuose da
ryta
persergėjimų, būtent,
kad tą dieną bus ekspliozija ir
taip tolinus.
Ilgoką valandą
minėtasai
ekspertas apie tai tylėjęs, bet
kelintą dienų tam atgal jis nu
taręs sušaukti tam tikrą savo
draugų posėdį, kur ir nutarta
visa tai iškelti aikštėn.
Kaip greit
apie tai patyrė
valstijos prokuromas, jisai su
šaukė prisaikintųjų teisėjų po
sėdį. Ir keli vietos laikraščių
redaktoriai liudija, kad prieš
kalbamąją parodą jie buvo
gavę grąsinamų laiškų. Pripa
žinta, kad vienus tų laiškų ra
šė pats Esmond, o kitus —
jo moteris T.eone.
Maža ir to. McGovern pa
reiškė, kad policijos viršinin
kas AVhite buk gavęs laišką
nuo paties Esmondo, kur jis
sakąs, jogei Tanias Mooney su
ta ekspliozija nieko bendra ne
turįs.
Taigi, išrodo, kad Tarnas
Mooney ir Billingas, kuris per
keliatą metų laikyta kalėjime,
pagalios iš jo bus paliuosuoti.
Kai kurie valdininkai jau yra
pareiškę, jogei kaip greit bu
sią gauta daugiau “aiškių įro
dymų”, kad “tikrasai bombinin
kas” yra Edmondas ir jo mo
teris, klausimas busiąs išrištas:
Tanias Mooney ir Billings bus
išteisinti ir paliuosuoti.
Vietos pramoniečiai tečiau
tikrina, kad Čia naujas kapita
listų sumoksiąs prieš pramo
niečių uniją. Girdi,
šiaip ar
taip, o Tarno Mooney nusižen
gimas iki šiol tikrai neįrody
tas. Maža to. Visa rado, kad
kapitalistai sužiniai padare są
mokslą. Sąmokslą, kad paša
linus “nuo kelio” du negeidau
jamu darbininkų • darbuotoju.
Pirklys Oxman ir keli kiti val
džios liudininkai, kaip pasiro
dė, Mooney bylos metu melavo
kiek galėjo.
Visa tai San Francisco kapi
talistus diskredituoja. Taigi ve
dabar reikia “tikrąjį bonibininką” surasti. Pasak jų, šį kartą
tokiuo norima padaryti pramo
niečių unijos narį, ir tuo turė
ti naujos progos pačią uniją
pulti—-

WASHINGTON, liepos 11.—
Buvęs Jungtinių Valstijų pre
zidentas,
Williain
Howard
Taft, šiandie pradėjo savo pa
reigas eiti kaipo vyriausia au
gsčiausio teismo teisėjis.
Įvesdinimo ceremonijose be
kitų dalyvavo ir generalis pro
kuroras Daugherly.
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"Naujoji Prūsija”.

Kviečia De Valerą konferencijon.

Lietuvos žinios
[Lietuvos Informacijų Biuro
Washingtone]

*

Lloyd George pasiuntęs jam
Rankraščių eksportas sako,
Tautų
Sąjungos
Taryba
telegramą.
kad dėl ekspliozijos Sansvarstydama savo posėdyje Ge
LONDONAS, liepos 11. —
Francisco mieste yra kaltas
Vietos laikraštis Daily Express
LONDONAS, liepos 11. — novoje lietuvių-lenkų ginčą, hir
ne Mooney, bet vienas pra
moniečių unijos narys. . šiandie išspausdino ilgą straip Patirta, kad premjeras Lloyd želio mčn. 28 d. buvo abiem

Tasai

MEXIC0 CITY, liepos 11. —
Jungtinių Valstijų karo laivai
— skraiduolis
CJeveland ir
kanuolinis laivas Sacramento—
ir vėl grįžo į Tampico priep
lauką. Prieplaukon jie grįžo
vakar po pietų. Abudu laivai,
kaip skelbia čia gautosios ži
nios stovi Panuco upės žioty
se, ten, kur ji įpuola jūron-

J1—

Londono laikraštis sako, kad
Japonija užima Prūsijos jun
kerių vietą.

Čitos valdžia pasiuntė naują
notą Washingtonui; prašo,
kad Jungtinių Valstijų valdžia
Meksikos prieplauką jie, matyt,
priverstų Japoniją ištraukt
savo kareivius iš Siberijos. buvo apleidę tik todėl, kad
< tarptautinėms teisėms
nenusiženjrus.
Leavenvvorth Kalėjime.
WASHIN<;TON, liepos 11 —
šiandie
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Nealimė.

MEXIC0 CITY, liepos 11.—
Puškely tarp Tampico ir San
Lilis Potosi nušoko nuo šeirių
pasažierinis traukinys. Pasek
mėje to — vienuolika žmonių
užmuštu ir dvidešimt penki su
žeista.

snį, kuriame defalingai įrodo
ma, jogei Japonija dabar uži
ma buvusios junkerių Prūsijos
vietą. lai, laikraščio žodžiais,
esanti “tolimųjų rytų Prūsi
ja. Pasak laikraščio, Japoni
jos “vidurinė tvarka“
ir jos
užsienio politika “šiandie gy
vai primena susmukusią musų
kaimynę Prūsiją.”
Europai ir Amerikai kada
nors su ta “tolimųjų rytų Prū
sija“ teksią susikirsti.

Panika Vienuos biržoje.
Bankininkai nebežino kur rei
kės dėti Lenkijos markes.

George pasiuntęs telegramą Ai
rijos “prezidentui” Ramonui
de Valera. Patyręs, kad De
Valera sutiko konferencijoje
dalyvauti, premjeras Lloyd Ge
orge pareiškęs, jogei jam bus
labai malonu pasimatyti ir‘tar
tis su juo ir kitais Sinn Fein
organizacijos darbuotojais.
Beto, premjeras klausia, ka
da De Valera ir kiti Airijos
delegatai galės atvykti j Lon
doną.
Spėjama, kad toji konferen
cija įvyks dar šią savaitę.

Naujos riaušės Airijoj.

Belfaste šešiolika žmonių už
VIENNA, liepos 11. — Vien mušta,apie šimtas sunkiai ar
nos finansininkų rateliuose dilengviau sužeista.

deliausia panika. Tą paniką iš
šaukė netikėtas Lenkijos mar
kių kurso puolimas. O Lenki
jos markių Viennos bankinin
kai, kaip sakoma, turi “devy
nias galybes”. Tas markes jie
supirko kiek laiko atgal, tikė
damiesi, kad “neužilgo Lenkų
markė pakils”.. Bet vietoj kilti
ji šiandie Europoj ir Amerikos
jokios vertes nebeturi. Pav.,
Amerikoje Lenkijos markę ga
lima nusipirkti už keturis-penkis centus!
Pralošė streiką.

VVASHINGTON, liepos 11.
Jurininkų unijos
viršininkai
čia pranešė, kad Atlantiko ir
Meksikos įlankos jurininkų
streikas pralaimėtas. Samdyto
jai pajėgė susiverbuoti reika
lingą skaičių streiklaužių
ir
tuo jurininkų ūpą
nupulde.
Silpnesnės valios žmonės, bai
mės ir bado verčiami, pasisku
bino grįžti darban. Visi tie, kur
laikėsi iki paskutinės valan
dos, savo darbo turbūt nebe
gaus.
Ramiojo vandenyno pakraš
čiuose jurininkų streikas dar
tęsiasi.
1
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Crane — naujas komunistų
svetys.

BĘLFAST, Airija, liepos 11.
— Vakar vakare čia kilo dide
lės riaušės. Surinktomis žinio
mis, šešiolika žmonių užmušta
ir apie šimtas sunkiau ar len
gviau sužeista.
Riaušes prasidėjo vakar rytą,
bet stipriausia
susirėmimas
įvyko vakare. Riaušių priežas
tis — Sinn Fein organizacijos
nariai- Vienoj vietoj ainnfeineriai užpuolę policiją ir ėmę
šaudyti. Tai buvo pirmasai
ženklas ir policijai ir kitiems
sinnfeinerių sekėjams. Po to
riaušės ėmė plėtotis — kone
visame mieste.
Kongresui pirmininkauja Chicagietė Jane Addams.

pusėm pasiulusi: tęsti pertrau
ktas Briusselio derybas toliau
pradedant š. m. liepos 15 d.,
įvesti į abiejų šalių delegacijos
atstovus* nuo Vilnijos, be to
lenkai privalėtų ligi š- m. rugsė
jo mėn. ištraukti iš Vilnijos
Želigovskio kariuomenę, lietu
viai gi ligi š. m. rugpiličio 1
d. turėtų savo kariuomepę de
mobilizuoti, ginčijamoji terito
rija turėtų būti valdoma iki
klausimas bus galutinai išsprę
stas Tabtų Sąjungos kontro
lės komisija, kuri turėtų iš vie

pranešimo, kuomet pranešėjas
paskaitė Tautų Sąjungos pa
siūlymą, Seime kilo didelis
triukšmas: visų frakcijų atsto
vai protestavo prieš tokias ne
priimtinas sąlygas, kokias yra
Tautų Sąjungoj Taryba pasiu
lusi. Visų partijų spauda yra
griežtai nusistačiusi prieš tą
pasiūlymą. Ministerių kabine
tas šiandien galutinai aptars
atsakymą Tautų Sąjungos Ta
rybai.
Vilnijos lenkų liaudies taryslaptame
ba liepos 3 d. savo

posėdyje nutarė steigti
Vil
niaus, Švenčionių ir Trakų ap
skrityse ginkluotas gyventojų
“kovos kuopas”. Ašmenos ir
Vileikos apskričių
ginkluoti
gyventojai lenkams neištikimi.
Tenai lenkai sudarė iš civiliai
persirengusių Želigovskio ka

tos gyventojų sudaryti 5 tūks reivių
tančių žmonių miliciją. Pasira

šytoji tarj? Lietuvos ir Trenku
sutartis turėtų būti ratifikuo
ta (patvirtinta) ne tik abiejų
valstybių seimų, bet ir businčio Vilnijos seimo. Tarp Lie
tuvos ir Lenkų turėtų būti užmegsti diplomatiniai ir preky
bos santikiai. Lenkai su šiuo
pasiūlymu principaliai sutiko.
Lietuviai gi tokias sąlygas pri
imti atsisakė.
Lietuvos Delegacijos nariai,

Galvanauskas ir Soloveičikas,
liepos 3 d. grįžo iš Ženevos
Kaunan. Liepos 4 d. ministerių
kabinetas svarstė
Vilnijos
klausimą.

Birželio 27 d. tapo įsteigtas

“Lietuvos Paskolos
Komite
tas”, susidedąs iš Amerikos lie
tuvių visuomenes darbuotoju.
Paskolos Komiteto tikslas yra
padėti neišpirktųjų dar “lais
ves Paskolos”
dalį (300,000
dolerių) išplatint Amerikos lie
tuvių tarpe. Nutarta yra visą
priruošiamąjį darbą pabaigti
rugpiučio 1 d., kad paskui ga
lima butų .Lietuvos prašomąją
paskola realizuoti trumpu lai
ku.

poznaniečių miliciją.

Kaunas, VII,

(Elta).

8 d.

Liepos 6 d. ministerių kabine
tas priėmė užsienių
reikalų
ministerio Puryckio motivuotą negativį atsakymą į Tautų
Sąjungos pasiūlymą.
Steigiamojo Seimo ' posėdy^je liepos 6 d. buvo perskaity
tas lenkų frakcijos atstovo Grajewskio skundas ant Lietuvos
vyriausjbės dėl tariamojo len
kų persekiojimo
Ijetuvdje.
Skundą jisai buvo
padavęs
Tautų Sąjungos kontrolės ko
misijai. Skaitant tą dokumentą
kilo Seime didelis pasipiktini
mas. Keli
atstovai puolėsi
prie lenkų . frakcijos atstovo
Liauso su kumštėmis.
J• f’ %
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Airijos parlamentas laikė
posėdį.

VIENNA, liepos 11. — Va
DUBLINAS, Airija,
liepos
kar čia prasidėjo terčias InII. — Neįkalintieji Airijos par
ternacionalės Moterų
Lygos
lamento nariai šiandie laikė
kongresas.
Delegačių
ytin
savo posėdį. Posėdis laikyta už
daug. Kongresui — pirmą die
darytomis durimis.
ną — pirmininkauja chicagietė
Jane Addams.
Vienos kongresai! amerikie
LIETUVON—
tės yra pasiimt ilsios penkias
užrašykite savo gimi
delegates — Jane
.'Addams,
Kaunas, VII, 7 d. (Elta).
nėms ir pažįstamiems
Alice Hamilton, Florence KelLiepos 6 (1. Lietuvos delegaci
NAUJIENAS. — Lietuley, M. Villard ir Doty'
jos pirmininkas p. Galvanaus
vos žmonės Amerikos
kas darė Steigiamajame Seime
Naujienas
labiausia
Grįžta į Jungtines Valstijas.
pranešimą apie Tautų Sąjun
gos Tarybos pasiūlymą lietu >- j mėgsta.
.....
...
WASHINGTON, liepos 11.— vių-lenkų ginčui išrišti. Laike
Čia gauta žinių, kad Internacionalės Mašinistų
Associacijos
prežidentas, Williani Johnston,
šiomis dienomis sugrįš į Jung
tines Valstijas.
Johnston buvo iškeliavęs į
Europą ir norėjo nuvykti į ta
rybų Rusiją, bet Maskvos val
džia jį neįsileido.
Dabartiniu laiku prieš šienapjūtę ir rugiapjū
I

-
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PEKINAS, liepos 11. — Bu
vusia Jungtinių Valstijų ambasadoris Kynijoj, Charles B.
Crane, bus naujas komunistų
svetys. Čia gautomis žiniomis,
jisai jau yra apleidęs Čitą —
keliauja per tarybų Rusiją
į
Jungtines Valstijas. Kartu pa
tirta ir tai, būtent, kode! tary
bų valdžia nenorėjo įsileisti jį
į Rusiją. Manyta, kad jis dar
yra -‘oficialia Jungtinių Valsti Rusai broliaujasi su vokiečiais.
jų valdžios žmogus”. Bet kuo
met patirta, kad tokiuo jis jau
BERLINAS, liepos 11. —
nėra, tarybų valdžia savo pat Čia grįžo vienas vokiečių pra
varkymą atmainė.
monininkas, kuris buvo nuvy
kęs į tarybų Rusus. Jisai sako,
LONDONAS, liepos 11. — Sa k datarybų Rusai esą
labai
ko, kad premjero Lloyd George draugingi vokiečiams. Anglais
konferencija su Sinn Fein or jie nepasitikiį.
ganizacijos darbuotojais įvyks
ketverge.
Pagavo dvidešimt penkis ban
ditus.

JAUREZ, liepos 11- — čia
gautomis žiniomis, praeitą su
Vakar, liepos II d., užsienio pini- batą Du rango mieste federa
5 kaina, perkant jų ųe mažiau kaip linė kariuomenė pagavo dvide
26,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos piogais lialp:
šimt penkis banditus, kurie p!ė
Anglijos 1 svaras
........ $8.62 šę ir žudę gyventojus.

PINIGŲ KURSAS.

..... .
15c
Austrijos 100 kronų
Belgijos 100 frankų ........ $7.60
. Sušalę du Alpų mylėtojai.
Danijos 100 kronų
....... $16.20
Finų 100 markių .
........ $1.70
BERNAS, Šveicarija, liepos
Francijos 100 frankų ....... $7.72
Čia gauta žinių, kad Ty........ $4.54-8. Italijos 100 lirų
Lenkų 100 markių
...... t | raliams Alpuose šiomis dienoOlandų 100 guldėnų
....... Sisio,111’8 sušals du žmonės-svetimNorvegų 100 kronų
Šveicarų 100 kronų ..... ...... $16.50 šaliai, kurie buvo atvykę pasišvedų 100 kronų .......
vaikščiotų po juos.
Vokiečių 100 markių ...

Dabar laikas
slysti pinigai Lietuvon

tę Lietuvoje pinigai yra reikalingiausi. Jeigu
dabar pasiusi, tai pemiefanenueis. Antra ver
tus, dabar Lietuvos pinigai yra pigiausi, ir už
dolerį jų galima daugiausia pasiųsti. Vakar Lie
tuvos pinigų kursas buvo pigesnis negu kokią
kitą dieną nuo naujų metų. Tuo pasinaudojant,
dabar reikia pasiųsti pinigų Lietuvon.
Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigu siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pasieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St.,
Chicago, UI.
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,

.

'

.

'

»

NAUJIENOS, CMoagO, ffl.

Kas Dedasi Lietuvoj
.. ..................

Žemaičių Kalvarijos
padangėj.

šiaip užprotokolavo:

nčjams užduota ytin stiprus nės, tie, kuriuoą’ amerikiečiai
smūgis. Jų išlaidos duliar pa vadina “industrijos kapitonais“.
didės keliais tūkstančiais dole*
Jie vietos laikraščiams pasa
rių. Mat, daugelis liudininkų ko, ka« yra “gera“ ir kas “blo*kitose valstijose gyvena, o keli ga“. Andais Piliečių Partijos
dagi užsieny..
—-nenusigąskite: lai ne darbi
Naujosios Anglijos, o kartu ninkų organizacija- sekreto*
ir visi pažangus šios šalies dar- J ris vienam vietos laikraščiui
bininkai turės įtempti jėgas, bandė paduoti skelbimą, kukad sukčius reikalingą sumą pi- riame įrodyta Piliečių Partijos
nigų, nes kitaip — kaltintojai1 gerumas ir senųjų partijų’’ gali savo tikslo atsiekti. .
republikonų ir demokratų —
Kaltinamųjų advokatai jau netikimas. Ir kasgi? Laikraš
buvo kelis savo liudininkus pa čio rodak toris tą skelbimą
šaukę. Jie visi tą žmogžudybę, delei kurios dabar kaltina
ma Sacco ir Vanzetti, matę, bet
griežtai pareiškė, kad nė Sacco
nė Vanzetti nėra tie žmonės,
kuriuos jie anąmet matė. Ką
kaltintojų advokatai nedarė,
bet panaudoti tuos liudininkus
savo naudai negalėjo.,
.—
, ,

“Paėmus tą klausimą į dienos
rėdą posėdžio pirmininkas ap
klausė septynių iš susirinkusių
jų piliečių, kurie priparmlė, kad
(Naujienų korespondencija]
nevienas iš kaltinamųjų nevar
Geguž. 29 d. vaikinai trak tojo ginklo prieš miliciją ir
tieriuje prie pilstyluvės susi kad juos, kaltinamuosius, su
pešė, ir vikresnysis kitam kru mušė vietos du šauliai ir vienas
vinai prakirto žandą. Kruvina apginkluotas civilis asmuo.
sis padarė “trevogą,“ nubėgo
Patikrinimui, kad pa rodi i iipas miliciją ir kartu susirado šieji piliečiai laikosi tcisingupusgirčių keletas šaulių (parti mo ir kad nebuvo ginkluolo
zanų), kurie ėmė vytis per lau prieš!nimos milicijai, tapo pakus mušeikas. Vyresnysis ini- kviesta du vietos vaikai: Pet
licijantas ant tos “intencijos“ ras Kaminskis 12 m- amŽ. ir
kartą iššovė, bet nelaboji kul Aleks. Maciukas 13 m- amž...
ka likosi šautuvo vamzdy, ne kurių liudymu
remdamasis
išlindusį... Jaunesnysis milici- Plungės nuovados viršininkas
jantas šokęs ant arklio vijosi randa sumuštuosius kaltais uži p prisivijęs bandė šaut į bė puolime ginkluotai ant milici Pasaulio Darbininkų
gančius, bet revolverio gaidelis jos. Paklausus pribuvusiųjų
Judėjimas.
]>atrono nekirtęs, o bėgantieji vaikų, P. Kaminskio ir A. Mapasukę “tik lįsk“...
AUSTRALIJA.
'čiuko, ar jie ištikrųjų mate,
AUlycijantai piktumo perim
kad kas šaudė į miliciją, atsa
ti, kad ginklui nešauna, dan kė nematę ir negirdėję. Vie
Nori atnaujini prekybą.
tis grieždami, grįžo atgal mies tos milicininkas Čiuželis liepęs
telin ir puolė į valsčių prie te sakyti, kad du sykiu šovę į jį
[Iš Federuotosios Presos]
lefono, kad iš Telšių ar Plun ir lodei jie taip pasakę Plungės
Sydney. — Sovietų valdžios
gės atsiųstų jiegą sukilėliams 'nuovados milic. viršininkui.
įgaliotinis Semenov daro visa,
malšini.
Valsčius jau buvo
Valsčiaus Taryba permalto kad Australijos valdžia sutik
uždarytas ir milicijantas vir apsileidimą vietos milicijos, tų atnaujinti prekybą su tary
šaičiui pamokslą besakydamas kadangi ji, milicija, nesisten bų Rusais. Australijos darbiniu
tik iš proto neišėjo,
gė likviduoti muštynes ir dar kai šitą Senienovo žingsnį nuo
Šauliui, kaipo jauni vyrai, ir gi davė progos girtiems šau širdžiai remiaenergijos pilni galvoje ir pa liams apsiginkluoti. Taipgi ne
JUNGTINES VALSTIJOS.
kaušyje, vijosi kol prisivijo. dovanotina milicininkui čiužePrisiviję, — kaip kaimynai I liui už pritraukimą jaunų vai
Spaudos “laisvė“.
įr praeiviai mačiusieji pasako kučių prie melagingo parodyja, — vieton to, kad areštuoti, mo”
..
[Iš Ftederuotosios Presos]
""
1
pradėjo mušti. Mušė baisiai,
Protokolo nuorašas .pasiųstas |
Terre Ha u te.
Terre Hauvieną šautuvą visai į šipulius apskr- viršininkui. Birž. 8 d.
sudaužė, kitą sugadino. .Vįsas atvažiavo Telšių nuovados ini- te tokio dalyko, kaip spaudos
kaimas baisėjosi tokiu reginiu lic. viršininkas ir pradėjo kib-' laisve, nežino. Delei to, su
įr tokiu baisiu šaulių elgesiu. ti prie valsČ. raštininko ir vir- prantama, negalima kaltinti nė
Suimtuosius
pargabeno I šaičio, kad buk tai buvęs vals buvusį justicijos departamento
miestelin; vienas visai nebekal čiuje koks slaptas susirinkimas, viršininką Palmerį, ir ne da
bėjo, nes galvoje turėjo septy-1 ir laikinai pastatė po valnu bartinį to departamento virši
nias skyles, o kitas baisiai su areštu viršaitį, P. Gedvilą areš ninką. čią yra dar gabesnių
žmonių, nei Palmeris. Tai
muštas, bet dar galėjo Šiek tavo ir atidavė vargonininko
“Better Business“ biuro žinotiek kalbėt. Rytmetyje sužeis Reivydo globon.
tuosius apžiurėjo tada buvęs
Išsiaiškinus ir išrodžius, kad
atsilankęs
socialdemokratų ' tai buvo viešas Valsč. Tarybos
K, posėdis ir kad nuorašas proto
» i
Bielinis ir šio to pasiteiravo. kolo yra pas apskr. viršininkų,
30 geg. K. Bieliniu! nuvykus į paleido abu.
Jelšius, valdininkai teiravosi,
Nuovadas pasisakė esąs ga
kas vakarykščiai atsitiko šven lybė ir nieko nebijąs, galįs vi
toj Kalvarijoj, mat milicija te sus pamaudyti. Mat nuovadas
lefonu iš Kalvarijos informavu sako esąs piktas ant raštininko
si, kad tai “sudna diena“ da ir viršaičio, kam šię įskundė
rosi ir net prašę komendanto jį už pernai rudenį areštuotųjų
jėgos (kareivių), nes “bolševi “cicilikų” nežmonišką mušimą,
kai“ norį iššaudyt miliciją ir kad vienas net nuodų prašėsi,
šaulius. ' Vienam milicijantui nes kančių iškęst nebegalįs...
sukilėliai net marškinius per
Tokie stebuklai stebuklingoj
šovę ir dar laimė, kad kulka Žemaičių Kalvarijoj.
į kūną nelindo...
—Sermėgėlis.
Bet komendanto, matyt, šal
to kraujo žmogaus butą. Nesi
skubino. Tą pačią dieną pri
buvo iš Plungės nuovadas, pir
miau apsiuostęs su šauliais ir Nauja našta Sacco ir Vanzetti

Ufarninkaa, Liepos 12,1921
grąžiiro ir atvirai pasisakė, jogei “tokį skelbimą dėti nega
limu“. Rodei negailima? Ogi
todttl, kad “botter buisliness“
žmonės rado jį esant netinka
mu!
Deportavo knygininkę.

Swampscott, Mass. — čia ta
po patirta, kad dvi savaiti atgal
knygyninke Eillen Coughlan ta
po deportuota Kanadon. Ją de
portuoja kaipo “kontraktuotą
darbininką**, nes prieš atvyk-

siant iš Kanados į Jungt. Valsti
jas, ji buvo gavusi vietą New
Yorko viešąj ame knygyne.
Amerikos knygų asociacija,
kuri laikė čia savo suvažiavimą,
prieš tokį darbo departamento
elgimąsi užprotestavo, nes knygyninko, kaip ir profesionalo,
negalima priskaityti prie kontraktuotų darbininkų. Nurodo
ma, kad taip elgianties, negali
ma butų apsimainyti universi
tetų profesoriais, artistais, stu
dentais ir mokslininkais.

European American Bureau
Fabionas ir Mickiewicz
vedėjai
Buvę A. Petratis ir S. L Fabionaa

Siuntimas pinigų, laiw
kertes, pašportai ir tt
NOTARIJUiAS
Re ai Estate, Paskolos,
Insurinai ir tt.
809 W. 35th St., Kamp. Halhted SL
Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.i Utar. Ket. ir Suk iki 9 vak.
Ned.i iki 8 po pietų.
<■'

1 ...... -.......

Tel. Randolph 2898
ADVOKATAS
Ofisas vidų rudes tyji
ASSOCIAT1ON BLDG.
19 So. La Šalie SL
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietį
Panedeliais iki 8 vakare.
Namą Tel.: Hyde Park 8395

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas
29 So. La Šalie SL Room 824
Tel. Central 6390
Vak.: 812 W. 33rd St., Chicago
Tel. Yards 4681.

JOHN KUCHINSKAS j

Kas Bus

LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kertė Leavitt St.
Telephone Canal 255ŽT
Valandas: 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 tfirmo morgečiaus ant lengvų išlygų.

Augusi 7
Tai bus
Didžiausias
Puikiausias
Linksmiausias
Smagiausias
Draugingiausias
Gražiausias
Rimčiausias ir
Muzikališkiausias
PIKNIKAS

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

S. W. BANES
ADVOKATAS
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Rector Building
79 West*Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560
Rez. 3214 S. Habted St.
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 v a k.

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

Phone Boulevard 6301

ANTANAS GREDUŠKA
Generalis

Kontrąktorius ir
’ ’ ‘ būdavotej a«.

Lucky
Strike

Budavojame ir taisome.

U01 W. 47th St,

It’s toasted

ASHLAND JEWELRT
MUSIC STORE

V
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Delmaatal,

Auksybi,

V Regulator

jfc PAIN-EXPELLER
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C«lum-

bljos Grafonolaa Ir

lleturiUd . n«yjausi

rekordai.
4*87 & Aahburi ,
vsu
Chicago. III.

Ką=tik Gavome iš Lietuvos
Keturias knygutes nesenai išleistas Lietuvos
Socialdemokratu Partijos.

gynėjam.

mūšyje
dalyvavę. Prasidėjo
[Iš Federuo tosios Presos]
tardymas.
Atėjęs į valsčių viršaitis ir
Dcdliam, Mass. — Sacco ir
pamatęs gulinčius sužeistuosius Vanzetti gynėjams antdeta sun
Severus Gyduoles užlaiko
šeimynos sveikata.
prasitaręs: “Kokia ta musų po ki našta. Teisėjo Thayer pa
licija, kad taip baisiai muša!“ tvatyk ym u ,jie patys dabar tu
Išgirdęs sargyboje buvęs mili- rės padengti išlaidas, kurios
Pranešimas
I
cijantas bėgo pranešt nuova pasidarys kviečiant savus liu
Dėl Moterių.
dui, kad viršaitis užtariąs su dininkas į Dedhamą — 'liudy
I
muštuosius, Atbėgo nuovadas tų. Tos išlaidos yra tokios:
Ne niekniekiaukit su savą sveikatą
ir pamočnikas į valsčių, išvarė reikės imdengti kelionės lėšas,
nesirūpinant ape tą neregulariskumus netvarką, kurias būna prežaft*
pašalinius ir prie uždarytų du užmokėti tiems liudininkams
čiu daugumo jusu kentejimu. Gau«
rų nuovados viršininkas sakė už jų sugaištą laiką ir 1.1. Iki
kitę pas sava Aptiekoriaus
viršaičiui su valsč. raštininku šiol tas išlaidas dengdavo pa
“ožkoą pamokslą“ ir net ža tys kaltintojai, t. y. valdžia.
dėjo areštuoti, kad šie milici
Beje, teisėjas Thayer® buvo
jos “cnatų“ negerbiu ir kartais sutikęs, kad tos išlaidas pa
jų nekaltybę nupeikiu. Tą pa dengs kaltintojai, bet kartu ji
čią dieną sužeistuosius išvežė į sai reikalavo, kad savo liudi
(Severo Regulatoriu). Kuris yra
.Telšių ligoninę.
ninkus kaltinamieji kviestų |
ypatingas vaistas, priduodąs sti
prumo. Rekomenduotas yra d61
Pas m. nuovadą tardymui per korto raštinę. Kitais žo
pataisymo tu ypatingu silpnumu,
netvarkų ir neregnlariskumu, kan«’
buvo pakviesta pora vaikų 12 džiais, kad korto raštinėj butų
kinančiu motoras.
—13 metų, katrie matę ir gir paduota visas Sacco ir Vanzet
Preke $1.26.
Pardavinėtas Aptiekose visur.
dėję, kad į miliciją tikrai šovę ti liudininkų surašąs.
bėgantieji. Bet vėliau tie vai
Suprantama, kad tokį reika
W. F.'SEVERA CO.
kai miestelyje pradėjo pasakot, lavimą kaltinamųjų advokatai
CFDAR RAPIDS, IOWA
kad jie nematę, tik buvę įpra priimti nagalėjo. Tokiam atvėjy kas gali tikrint, kad vie
šyti milicijos taip sakyti. ’
H kaimų pradėjo bėgti į ną gražią dieną liudininkų
KAM KENTĖTI?
valsčių žmonės mačiusieji mu surašąs neatsidurs kaltintojų Raiunatizmo, neuralgijos ir raumenų
šimą, sakydami: kur teisybė? kišeniuj... Kokios*visa tobu gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su
užką tie areštuoti ir kodėl mu lų pasekmės, nėra reikalo aiš
sų mačiusiųjų niekas nieko ne kinti. ’Jau ir dabar turima ži
Vnhbaženklls užreg. 8. V. Put. Ofise.
klausia?
| nių, kad kai kuriuos kaltinaŽiūrėk, kad gautum- tikraji-garsujį per
Tą pačią dieną buvo valsč. *'mųjų liudininkus buvo aplankę daugiau kaip 50 metų.
[Tarybos posėdis ir valsč. Ta- “tam tikri emisarai“...
Reikalauk, kad turėtu Ikaro (Auchor
Yaizbažeu -tį.’
ryl a žmonių skundą išklausius . Taigi, Sacco ir Vanzetti gy- .

Chicago.

Phone Boulevard 491

cigarette

Sacco-Vanzetti byla

■

T

Kelias Į Socializmą*

Kas tai yra Socializacija

Parašyta Dr. O. Bauer.
Versta iš vokiečių kalbos.
Šiame veikale aprašo opiau
sius šių dienų klausimus, pritai
komus Lietuvos
socializacijai. Verta didžiausios domos.
Kaina —r 35 centai.
•

r

Paraše K. Kautski
1

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

- y,”

Vokiečiu Nepriklauso
mųjų Socialdemokratu
veikimo Programas.
Šioje knygelėje darbininkai
ras daug ko pavyzdingo vedime
žmonių valdžios. Ją turėtų skai
tyt kiekvenas. Kaina 35c.

Steigiamojo Seimo
mokratų Frakcijos

Socialde

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

NAUJIENŲ KNYGYNE. Rašykite užsakymus greitai,
nes nedaug jų turime.
NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Pinigai
Kenoshos
Lietuvon
gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, money orderiais ar draftais.
Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimų pilnai atsa
koma. Norėdami gero ir
teisingo patarnavimo.

Kreipkitės pas:

A. Pakšys
220 Milwaukee Ave^
Kenosha, Wis.

E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai
prašomi pirkinių reikalais
eiti į tas sankrovas, kurios
skelbiasi Naujienose.

G

;

NAUJIENOS, Chicago, UI,

Utarninkas, Liepos 12, 1921

Traukia teisman unijos

taristai turėjo atsižadėti savo padaryti panorėtų.

I KORESPONDENCIJOS

pieno ir savo sumanymą atšau

kė iš parlamento.
Australijos darbininkai yra
griežtai nusistatę prieš darymą
McNAUGHTON, WIS.
kokių nors sąjungų su Angli
Lietuvių Ūkininkų Kolonijoj. jos imperialistais ir rengiasi aštrion kovon, jei dabartinė Aus
Nedėlioj, liepos 3 dienų buvo tralijos atgaleiviška valdžia
vietos Lietuvių Ūkininkų Drau bandytų Australiją įtraukti į
gijos parengtas šeimyniškas kokias nors sąjungas su Angli
piknikas. Žmonių buvo pusė ja, sulig kurių reikėtų Australi
tinas būrelis ir visi linksmai jai dalyvauti Anglijos veda
laikų praleido. Programas bu muose karuose.
Tokis Australijos darbininkų
vo turtingas; kaip vyrai taip
ir Moterys visi dalyvavo pro nusistatymas jau privertė premierą Hughes paskelbti parla
grama, kas ką mokėdami.
Ir pas mus yra tokių žmonių, mente, kad Australija nedaly
kur norėjo pakenkti draugijos vaus kare prieš Jungt. Valstijas
piknikui; bet nieko svarbesnio ir kad jei Anglijos Japonijos
negalėdami atlikti tai nors sutartis pasirodys priešinga
tiek padarė, kad J- Juškevičiui Australijos interesams, Austra
pakinktus krūmuose paslėpė, ir lijos parlamentas jos netvirtins.
tas turėjo skolinti, kad į namus Mat Australijos darbininkai yra
gerai organizuoti ir stiprus, tad
parvažiavus.
Kas syk vis daugiau chicų- su jų nusistatymu valdžia turi
giečių pradėjo lankyti musų skaitytis.
Dabar eina kalbų, kad ren
kolonijų, kad pasigėrėjus ža
liuojančiais javais ir šviesiais giamasi prie didelio karo Indi
ežerais. Pas mus daug yra joj. Australijos militaristai at
vasarnamių, kur šimtais tur virai giriasi, kad Australijos ka
tuoliai praleidžia vasaros karš reiviai neužilgo kariaus Indijoj.
tąsias dienas. Gaila, kad lie Manoma, kad šiAme dalyke Aus
tuviai nelabai myli atostogas tralijos valdžia daugiau žino, ne
praleisti tyrame ore, bet vaikš gu kad ji yra pasakiusi visuo
tinėja surūkusiom miesto gat menei.
Vaigšto gandų, kad jau yra
vėm. Jeigu mieste, jaunuoli,
neturi darbo, tai važiuok į išdirbti pienai apie transporta
ukius: pigiau pragyvensi ir ty vimą į Indiją didelės armijos iš
Australijos ir kad Australijos
ro oro pakvėpuosi.
Norėdami kokių informacijų oficieriai jau yra Indijoj, kur
kreipkitės į draugijos pirminin jie studijuoja smulkmenas trankų: S. A. Dementis, Box 72, 1 sportacijos ir Indijos kelius.
Gerai padėtį žinantįs žmonės
McNaughton, Wis.
sako, kad gąsdinimas Japonijos
Kaip kitur yra suktų politi- yra tik priemonė paslėpti tik
tikierių taip ir pas mirs yra. ruosius siekius ir kad militaris
liepos 5 dienų buvo miesto tų sumanymas suvienodinti su
mokyklų direktorių rinkimai ir Anglija militarines sistemas
buvo slaptai balsuojami, bet
yra tik noru įvesti šalyje kondalinamose popierėlėse jau ga
skripcija ir paskui panaudoti
tavai buvo parašyta už kų bal
Australijos armijas vedimui An
suoti. Bet tas ant gero neiš
glijos karų Indijoj ir kitur.
ėjo, nes balsuotojai užprotes
tavo. — Vietos Ūkininkas.
Australijos darbininkų
persergėjimas.

Australijos žmonės

prieš tą militaristų sumanymą kad jis gali atšaukti Australitokia didelę opoziciją, kad mili- jos konstituciją, kada tik jis tai

I

Lietuvon ir iš Lietuvos

LAIVAKORTES

cc>

M

parlamentą.
Jie visai nemano tai spėkos pagelba.
pildyti dabartinės valdžios pada
“Atsimti iš jų teisę

Australijos Padangėj.

---------- ------ SERVICES

Chicago. — Didelės spaustu
vės savininkai, Cuneo-IIenneĮ IR Iš LIETUVOS
Siūlo pagelbą kovai su berry Co., patraukė teisman du Ir daugiau
išplaukimų kai savaitl
tiesioginiais
laivais
ir iš ANTWERburlesonizmu.
William L. Haas ir Henry Van PO, KARVE ir įANGLIJOS,
turi
Artsen, prezidentą ir biznio trumpus ryšius su KAUNU ir kitais
Siūlo pagelbą kovai su
agentą Chicago Pressmen’s LIETUVOS MIESTAIS.
Keliauninkams po 2, 4 Ir 6 loveles
burlesonizmu.
Union No. 3, reikalaudami iš jų kambaryj.
$50,000 atlyginimo už nelegalinį Atsikviesklt savo gimines bei drau
gus musu dideliais, greitais laivais.
[Iš Federuotosios Presos]
paskelbimą streiko toje spaus Atsišaukite prie artimiausio laiva
Baltimbre, Md. — Baltimorę tuvėje.
korčių agento, arba
Evening Sun, nepriplausomas
Lokalus No. 3 tapo prašalin THE CANADIAN PACIFIC
OCBAN SERVICES, LIMITED.
demokratų laikraštis, pasiūlė tas iš presmonų unijos.
40 N. Dearborn St, Chicago, III,
$500 apmokėjimui išlaidų New
York Call apeliacijos delei Columbia distrikto teismo nuo
sprendžio, kuris parėmė pašto
viršininko Burlesono atėmimą'
antrps klesos siuntimo teisių
Call dienraščiui.
“Kadangi mes tikime, kad
šios bylos klausimai paliečia pa
čius pamatus laisvės žodžio ir
laisvės spaudos”, sako Sun sa
vo pasiūlyme, “ir todėl pačius
pamatus Amerikos demokrati
nės sistemos, mes nuoširdžiai
kviečiame ne tik musų skaityto
jus, bet taipjau redaktorius ir
leidėjus kitų laikraščių ištirti1
NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
paliestuosius klausimus ir ko
kias išvadas galima padaryti iš
tes ant visu geresniųjų linijų važiuoti
Columbia distrikto teismo nuo
Lietuvon ir iš Lietuvos.
sprendžio.
•

‘

C® 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
taksų. :
.
_ '
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus įLietuvos Prekybos ir Pramonės Banką
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso
> '

L. D. L. D. Centro Valdyba

Binghamton, N- Y.
rytų sutarčių su kitomis šali
Iždininkas K. Liutkus,
Great Neck, N. Y. mis. Todėl Australijos Darbo
partija neužilgo rengiasi išleisti
persergėjimą kitoms šalims, ka
da Darbo patrija įgaus kontrolę
parlamente, ji pasilaikys pil
niausią teisę peržiūrėti visas su
Karo debesis ir Australijos
tartis su kitomis šalimis, iškelti
darbininkai.
jas aikštėn ir jeigu tokios sutąrtįs bus rastos kenksmingos
W. FRANCIS AHERN
[Federuotosios Presos k ores p.]
Australijos žmonėms, ar pavo
Sydney, N. S. W. — Austra jingos Australijos taikai, tos
lijos žmonės pastaruoju laiku sutartįs bus tuojaus atmestos
labai sujudo delei rengimosi ir panaikintos.
atnaujinti sutarties tarp Angli
Delei laukiamo Darbo partijos
jos ir Japonijos. Toje sutarty pilno laimėjimuose rinkimuose j
je yra vienas skirsnis, kuris nu Australijos parlamentą, tokis tos
sako, kad jei kuri kita šalis už partijos paskelbimas turės di
pultų Japoniją, Anglija turi ei delės svarbos.
ti jai pagelbon. Tą patį turi
Lyga brangiai kainuoja.
daryti ir Japonija, atsitikime
Australija šiais metais turės
puolimo ant Anglijos. Australiečiai gerai supranta, kad Jungt. mokėti $275,000 dapendimui
Valstijų karo su Japonija pavo tautų lygos išlaidų. Ji turės
jus kasdie didėja. Karas tarp mokėti tiek, kiek moka Anglija,
tų dviejų šalių gali bile kada Franci jos ar kitos didesnės šaKadangi lygos išalidos
prasidėti. Anglija sulig sutar lįs.
ties, turėtų gelbėti Japoniją. nuolatos didėja, tad Australijos
Australija irgi galėtų likti žmonės pradeda priešintis mo
įtraukta į tą karą . Bet austra- kėjimui tokių augštų mokesčių
liečiai yra giminingi amerikie palaikymui lygos mašinerijos.
čiams, ir prieš juos kariauti vi Jie jau nori, kad Australija pa
sai nenori.
sitrauktų iŠ lygos. Jie žiuri į
Anglija numatydama, kad jos lygą, ne kaipo į įstaigą palaiky
kolonijų žmonės priešinasi jos mui pasaulyj demokratybės, bet
užsienio
politikai, stengiasi tik kaipo į įrankį apgynimui
įkurti imperijos sąjungą, kuri kapitalizmo.
turėtų bendrą gynimos sistemą
Pavojus kolonijų savyvaldai.
•
ir bendrą užsienio politiką. Tai
visą diktuotų pati Anglija. Au Australijos parlamente pada
stralijos militaristai jau padarė ryta visus nustebinęs pripažini
vieną žingsnį toje linkmėje. Jie mas, kad savyvaldos teisės gali
įnešė sumanymą, kad suvieno būti bile kada panaikintos An
dinti su Anglija gynimos siste glijos valdžios, kada tai jai pa
mą. Prie tos sistemos yra ga tinka padaryti . žmqnės tikėjo,
lima padaryti konskripciją vi kad jų savyvaldos teisės yra
sai neatsiklausus žmonių noro. amžinos ir nepaliečiamos. Bet
Tokioms militaristų užmačioms dabar pasirodo, kad Anglijos
griežtai .pasipriešino Australi parlamentas dar turi teisės lei
jos Darbo partija ir susidarė sti įstatymus dėl Australijos ir

...

[Iš Federuotosios Presos]

labai susidomėję.

“Evening Sun neprijaučia po
litiniam Call programui, bet to
laikraščio doktrinos mažai turi
bendra su šia byla. Daug svar
besnis yra paliestąsis cenzūros
klausimas.
“Sulig to nuosprendžio, kiek
vienas laikraštis ar periodiniai
raštai atsiduria tokioj padėtyj,
kad jie gali gyvuoti tik iš ma
lonės generalinio pašto viršinin
ko. Delei to, musų nuomone,
tam viršininkui suteikiama di
desnė gale cenzūros, kokios ne
buvo nė viduramžiuose.
“Jei didžiuma Jungt. Valstijų
žmonių ryto nutartų, kad esanti
respublikos valdžia patapo des
potizmu ir todėl turi būti pa
keista ar panaikinta ir vieton
Australijos darbininkai veda jos Washingtone įvešti sovie
prieš visą tai griežtą kovą ir tai, o federaliniai teisėjai iš
tremti į Filipinus, jie turėtų pil
Pirmininkas J. S. PrusnJaitis, jau aplaike keletą laimėjimų.
943 Bank St. Waterbury, Ct. Jie žino savo spėką ir'tikisi ne ną teisę tai įvykinti ir jeigu paužilgo užkariauti ir Australijos roma pasipriešinimas, / įvykinti
Sekretorius J. M. Buchinsky,
52 Glenwood avė.,

CANADIAN j,,. PACIFIC

viršininkus.
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laisvo

čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas

svarstymo ir įvesti neatsako-

be jokių atidėliojimų ir be jokių nuosto
lių. Naujienų čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik
nuvažiavo Lietuvon.
NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ
SKYRIUS
Chicago
1739 S. Halsted St

mingą autoritetą spręsti kokios

idėjas jie gali laisvai išgirsti ir
kokių idėjų jie negali išgirsti,
reiškia papildyti pasikėsinimą
anh jų pamatinių teisių”.
Į LIETUVĄ

‘.Red Star Line
Laivai išplaukia kiekvieną savaitę
iŠ New Yorko, nuo No. 58-62 North
River prieplaukos.
Iš New Yorko i Hamburgą, Lie
poją ir Danzingą.
Samland (tik 3 kliasa) liepos 16 d.
Gothland (tik 3 kliasa) liepos 30 d.
Kroonland, Antverpą, rugpiučio 13 d.
Zeeland, Cherbourgą, rugpiučio G d.
Lapland, Cherbourgą, liepos 16 d.
Finland, Plymouthą, liepos 23 d.

JAU ATSPAUZD1NTA

V& American Line

Manchuria, Hamburg per Cherbourg,
Rugpiučio 25 <L,
Mongolia, į Hamburg ir Danzig,
Liepos 28 d.,
Vigo, Cherbourg
Minnekahda, į Hamburg ir Danzig,
Rugpiučio 11 d.
Išplaukimai 12 vai. dieną (šviesos
taupymo laiku) jei nėra pamainų.
Greiti, tvirti, patikėtini laivai. Man
dagus ir rūpestingas aprūpinimas pasažierių.
Norėdami tikro patarimo apie kai
nas, plaukimo kelius, imigracijos ir
pasportų taisykles atsišaukite į
116 laivų — 1,250,000 tonų.

IIMK
jM

UI v<is s,ai”<lojimą arI ha jaučiau pailsu-

’

sne’’

bą ir ilsėtis.' Niekkd neturėjau gy
dytojo nei ėmiau
gyduolių, koliai ne
buvo nurodyta susiedkos, pas kurią
tankiai apsilankydavau. Ėmiau ketu
ris butelius Lydia E. Pinkham Ve
getable Compoundą ir dabar esu ge
riausioje sveikatoje ir linksma apsi
dirbu stubos darbu. Tikrai sugraži
no pilniausiai sveikatą”. — Mrs. L.
M. DARRAS, 46 Howard St., De
troit, Mich.
Ne visuomet biznyje moteris svei
katos priversta neatlieka savo dar
bo, bet labai tankiai pasitaiko, kad
namų moteris to neįgali. Kuomet
strėnų ir galvos skaudėjimas sunai
kina visą ambiciją, ir eina silpnyn.
Kuomet tik kenti kokią negalę, vi
suomet naudok geriausią- gyduolę,
Lydia E. Pinkham Vegetable Compound.

AR MANAI APIE NAMUS?
Ar nori gaut už prieš
karinę kainą?
Bungalows, dviejų flatų,
ofisams namų, teatrų, ligonbučių arba garadžių.
Taupyk pats savo pinigus
pasinaudojant
nurodymu
patarnavimu, perkant spė
ką ir auginant organizaciją
Namų Budavojimo Draugi
ją
Niekados nebuvo pirmiau
žmonėms siūloma panašus
patąrnavimas įsigijime ar
ba nusipirkime materijolo ir
pasibudavojimo sau namo.

AR NORI NAMO?
Žengk prie telefono
Rašąuk.„.National. Heądąuarters; 5886 Randolph.
139 N. Clark St., Rooms
1709-12 arba pašaukit Distriet Sales Manager,

Stanley Rubey,

4021 S. Maplewood Avė.,
Lafayette 965.

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

PAVYDAS

THE HOME BUILDERS
ASSOCIATION .
National Headųuarters,
Rand. 5886,
Rooms 1709-12 City Hall
Square Bldg.
139 N. Clark St.

Rašomoji
Popiera

arba prie vietinio agento.

A.SHUSHŪ
AKUSERKA
Turiu patyrimą
moterą ligose; rū
pestingai
prižiū
riu ligone ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State SL
Chicago, III.

Oi. A. R. Blumenthal
AKIŲ SPECIALISTAS
Akis Egsamiaeeje Dvkw!

vert-‘~ rna"
pertraukti dar-

Ne ryto

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

Chicago: F. C. Brown, West. Pass.
Agent, 14 North Dearborn St.,

Detroit, Mich. — “Nesijaučiau gerai per keletą metų ir niekada neMBni| galėjau
valgyti
^|!|Į P'i ryčių, ii višnu
I'
• •’: ; - 11 ” ’ ‘'1 ''1 “' ': ‘U M''1

Klauskit apie tai!

Tai yra puikus veikalas parašytas garsaus ru
sų rašytojo Arčibaševo, kurio veikalai yra ver
čiami į daugelį kalbų. ‘Pavyde dalyvauja 11 ypatų
8 vyrai ir 3 moterįs. \ Yra žingeidus ir pamoki
nantis veikalas. Kaina 50 centų.

T. Pullman 5482

Dabar geriausioje sveikato
, je, kadangi naudojo Lydia
E. Pinkham Vegetable
Coiųpoundą.

M. ARCIBASEVO

Penkių Veiksmų Drama versta P. K-as.

INTERNATIONAL MERCANTILE MARINE CO.,

PAKLAUSĖ SAVO
DRAUGES PATARIMO

kus.

F***
nyksta regėjimas.
Mes vartojam
pagerintą
Ophthalmometer. Ypatinga doma at
kreipiame 1 vaiVal.i nuo 9 ryto iki 9 vak.

4649 S. Ashland Ava. kamp. 47
Talephona Yarda 4817
Boulevard 6487

18 RUSIJOS
Persikėlė nuo 3412 So. Halsted St.
po No. 3313 So. Halsted St.
Gerai lietuviams žinomas per 22
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas Ir akušeris.
Gydo aštrias ir chroniškas ligas,
vyrų, moterų ir vaiką, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorija: 1025 W.
18th St., netoli Fisk St,
VALANDOS: Nuo 10-12 pietą,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
( Dienomis: Canal
8110 arba 857
Telephonai:
Naktimis: Drexel
950 - Drover 4186
GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St.

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

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyrišką ir
Vaiką Ligų.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai.
vakaro.
Nedaliomis nuo' 10 vaL
valandos ryto iki 1 vai. po pie*.
Telefonas preael 2880

Chroniškos Ligos
Tikra Diognoza
Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai
J. VAN PAING M. D.
2221 So. Kedzie Ave«
Vai. 1—2; 7—9 po piet
Tel. Austin 787

DR. MARYA
DOWIATT—SASS.
Kątik sugrjžo ii Califomijoi ir
vii tęs savo praktikavimą po No.
5208 W. Harrison St.
Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9
vakare išskiriant nedšldienius.

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

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

po 18c. svaras

Kam reikia geros baltos
(bond) rašomosios popieros (nelinuotos), tegul kreipiasi į “Nau
jienas”.

Valgių Gaminimas
ir

.

Namų Prižiūrėjimas

Amerikos Pilietis

Sutaisė
Amerikos Lietuvaitė

Surengė J. Ilgaudas

Kiekviena lietuvė šeimininkė,
kuri nori gardžiai pavalgidinti
savo šeimyną, privalo turėti sa
vo namuose valgių gaminimo
knygą.
Dabartinė kaina: apdaryta $1.50
neapdaryta $1.00

Puslapių 68.
Pilniausi pamokinimai kaip tapti Suvienytų Valstijų
piliečių.
Lietuvių ir anglų kalboje.
Taipgi sutrauka
suvienytų Valstijų konstitucijos.
Kokvienas norintis likti Suvienytų Valstijų piliečiu,
privalo įsigyti šią knygelę. Pinigus galima siųsti krasos
ženkleliais,

Reikalaukite tuojau.

Kaina 25c.
NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 So. Halsted St.,
Chicago, UI.

Naujienų Knygynas
1739 So. Halsted St.,
Chicago, III.
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Turime pardavimui didelį
pluoštą rašomosios popieros ir
parduodame labai pigia kaina —
svarais po 18 centų už svarą, ar
ba lapais po 2c už 10 lapų.'Krau
tuvėse tokia popiera pardavinė
jama po 40c svaras. Reikalau
dami popieros kreipkitės Naujie
nų ofisan Kas norite gauti popierų į kitą miestą paštu, turė
site primokėti už persiuntimą
skyriumai po 8c nuo svaro.

Telephone Y arda 5884

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 Iki 12 ii
ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
8325 So. Halsted SU Chicago, DL

Tel. PuUman 842

DR. I. E. MAKARAS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
10900 Michigan Ave^ Roeelande.
VaL 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:M
iki 8:80 rak.

Ųtarninkąs, Liepos 12, 1921
su komunistais; social-revot NAUJIENOS
liucionieriai gi esą darbinin
|►*5
The Lithuanian Daily News kų klesos priešai, — ir kai
mMgr.ni rrrriiirin.....
i ,,
. .......... .. <
po tokie jie Rusijoje neturi
APGAVIMO KOMEDIJA.
teisės nei atvirai organizuo
tis, nei prakalbas rengti, nei Ofipialė bolševikų telegramų
laikraščius leisti.
agentūra “Rosta-Wien” paduoda

Apžvalga

“Vienybė” teisingai nurodo,
kad klerikalai yra pilni žiauru
mo ir keršto, nežiūrint to, kad
jie sakosi esą Kristaus pasekė
jai. Bet ji klysta, sakydama,
kad klerikalų fanatizmas tikta;
dabar “pradedąs” apsireikšti.
Mes manome, kad pats “Vieny
bės” redaktorius puikiai žino,
jogei klerikalai visuomet buvo
fanatikai. Ar-gi jisai butų už
miršęs, kad klerikalai yra daug
kartų net “pogromus” darę lai
svamaniams ir socialistams?

Pasikėsinimas ant Soc
Partijos Konvencijos.
Apie šimtas eks-kareivių buvo
įėję į svetainę ir reikalavo
“pasiaiškinimo”.

Amerikos aliejaus kampa
nijos ir Meksika.

yra padarytas,

žinoma,

ne priešinosi

dėlto, kad bolševikai butų ir kovojo už savo laisvę. Masupratę, jogei yra neteisiu-j žiukė Airija prieš milžiniš menė jau esą pasirengę stot j
galutiną mūšį su kapitalizmu!
ga varžyti žmonių laisvę. ką Britų imperiją! Ir Ang-| Tikslas tų komedijų, kurias
Bet Rusijoje yra atgaivinta llija dabar, pagalios, nutarė daro “trečiasis internacionalas”,
privatinė prekyba ir yra gai jieškoti taikos su airiais, yra apgauti Rusijos proletaria
vinama privatinė pramonė. pailsusi amžinai lieti savo tą, idant jisai dar ilgiaus vilktų
komunistiškų diktatorių jungą.
Pirklių-gi ir pramonininkų

“Rosta-Wien” praneša po mes pažymime šitą svarbią

antgalviu “Skilimas tarpe I atmain« N politikoje su diSocial-Revoliucionierių” se dėlių pasitenkinimu. Taika
yra geresnis dalykas, negu
kamą žinią:
karas!
“Daugelis darbininkų
Sulaikė laikraštį.
Tambovo
geležinkelio
[Iš Federuotosios Presos]
dirbtuvėse pasitraukė iš Chicago. — Dar dvi laidos
Sočiai - Revoliucionierių New Age tapo pašto sulaikytos.
Viso nuo balandžio mėn. jau ke
Partijos.”
turios to laikraščio laidos yra
Pasirodo> tuo budu, kad I Nulaikytos*.. Paštas pasekant
geležinkelio dirbtuvėse Tam- Į įvestu Bųrlesono papločiu, atsi
paaiškinimų
bove iki šiol buvo daug dar- sakė duoti ............
r , kodėl
bininkų, priklausančių so-| laikraštis tapo sulaikytas,, Ne
cial-revoliucionierių parti žiūrint naujojo pašto viršinin
ko Hays pakartotų pareiškimų,
jai. O bolševikai visą laiką kad jis laikraščių ne cenzūros,

skelbdavo, kad Rusijos dar-jįarp j0 jr j0 pirmtakuno Burlebininkų klesa einanti tiktai šono nėra didelio skirtumo.

(Tęsinys)

beri beri, apie* kurią mes vė
liau pakalbėsime. Mažo to EijkProf. Hopkinso bandymai.
man pastebėjo, kad nenumalti
1906 m. prof. Hopkins iš ryžiai (ryžiai nuo kurių nėra
Londono pradėjo daryti bandy nuimats kevalas) visai neken
mus su žiurkėmis. Jis padali kia balandžiams. Kaip tik suno žiurkes į du skyrių — dėl sirguisieji ba'alndžiai gaudavo
patogumo pavadinsime pirmą nenumaltų ryžių, jie tuoj pra
jį skyrių A, o antrąjį —■ B. dėdavo taisytis.
Lenkui chemi!l<as, Kazimie
Abiejų skyrių žiurkės buvo vie
nokio ūgio ir svarumo. Žiur ras Funk, ėmė daryti su ba
kes A skyriaus jis maitino landžiais tokius pat bandymus,
riebalais, proteinais, angliahyd- kaip ir Eijkman. Daviniai bu
ratais. Jais laikais buvo ma vo tokie pat, kaip jr Eijknjanoma, kad tokis maistas kaip no. Bet Funk. nepasitenkino
tik tinka žiurkėms, žodžiu, tuo. Jis pasiryžo atskirti iš
jis maitino žiurkes taip, kaip ryžių kevalo tą faktorį, kuris
anie tP^ai Viliuką. Ir žiurkės apsaugoja balandžius nuo su
ėmj* nyk Ui.
Proteinai, kaip sirgimo. Po ilgo ir sunkaus
žinia, yra azotinės sudėtys. darbo Finikui pavyko atskirti
Jų randama mėsoj, žuvyse, baltą kristalinę medžiagą. Ba
žirniuose, kiaušiniuose, grū landžiai, kurie visai jau nebe
duose, etc. Jie yra būtinai rei galėdavo vaikščioti, kaip tik
kalingi gyvybė palaikymui. gaudavo mažytę dalelę tos me
džiagos, tuoj imdavo taisytis ir
Angliahydratai susideda iš cuk
raus, krakmolo ir t.t. Jie ran pasveikdavo. Tą baltą krista
dama bulvėse, grūduose ir šiaip linę medžiagą Funk pavadino
augmenyse.
Jie yra
labai vitaminu. “Vita” reiškia gy
svarbus, kaipo maistas. Gy vybė, o “amine” vardas chemi
nės sudėties. Tečiau daliar
vūnų ir augmenų riebalai su
yra tikrai žinoma, kad vitami
daro trečią maisto rųšį. Rie
no cheminė sudėtis yra ne toki
balai - tai musų energijos šaltinis. Kartais mes perdaug jų kaip kad mane Funk. Funko
a Iras tasai vitaminas paprastai
vartojame ir tik apsunkiname Į
vadinama
vandenyj
savo organizmą, Tai tokiu|1 daCiar
tirpstantis vitaminas B. Gi An
maistu Hopkins
maitino A
gluose jis yra žinomas, kaįpo
skyriaus žiurkes, Žiurkės ėmė
vandenyj tirpstantis faktoris B.
silpnėti.
vaikai ^neaugo.

atstovas
pasakoja,
kad |Ijmis interesai sprendžia, kad naudojimui jžg’os, tegul jis išFrancijos komunistai ir jaunuo-1ĮObregono valdžia negali išsilai- eina gatvėn ir čia visa užbaigia Apskritai, jų veisimosi

svetimam jungui jos

kareivių ir tos mažiukės tau
biznis reikalauja spartaus tos sūnų kraują.
’susisekimo su užsieniu.
Tuo pačiu laiku, kai Ang
lijos, minįsteriai galvoję, apie
Hrooklynoliomunistų or sustabdymą karo Airijoje,
ganas išreiškia tokį linkėji Jungtinių Valstijų valdžia
mą:
teiravosi vyriausiųjų talki
“Juo greičiau Amerikos ninkų sostinėse, ar jie nesu
Socialistų Partija susigi- tiktų padaryt kartu su Ame
miniaus su Ebertais ir rika kokią-nors sutartį apie
Noskėmis, tuo bus svei ginklavimosi sustabdymą; ir
kiau šios šalies darbinin- šie pritarė jos pasiūlymui.
. kų judėjimui.”
Jeigu šitas
sumanymas
Tai yra charakteringa įvyks, tai jisai dar dau
mintis. Kadangi “trečiojo ginus, negu Anglijos susi
internacionalo” vadai —* Le taikymas su Airija, prisidės
ninas, Trockis, Zinovjevas prie pasaulio nuraminimo.
ir k. — turi augštas vietas Ir jo atsigavimo!
didinimas
valdžioje, tai komunistai Ginklavimosi
mano, kad ir socialistai ne pagal tuos pienus, kuriuos
gali su nieku kitu “giminiau- įvairios valstybės buvo pritis”, kaip tiktai su preziden ėmusios per dvejetą-trejetą
tais ir ministeriais. Sociali paskutinių metų, grasino už
stai tečiaus neužmiršta to versti tokią baisią naštą pa
fakto, kad Vokietijoje yra sauliui ant pečių, kad jisai
milionai darbininkų, susior butų turėjęs suklupti po ja.
ganizavusių į politines ir Tiktai kiek galint sumažinprofesines
organizacijas. damos visas savo išlaidas,
Europos valstybės gali tu
Jeigu Amerikos socialistų
partija užmegs artimesnius rėt vilties užgydyti savo
ryšius su jais, tai žinomaJ žaizdas, kurias jos išsinešė
kad šios šalies darbininkų iš didžiojo karo.
. Kapitalistinės
valdžios,
judėjimui bus sveika.
matoma, suprato tatai, ir

KOŠT. AUGUST

[Iš Federuotoslo* Presos]

ilgoką aprašymą vadinamojo
Detroit, Mieli. — Birželio 29
T*l*phon* Roo**v*it 8ftM
“trečiojo internacionalo” tre
dieną, iš ryto, apie šimtas bu
čiojo kongreso.
vusių kareivių, dabar Amerikos
Suhacription Rateai
|8.00 per year i* Canada.
Kongreso atsidarymo dienoje,
Legiono narių, buvo įmaršavę
37.00 per year outaide of Chicago.
girdi, buvo padaryta iškilmin
svetainę, kurioj laikyta Socialis
|8.00 per year in Chicago.
Bėgiu
paskutinių
dienų
8c per copy.
ga raudonosios armijos paroda,
tų Partijos konvencija. Smar
Entered as Second Ola** Matter įvyko du labai svarbus viso į kurią pasižiūrėt buvo pakvies
kuoliams vadovavo Dr. William
March 17th. 1914, at the Post Office
ti visi kongreso delegatai, o taip
S. Proctor, detroitietis.
of Chicago, III., undar the act of pasaulio gyvenimui dalykai.
Įėję į svetainę jie tuojaus pa
March 2nd, 1879.
Viena, Anglijos valdžia nu pat ir užsienio misijų atstovai.
Naujienos eina kasdien, liskiriant
I Po parodos Trockis laikė pra
reikalavo, kad jų kalbėtojui bu
nedildienius. Leidžia Naujiena Ban- tarė mėgint taikiu budu iš
kalbą, paskui kalbėjo komunistų
tų leista užlipti ant pagrindų ir
spręst
Airijos
klausimą
;
an

HL — Telefonas: Roosevalt 8600.
delegatai, atvykusieji iš kitų Amerikos aliejaus kompanijos pasakyti “kas reikia”. Delega
tra, Jungtinių Valstijų val kraštų.
zi
ir Meksika. ’
tai jau žinojo, ko tie žmonės no
Užsisakomoji Kaina:
[Iš
Federuotoslo*
Presos]
džia išleido pakvietimą tal Pirmutinis po Trockio kalbėjo
ri. Kad nekiltų bereikalingas
Chicagoja —■ paltu; .
Matams 38.00 kininkams atvykt į Wash- Couturier, kuris, pasak “RostaWashington. — Amerikos alie- triukšmas ir gal būt užpuolimas
Pusei metų ____
4.50
Trim* minariam*
.K25 ingtoną ir pasitart apie gin Wien”, pareiškė, Franci jos ko- jaus kompanijoms nepavykus delegatų, tas smarkuolių reika
vardu, kad
, 1.75
priversti Meksikos prezidentą lavimas patenkinta. Vienas jų
klavimosi sumažinimą sau i munistų .partijos
■
x
i
Obregoną sumažinti, jų taksus užlipo ant “stėčiaus” ir šitokį
“
Francijos
komunistai
ir
resumoje
ir
jurose.
Chicagoje — per Miiotejaaj
ar suspenduoti dalį konptituci- “spyčių” išrėžė;
'
Viena kopija
d ,
03
Šituodu įvykiu reiškia ’ voliucinė Franci jos jaunuo-, jos apie valdymą mineralų ir “Mes neesame susidomėję nė
Savaitei----- ■ 18
• menė yra pasiruošę mušiui ir
Minėsiu! -------- ----.... - 75 stambią atmainą kapitalisti
nekantriai laukia tos -valai! aliejaus šaltinių, tos kompanijos ekonominėmis nė politinėmis
nių valstybių politikoje. To dos, kada bus galima suvesti pradėjo kurstyti Meksikoj nau sąlygomis. Atėjome čia tik dėl
ją revoliuciją, neduodant mo to, kad kaikas jūsų konvencijo
Metam* ............................... .
17.00 se valstybėse visuomet buvo
rokundas su kapitalizmu.”
<t
,
je tikrino, jogei raudonoji vėlia
Pu*ei
______ -... - .
.
kesčių dabartinei valdžiai.
4.00 labai garbinama jiega; o pa L
Trim* mėnesiam* ----- --- 2.00
Ar tai ne juokingos yra šito
va esanti vienatinė vėliava ir
Dviem mėnesiam*
, 1.50 skutinis didysis
karas pa kios kalbos? Nesenai “Naujie Didžiuma Meksikos valdžios kad Socialistų Partija turinti
pajamų paeina iš aliejaus ek
Vienam mėnesiui ................... - .75
vertė jiegą tikru dievaičiui nose” buvo paduota ištraukos iš sporto taksų. Prireikus pini tikslo naudotis ja kaipo sava
Lietuvon ir kitur uisianluoMt
(Atpiginta)
joms. Viskas tapo sutremp Francijos komunistų laikraščių gų, prezidentas Obregonas kiek emblema.
Metam*_____
-■ - - 18.00
“šioje šalyje tiktai viena vė
Pusei metą
..■■■■■'
, . 4.50 ta ir paniekinta, kas neatsi ir Francijos komunistų vadų laiko atgal padidino taksus ant
. 2.25
Trims mėnesiams straipsnių, kur buvo nurodoma išgabenamo aliejaus. Standard liava tegali būti, ir ji yra — mu
Pinigus reikia siųsti pašte Money laikė prieš kumsčią ir ginkOrderiu, kartu su užsakymu.
llą; o tie, kurie pergalėjo tas faktas, kad 1-ios Gegužės I Oil Co. tuojaus sustabdė alie sų žvaigždės ir dryžės.' Kiekvie
šventės apvaikščiojimas šįmet
nas priešingas pareiškimas bus
ginklų kovoje, ėmė diktuoti visai nepasisekęs. Francijos jaus eksportą^ Eina gandų, laikoma išdavimu ir niaikad ir kitos aliejaus kompanijos
Rusijos bolševikų valdžia pasauliui teises.
komunistų partijos sekretorius rengiasi tą patį daryti.
ikmgumu”, smarkavo tas “didpadarė patvarkymą, kad ir Anglija per šimtus metų stačiai išsireiškė taip, kad šįmet
Manoma, kad toks bendras | vyris”.
privatiniai esmens vėl gali jiega valdė airių tautą ir 1-ios Gegužės šventę turėjo bur aliejaus kompanijų veikimas yra
Dar daugiau”, tęsė jisai;
siuntinėti telegramas į už ketino ją ir toliaus taip val žuazija, o ne proletariatas.
daromas tikslu privesti prezi-l “jeigu čia randasi by vienas
sienį . šitas patvarkymas dyti. Per šimtus metų airiai O Maskvoje tos pačios parti dentą Obregoną pasiduoti. Alie- toks, kuris tiki revoliucijai bei

Kapitalistai
ima atsipeikčt

Iš mokslo srities

žymiai

kyti be pajamų, ypač jeigu pra- Ljnt vietos. Šiandie ryto ar by nupuolė. B skyriaus žiurkes
sidėtų ar butų pradėtas kokis |*<ada musų luošieji veteranai Hopkins maitino lyginai tokiu
sukilimas kurio nustelbimu rei į bus gatavi tą kvietimą priimti. pat maistu, tik prie to duoda
kėtų didelės armijos. Obrego- Bet kalbu čia netik luošųjų ve vo joms biskutį pieno. Ir skir
nui gi puolus jie tikisi gal galė teranų bet taipjau visų kitų ve tumas tarp A ir B skyriaus
sią pastatyti jo vieton tokį žmo teranų bei patriotingų piliečių žiurkių , buvo stačiog netikėti
nas. B skyriaus žiurkėj augo
1
gų, kuris prielankiau žiūrės į vardu.”
Tai pasakęs tasai “didvyris” kaip ant mielių ir veisti ne
Amerikos ekspluatatorius.
paprastu spartumu. Jos at
Aliejaus kompanijos, sustab- pasitraukė . Vienas iš delega rodė kuopuikiausia — puikiau
SMERKIA KLERIKALŲ
I dė eksportą sulaužė Meksikos tų norėjo gauti žodį ir atsakyti negu mes norėtume jas matyli
FANATIZMĄ.
įsttymus, pajeisdamos.iš darbo jam. Bet pirmininkas jį sulai atrodant. Čia Hopkins permai
be jokio persergėjimo darbinin kė ir nelauktiemsiems svečiams nė maistą: A skyriaus žiurkėms
Broklyno “Vienybė” rašo:
kus. Tas sukėlė neramumo ir pareiškė:
ėmė duoti biskutį pieno, o B
tuo
pasinaudodamos
kompanijos
“Musų konvencija yra nusi skyriui pieno nebedavė. Ir da
“Mes smerkiame komunis
tuojaus
pasikvietė
į
Tampico
du
tiškąjį fanatizmą, kuris Rusi
stačiusi prieš karą. Jeigu soci viniai tuoj pasirodė. A skyriaus
ją krauju nu tvenkė, taipgi Amerikos karinius laivus “ap alistų partijos visame pasauly žiurkės ėmė atsigauti ir spar
kuris ir Lietuvoje šaukia: saugojimui amerikiečių intere- butų buvusios stipresnės, karas čiai augti, o B. skyriaus žiur
‘Šalin su buožių valdžia! Iš- resų”. Meksikos valdžios in nebūtų įvykęs. Tamstos nuken- kės pradėjo inenkėti.
pjaut ją visą.’ (? “N.” Red.). formacijų biuro vedėjas Geo. tėjpte, tai tiesa. Bet ir mes
Kodėl taip įvyko? Pienas
F.
Weeks
delei
to
davė
sekamų
Bet mes nemanome, kad mir
nuken tėjome: musų draugai vargu galėjo daug prisidėti kaiįkalinti tik dėl to, kad drįso nau jo maistas. Jo buvo duodama
ties bausmė fanatizmą išgy paaiškinimų:
dys. Amerika turi savo ko “Meksikos įstatymai nuo ke dotis laisve žodžio ir spaudos”. abai mažai. Priegtam chemi
munistus, bet ji rado priemo lių metų reikalauja, kad kiek To nelauktiemsiems svečiams nė pieno sudėtis yra beveik
nes daug kultūringesnes, ne vienas samdytojas duotu ma pakako. Kiek pašukavę-pasmar tokia pat kaip ir to maisto, kogu mirties bausmė, kaip nuo žiausia trijų mėnesių pranešimą kavę jie išsinešdino iš
sve us buvo duodamas žiurkėms
ar užmokėtų trijų mėnesių algą tainės pagrūmodami, kad “ryto dalykas štai kame, pienas tu
fanatikų apsirubežiuoti.
“BeF mes smerkiame lygiai kiekvienam prašalintam iš dar mes ir vėl sugrįšime ir ant šitos ri menkutę dalelę “ko-tai”, kc
ir klerikališkąjį fanatizmą, bo darbininkui. Tie įstatymai platformos iškelsime Amerikos truko kitam maistui. Nuo to
“ko-tai” ir priklausė žiurkių au
kuris jau pradeda (! “N.” yra vykinami industrinių arbi- Hagą”.
Red.) grąsinti pavojumi vi tracijų tarybų, kurios visur nu Bet, tur būt, susigėdo ir- ne girnas ir bujojimas. Hopkins
bandė atskirti iš pieno tą akssiems, kurie su jų partija sprendė ,kad nežiūrint kokis bu begrįžo.
tinantį faktorį, bet jam tatai
neina. Paveizdan, tas patsai tų darbininkas, meksikietis ar
p. Spragilas “Drauge”še kaip amerikietis, samdytojas turi Paštas dar turi galių nepasisekė. Po kiek laiko jis
paskelbė savo bandymų davi
duoti pranešimą ar užmokėti
ant galo užreiškia:
stabdyti
laikraščius.
nius.
“ ‘Amerikos
laisvamaniai iškalno trijų mėnesių algą.
“Prie Diazo įstatymai reikala
labai uoliai tuos įstatymus
Vitaminų atradimas.
New York. — Nors špiona
vo
tik
vieno
mėnesio
pranešimo
(bažnyčios nuo politikos sky
žo įstatymai ir tapo atšaukti,
1897 m. Olandų fiziologas
rimo) remia, nežiūrint, kad ar vieno mėnesio algos, ir jie bet kaip nurodo American Cibuvo pritaikinti tik tiems dar vi'l Liberties Union, karo laiko jjijkman, kuris tuo laiku gy
sau ‘kerštą tveria.’
“Kas šituomi norėta pasa bininkams, kurie dirba ant mė pašto cenzūra ant knygų ir veno Javoj, pastebėjo nepapras
kyti ? Ar šiaip ar taip versi nesių ar metų. Guggenheimai laikraščių vis dar nėra panai tai įdomų reiškinį. Balandžiai,
me, o vistiek išeina ,kad mu išvengė tų įstatymų samdyda- kinta ir tebeveikia visoje pil ■ęurie maitinami numaltais ry
žiais ir vandeniu, ėmė sirgti.’
sų klerikalai grąsina ‘keršyti’ mies darbininkus tik dienoms. numoje.
visiems, kurie kalba apie baž Tada, Carranzai patapus prezi Kongresas, priimdamas kovo
nyčios nuo politikos atskyri dentu, įstatymai tapo pakeisti 3d. atšaukimą karo laiko į- lyneurilis. Ligos simptomai
mą.
taip, kad jie apima visus regu statymy, visai nepaliete pašto yra lyginai tokie pat, kaip ir
“Kaip toli tas ‘kerštas’ gali liariai samdomus darbininkus ir cenzūros, kuri yra įvesta spenueiti? Gali a psi raikšti f n il reikalauja 90 dienų pranešimo. cialine aklo dalimi, nepriklau j au nuo daugelio metų ji buvo
simais areštais pagalinus
“Aliejaus kompanijos gerai sančia nuo karo stovio. Sulig
mirties bausme.
žino tuos įstatymus. Bandy tais įstatymais paštas gali už-i laisvai siuntinėjama paštu.
“Areštas ir atėmimas žmo mas parodyti šioje šalyje, kad drausti siuntinėti visus- raštus,
Senatorius Borab, autorius
gui liuosybės jau yra didelė prezidentas Obregonas vien iš kurie, pašto namuose, kursto
bausmė. Mušimas dar dides leido dekretą, kad tos algos tu žmones prie “išdavystes, maiš karo įstatymų atšaukimo re
nė bausmė nes jau prasideda ri būti užmokėtos, yra viena iš to ar priešinimos Jungi. Vals zoliucijos* ketina tą savo klai
mirties darymas. Mirties žmo daugelio klaidingų žinių, sklei tijų įstatymais”. Tokie raštai dų atitaisyti.
gui uždavimas jau yra pas džiamų tikslu sukelti kivirčus gali būti sustabdyti be jokio
kutinė stadija, nes toliau bei tarp tų dviejų respublikų”.
pranešimo leidėjui, ar jo al
Kampanija už nusiginklavimą.
baisiau jau nebegalima nueiti;
Reikia prisiminti dar Vera kiausi liejinio.
ta bausmei1 buvo seniau varto Cruz korespondento 1915 m. su Kad paštąs naudojasi ta savo
Sydney: — Australijos \t .dar.dar
jama tarpe žmonių laukinįų, galvotą melagingą pasaką, kad galia/rodo tai,, kad pastruojų
ir šiandie dar pritaikoma tik buk ten tapęs užmuštas ar su laiku tapo uždrausta siuntinėti bininkai pastaruoju laiku pra
kriminalištams, kurie jau bu žeistas amerikietis. Tuoj at paštu daug pažangių laikraščių, dėjo stiprią kampaniją už nusi
vo kitam žmogui gyvybę at- plaukė į tą uostą prisirengęs jų tarpe Kropo tikino knygą ginklavimą . žadama daryti vi
ėmę.
mušiui Amerikos karinis laivas. “Conųuest of Bread” (italų sa, kad palenkus Austrijos val
“Ar ne tuom patim musų Kada Idivo komanduotojas paty- vertime), žydų anarchistų <sa* džią sumažinti ginklavimąsi ir
Kropotkind taipjau daryti atatinkamo spauklerikalai pradeda gruomoti re, kad nieko panašaus neatšiti- vailraštis ir k.
knyga yra moksliška studija ir dimo j kitų valstybių valdžias.
ir liberalams.
ko, jis tik stipriai sukeikė,

Amerikos

mokslininky

tyrinėjimai.
Prof. Hopkinso
bandymai
paskatino ir Amerikos moksli
ninkus užsiimti studijavimu to
klausimo. 1911 m. profeso
riai T. Osborne ir L. Mendel
pakartojo Hopkinso bandymus.
Bet tuo juodu nepasitenkino.
Neužilgo juodu surado, kad
sviestas ir kiaušinio trinys turi
“ką lai”, kas būtinai reikalin
ga žmogaus sveikatai. Beveik
tuo pačiu melu prof. McCollmn
ir p-lė Davis priėjo prie tokių
pat davinių.
Visa tai paskatino Norvegi
jos fiziologus, Holst ir Frolich,
daryti bandymus su Gvinėjos
kiaulutėmis- Juodu maitino
jas išimtinai tik avižomis ir
vandeniu. Praėjus dvylikai ar
penkiolikai dienų taip maitina
mos kiaulutės pradėjo sirgti
škorbutu. škorbutas yra kau
lių ir kraujagįslės liga. Dantys
pasidaro liuosi ir iškrinta, na
riai tampa nepalankus, kaulai
trapus. Kraujas išsiveržia be
veik visuose audiniuose. Pas
kui juodu pastebėjo, kad kiau
lides greit pasveiksta, kaip tik
gauna* citrinių vaisių — lemonų arba apelsinų. Nuo kopus
ių kiaulutės ir-gi pasveikdavo.
Bet virtų kopusių reikdavo
duoti daug daugiau, negu ne
virtų.
Tokiu tai budu vystėsi moks
las apie vitaminus. Vienos ša
lies mokslininkas atrado vieną
dalyką, kitos šalies — kitą. Ir
kuomet visus tuos atradimus
sudedami krūvon, vitaminų
reikšmė mums pradeda dary
tis aiškesnę.

(Bus daugiau).

DR. A. M0NTVID
Lietuvi*.Gydytojas ir Chirurgą*
25 East Waahington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
Telephone Central 8362
1824 Wabansia Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
Ręzidencijos tel. Kedzie 7715
------------------- -- -
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Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENT1STAS
Valandos: nuo 10 Iki 8 vai. vaka
re. Nedaliomis pagal sutarimo.
3261 So. Halsted SL Chiufco, UL
T

SKAITYKIT IR PLATINK1T
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Jtarninkas, Liepos 12,
Jis da buvo vaikas, kada jo
vyresnysis brolis liko nubaus
tas mirtimi dėl dalyvavimo
Aleksandro II nužudyme. Ko
kio įspūdžio jam tas įvykis
Vladiniir llič Ulianovas gi padarė, — sunku pasakyti: to
mė 1870 m. Jis yra Simbirsko dalyko nušvietimui trūksta
vedybos dvarponio sudus. Moks biografinių žinių. Bet nėra
lus jisai ėjo Simbirsko gim mržiausios abejonės, kad ta
nazijoj ir Kazaniaus universi tai, jeigu ir ne išimtinai sukė
tete. Prie revoliucinio judėji lė jo neapykantą prieš valdan
mo jis prisidėjo da būdamas čiąją klasę, lai žymiai pagili
studentas Tuo laiku jis liko no jau glūdėjusi jame neapy
areštuotas ir ištremtas. Tada kantą.
Apie jo kūdikystės ir jau
jis apleido Rusiją ir didesnę
savo gyvenimo dalį praleido nystės metus aš turiu žinių iš
užsieniuose. Jis
rašinėdavo dviejų žmonių, kurie pažino
Genevoj leidžiamiems Šurna- Leniną.
Poetą A|»ollon
Korinfskis
lanis straipsnių pasirašydamas
Ilin, Tulin ir Lenin. 1905 m., mokėsi kartu su Leninu gim
jis buvo Petrograde, bet žy nazijoj. Jo nusakymu, Uliamios rolės nelošė, kadangi tuo novas buvo rimtas ir visuo
laikinis judėjimas buvo grynai met susimąstęs vaikas; jis ven
proletarinio pobūdžio ir dar gė draugavimo ir laikėsi nuo
bininkai nepasitikėjo inteligen šaliai nuo mokiniais rengiamų
cija ir buvo nusistatę prieš ją. žaislų ir pasilinksminimų. Mo
kėsi jis gerai ir paprastai skai
Jis vienais pirmųjų priėmė tosi . pirmuoju mokiniu. Ypač
Markso teoriją ir pačioj pra vieną dalyką poetą gerai atsi
džioj atsidūrė kairiajame spar
mena (gal tai jis asmeniniai
ne socialistinio judėjimo. Ka
patyrė): Ulianovas niekuomet
da Socialdemokratų Partijoj iš- j
nepadėdavo savo
mokyklos
tiko nelemtas skilimas, Lėni-į draugams atsisakydavo aiškinti
nas pasidarė bolševizmo pra
sunkesnes lekcijas ir neduoda
našas ir vadas.
vo nurašyti uždavinius ar ką

AL Kuprin.

Verte K. A.

Leninas.

New Peoples Electric Co.
(Not Ine.)
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savininkas

1711 W. 47th St
Tel.s Yards 413
Tarpe Hermitage ir Paulina.

ki tą. Mokiniai jo nemėgo, vie
nok niekas nedrįsdavo jo er
zinti. Tokiu tai budu jis pra
leido visus aštuonis metus gim
nazijoj, visuomet atsiskyręs,
susimąstęs, nerangus savo ju
dėjimais, žiūrėdamas vilku į

Suvedame draPoeta ir kritilčhs Neviedomstus ir sudedame
fixtures i 6 kam kis pažino Leniną, kaipo stubarių namą už.
$69.00. Persitik- dentą. Tuo laiku jo charakterinimui kreipki- rįs :au buvo galutinai nusisto
tSs
tas pas mus ar
ar-
.
.
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ba telafonuokite, vejęs: _jame matėsi pasįryžiti mes suteiksižiaurumas ir trukumas
. . ... .Inas
me apkainavimą. j .
Darbą visuomet jausmo, Jis su nieku nesklraugvarantuojame. gavo.
Sporto neapkentė. Sto
m™P£rXn-‘ denių draugijose jis niekuoTečiau nėra tokio monoma•
kių krautuvę ir met nekreipdavo į save domės, niako, kuris,
nežiūrint savo
M“SU ktti' I Besikarščiuodavo ir nepradė- valios tvirtumo, karts nuo kar
to neužsimuštų ir neišduotų to,
kas sudaro jo gyvenimo tiks
lą. Ir jaunas Leninas ne kar
tą atidengdavo savo sielos troš
kimus. Jis visuomet pasida
rydavo entuziastas, iškalbus ir
susijudindavo, kuomet lik jam
tekdavo kalbėti apie valdžios
užgriebimą. Tada jis da ten
kinosi tuo, kad valdžia turės
patekti į žmonių rankas, o ne
proletariato.
Pasak Neviedomskio, jau tada buvo nuo
mauti, kad liuosu laiku ir be
miegėmis naktimis Leninas
darė valdžios užgriebimui pla
nus — planus detalingus vi
sais atžvilgiais, bandydamas
nuspėti visus tokio užgriebimo
padariniu^
1901, 1907 ir 1008 m. Leni
nas jau dalyvauja ginkluotose
ckspropriacijose. Tai buvo jo
pirmi realus bandymai darbo,
bandymai patikrinti savo teori
ją praktikoj. Lyg jaunas vilkgančas, da nepakankamai stip
rus tikram savo darbui, mėgigina savo spėką ant avių ir ki
tų šunų, taip ir Leninas norė
jo išbandyti savo pajiegas. Su
lig žmonių, kurie gerai pažino
Leniną tuo laiku, jis parody
davo nepaprastą dalykų supra
timą ir perina tymą. Abejoja
ma, kad jis kada nors buvo
drąsus. Gali būti tatai parėjo
nuo noro būti vadu ir sukti vi
są revoliucinio judėjimo ratą.
Gan tankiai man pasitaikė
BEST ANO BIGGEST CIGAR
girdėti iš bolševizmo priešinin
Daugiau rūkysi juos — muiau luyicai.
kų — iš tų, kurie supranta da
Reikalauk musų dovanų katalogo No. 4.
lykų padėtį ir. iš tų, kurie ne
I. LEWIS CIGAR MFG. CO., NEWARK, N. J.
Didžiausia nepriklausoma Cigarų dirbtuvS
turi mažiausios nuovokos apie
tai — tokias nesąmoningas nuo
mones :—
“Ką jie paiso, visi tie Leni
nai, Trockini, Zinovievai, Gor
kiui ir kiti? Jie gauna daug
Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi
dirbtuves. Cash arba ant iimokljimo.
pinigų iš Vokiečių ir Žydų, ir
Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
jiems niekas daugiau nerupi.
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.,Ine.
Jie valgo, kas širdžiai patinka,
A. BARTKUS, Pres.
gyvena palociuose, važiuoja
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, III.
automobiliais. Jeigu dabarties
jų darbas nenusisektų, jie visi
atsidurtų kokioj nors svetimoj
šalyj. Jie visi turi milionus
Tel, Monroe 2804
susikrovę užsienių bankuose, ir
DR. W. F. KALISZ
pragyvens savo amžių ramy
Specialumaa: Moterų ligos ir Chirurgija.
bėj ir pertekliuj savo vietoj,
1145 MILWAUKBE AVĖ.
CHICAGO.
kur-nors pietiniame krašte.”

j John Ruski n įJ? j

I
iv* i
•j*

davo ginčų. Jis Linkdavo, kol
jaunieji orą Ima i, karščio ir
entuziazmo apimti, atsidurda
vo prie amžinos rusų jaunimo
diskusijų sienos: “Jus kalbate
niekus, drauge!” — “Ne, tai
jus, drauge, kalbate absurdą!”
Tąsyk jis paprašydavo balso
ir išreikšdavo savo nfiomonę
šaltai, logtngai, trumpai ir aiš
kiai. Ir nors jo nuomonė vi
suomet būdavo-kraštutinė, kar
tais individualinė, bet jis žino
davo, kaip pakreipti susirin
kusiuosius savo naudom
Reikia pasakyti, kad logika
vargu gali įtikinti šimtą jau
nų, laisvę mylinčių karštagal
vių. Ne logikoj glūdėjo Leni
no įtaka. Mažiausia jo įtakos
paslaptį galima priskaityti jo
asmeniniam pamėgimui. Stu
dentuose jis negi tildydavo nei
simpatijos nei nedraugingumo
jausmų. Jos sėkmingumas par
ėjo nuo to fakto, kad jau net
tada Leninas nežinojo svajo
nių, jam nieko nebuvo šventa:
jam nedarė jokio įspūdžio gra
žus ir įkvėpimo pilni žodžiai,
gracioziniai gestai, puikus ir
vienpusiški palyginimai, įtiki
nanti istorinė analogija, kuriai
vienok truko istorinio bešaliimo. Jo šaltame, siaurame ir
aiškiai mąstančiame prote ne
buvo vietos tam, kas teifkia
laimės ir linksmumo jaunystei
—nebuvo vietos vaizduotei. Jis
visuomet buvo tolygus suau
gusiam ir rimtam matemati
kui, kuris eina į būrį vaikų
(bandančių netiksliu budu iš
rišti neišrišamą uždavinį) ima
popiero sklypą ir piešuką ir į
kelias minutes parodo jiems,
kad jų darbas yra bergždžias.
Tada jis pasišalina. Vaikai lie
ka nepatenkinti, bet įsitikrina,
jog ištikrųjų uždavinio negali
ma išrišti.

ELEKTRA

Tokie žmones, ir jų yra dau
giausia bolševikų priešininkų
tarpe, primena man aną legen
dą apie mažarusį kaimietį, ku
ris buk pasukęs:
“Jeigu aš bučiau caras aš
nieko daugiau nevalgyčiuu, o
tik lašinius, ant lašinių miego
čiau ir lašiniais apsivilkčiau. O
paskui aš pavogčiau šimtą rub
lių ir pabėgčiau”.
Ir kada tik aš girdžiu žmo
nes kalbant apie tuos VokiečiųŽydų milionus, aš visuomet no
riu jiems atsakyti:
“Gerieji žmonės, jeigu jūsų
vaizduotė negali jums nieko
geresnio patiekti, tai aš esu tik
ras, kad jus taip kalbate vien
tai iš pavydo. Aš tikrai galiu
pasakyti, kad jus, perskaitę
žinią apie žmogaus nužudymą,
kur žmogžuda negavo to, ko
jis laukė sušuktute: “Koks kvai
lys! Juk jis turėjo tik dvi ka
peikas kišenini ir duonos plu
tą tnrboj. Ir žudyti žm'dgų
tik dėlto!” O jeigu ne “tik dėl
to1”? Prilenkime, kad tarboj
buvo milionas rublių? Arba
jis savo darbą atliko taip, kad
jokių pėdsakų neliko? Na? Ką
jus dabar manote, aršusis anti-boilšcvikc ir ikontrevoiliucionieriau? <
Aš nekalbu apie Zinovievą.
Jo silpnutis kūnas reikalauja
vištienų kotletų ir brangaus
vyno. Ir Zinovievas yra rei
kalingas revoliucijos pagilinimdf. Aš nieką nesakau apie
Gorkį, šaliopiną ir Lunočarskį. Jie yra artistai, amžino
meno pranašai. Jie privalo
būti apsaugoti nuo kasdieninio
įkyraus darbo ir gyventi ata
tinkamoje apystovose.
Aš kalbu apie Leniną. Jis
nieką nereikalauja. Jis yra la
bai nuosaikus maiste, negeria
ir nepaiso apie gyvenamąją
vietą. Jis nelabai mėgsta mo
terų, nors tiesa yra neblogas
vyras savo žmonai. Jus nega
lite . pasiūlyti jam -tyriausi 30
karatų deimantą nepagimdę jo
veide paniekinančią šypsą.
Žmonės, neturintys vaizduo
tės, negali suprasti ir tikėti,
kad yra da ir kitas troškimas,
apart
medžiaginės gerovės,
troškimas nepalyginti stipres
nis — troškimas galios. Del
galios daug niekingiausių pik
tadarysčių buvo papildyta. Įsi
gijimas galios prilygsta anam
pasakingam
vandeniui: juo
daugiau geri, tuo didesnis troš
kimas atsiranda. Galia'— tai
Lenino gyvenimo tikslas.
Bet yra galia ir galia.
Mažarusis kaimietis, baigda
mas savo troškinius pasakoti,
tarė:
“Ir jeigu aš bučiau caras,
aš sėdėčiau gatvėj ir taisyčiau
antausius kiekveinam
praei
viui”.
Tai «yta aukščiausias galios
pareiškimas.
(Bus daugiau)

AKUŠERKA
Mrs. A. Michniewicz
701 W. 31»t St.
Tel.i Yards 8654
Du blokai nuo Halsted St. i rytus.
Kampas Union Avė.
AKTMERKA

Baigusi Airaierijos kolegL
U;
Prak
tikavusi PennBilvanijos hospitalisa.
Pa
sekmingai pa
tarnauja prie
gimdymo. Duo
da rodą viso
kiose
ligose
moterims ir
merginoms.

J DR. G. M. GLASER S
Praktikuoja 30 metai
Ofisas i
3149 S. Morgan St., kerti 82 St.
Chicago, Illinois.
SPECLALISTASt
Moteriška Ir Vyrilkg
Taipgi Chroniilni Ugi.
OFISO VALANDOS!
Nuo 10 ryto iki 8 po pietų, 0—8 |
vakare. Nedeliomis nuo 10—2 Į
po piet.
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DR. M. T. STRIKOL’IS'
Uetuvys Gydytojas ir Chirurgai
People Teatro Name,
1016 W. 47th St., Tel. BonL 160
VALANDOS:
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto
Res. 2914 W. 48rd Street
Telephone McKinley 263

/■■■■■■■■■■■■■■aaa a■
■ Telephone Yards 1582

■
LIETUVIS
■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS |
I Gydo visokias ligas moterų, vai- m
■ kų ir vyrų. Specialiai gydo liną- gi
■
pančias, senas ir pasiaptina
ges vyrų ligas.
u
■ 3259 So. Halsted SU Chicago. ■
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Telephone Yards 5882 ■

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,
Chicago, I1L

DR.
M.
STUPNICKI
J
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Telephone Van Buren 294
Rez. 1189 Independence Blvd. Chicago

■ ■

I

DR. YUSKA H
1900 So. Halsted St
Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki
8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63rd St.
Tel. Prospect 8466
L-.,
-r-—..............................
..-r—. ............
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H Telefonas: Boulevard 7042

| DR. C. Z.VE2ELIS ;
JLietnvis Dentistas
4712 Sonth Ashland Ave^

arti 47-toe gatvie

■

TRUMPA LIETUVIŲ
* Žemiau paduodame sąrašą
laiškų, atėjusių iŠ Europos; dėl
KALBOS GRAMATIKA
negero adreso, paštas adresatų
Mokykloms
nesuranda. Kam tie laiškai pri
vadovėlis
klauso, tegul kreipiasi į vyriau
Sutaisė Mokytojas
si j į paštą, Clark ir Adams gt. į
Juozapas Damijonaitis
Reikia klausti prie “Advertised
Window” (lobėj nuo Adams
Kaina dabar 40 c.
gatvės), pasakant laiško nume
Kiekvienas liėtuvys ir lietu
rį. Laiškus paštas laiko tik keturioliką dienų nuo paskelbimo. vaitė privalo turėti savo na
muose gramatiką ir iŠ jos iš
902 Andrulevice Teodoro
mokti taisyklingai lietuvių ra
907 Babravičius Juozas
909 Baltrenas Joseph
šybos.
917 Brazauskiene Anų
Reikalaukite tuojau.
kongresą. 919 Andrulis Bronislavas-

New York. — Tikimąsi, kad
šį mėnesį algos plieno darbinin
kams vėl bus nukapotos. Plie
no trustas, United States Steel
Corp. vėl nukapojo algas savo
darbininkams 20 nuoš. Tą pa
tį padarė ir nepriklausomos
kompanijos.
Sulig žiniomis, pirmą nukapojimą algų paskelbs Bethlehem
Steel Co., o ją paseks kitos di
džiausios kompanijos, taipjau ir
plieno trustas.

Važiuoja į moterų

New York. —- Moterų tredunijų lygos (Nehv Yorke) dar
buotoja, Maude Swartz, andais
išvažiavo į Viienną — internacionalln moterų kongresai!.
Be kita ji pareiškė, jogei vy
ri ausis to kongreso uždavinys
bus — “surasti tinkamų prie
monių naujiems karams ne
prileisti.
I
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. 921 Bumblauskls Matt
927 Czasas Joseph
928 Danilevičius Joe
930 Dankevičia Jonu
940 Filipauski Janu
< 942 Galimauskas Zidorius
948 Galinauskas Zidorius
945 Glabas M.
947 Grigaliūnas Juozapas
956 Jaksewicie Petre
968 Krincis Juozapas
966 Kaupas Ąnton
1
967 Eidintas Jei. O.
968 Karoblis Frank
974 Kiškiui Kazimierui
991 Marcinauskui John
997 Milaszius Juzapas
1010 Petrauskis V.
1018 Poremskiui Jonas
1018 Pruslis John
1025 Rariinskui R.

DR. A. A. ROTn

RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriikų, Vyritini,
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drover 9693
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po plet,
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną.

Nepristatyti laiškai.
>■

8107 So. mMorgan St.,
Chicago, I1L
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto j
ir nuo 5 iki 8 vakare.

.. , .

......

Dar kapos algas plieno
darbininkams.
[Iš Federuotosios Presos]

DR. J. KULIS s

;

Naujienų Knygynas
1739 So. Halsted St.»
Chicago, III.

1030
1032
1034
1048
1052
1053
1055
1062
1065
1074
1075
1076

Rukstela Meri
Sagurckiene Katrina
Savickas George 2 •
Stonkus Jbhn
Tamatis Adomas
Tananeviče Jonas M.
Toporis Kati
Vingrys Petra.4
Warnagis Juozapas
Zingulie Martinus
Žilis Ananas
Zukauski Frank

fliaBBaBBBaaBBMaaMBBa
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Tel. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALIUS

k

Gydytojas ir Chirurgas
VALANDOS: 9—12 ryto
2—9 vakaro.
8308 So. Morgan Street,
Chicago, III.
.....

Telefonas Pullm^an 856

DR. P. P. ZALLYS
Lietuvys Dentistas
10801 So. Michigan Av^ Roeelaad.
Valandos: 9 ryto iki 12 dienų
Nuo 1 po pietų iki 9 vakare.
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CHICAGOS
ŽINIOS
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Tragedija lietuvi y
šeimynoje.
Moteris sušaudė savo vyrą. Ji
areštuota.

Šeimyniški
vaidui ir šu
vos rųšies nė
sutikimai, ku
rie per tūlų
laiką
žaidė
Pranciškaus
Juzėno šei ni y
moję, 'praeitą

£

pos 10 dieną,
pasiekė aukš- Frank Juzėnas
čiausio laipsnio ir užsibaigė
baisia tragedija — žmogžudy
ste. Istorija yra maždaug se
kama:
f
Pranciškus Juzėnas 29 metų
ir jo žmona Ona 27 metų am
žiaus gyveno ant 3423 South
Morgan gatvės, kame jie turė
jo buČernę ir grosernę ir gali
mas daiktas, darė neblogą biz
nį. Begyvendami jiedu buvo

PARDAVIMUI

REIKIA DARBININKĮJ

mergaitės, baisiai persigandu- prieš mirtį. Apart to policija
sios, laikėsi įsikibusios į ver- sako, kad virvė buvo ant tiek
PARDAVIMUI barbernė RoseVYRŲ
kiančios molinos sijoną. Detek- ilga, jog jis galėjo lengvai a t-,
lande. Apgyventa lietuvių ir ki
tyvų seržentas su kitais trimis sistoti ant žemės.
REIKIA pardavėjų pardavot
tų tautų prie didelės gatvės.
policiniais paėmė merdantį Ju-. ,,
x
gerų šlakų tarpe savo žmonių.
i _
.
...
,
Manoma saužudvstesi prie
Vietos geresnės negali būti toj
.zeną ant greitųjų gabeno St. L .. .
Patyrimas
nereikalingas.
Augšperdidelis nuovarapielinkėj dėl barbemės. Atsi
Pauto ligoninėn, bet ps pašinu-, žastis
. . buvo
.
ta alga komišinas.
, t i
’s besimokinant.
šaukite* Naujienos 337.
rė- ,kely.
Jo lavonafi• *tapo nuga-'g
į
Ruben Bros.
bentas pas graborių Mažeiką,
3804 South Kedzie Avė.
PARDAVIMUI
cigarų, cigaretų
3315 Auburn gatvės.
krautuvė ir Ice Cream Parlor. Graži
REIKIA antrarankio kepej vietA, per daug metų išdirbta, renda
Tuomet
policija areštavo
pigi. Pardavimo priežastis, važiuoju
moterį ir pradėjo
klausinėti, Chicagos Lietuvių Tarybos mėne prie duonos ir keksų.
Lietuvon.
sinis posėdis bus Mildos svet. utarL. SKARUDA,
kodėl ji nužudė savo Vyrą?
P. PRANCKEVIČIUS,
ninke, liepos 12 d., 8 vai. vak. At4936 W. 14th St.,
6136 Archer Avė.,
Jis nusižudė pats save — stovas J. Viskontas duos raportą iš
;
Cicero, Iii.
Argo, III.
ji tarė pirmiausiai. Vienok de-' posėdžių atsibuvusių prie naujos at. , ,
. .
. -.
..
.
stovybėa New Yorke. — Meldžiamą Tek: Summit 105.
tektyvų klausinėjama ji apalpo 1 atailįnkyti visi atstovai.
PARDAVIMUI grosernė labai ge
roj
vietoj. Parduodu tik už $1,600.00,
ir prisipažino nušovus keturiais
— Valdyba.
REIKIA vyrų ir moterų, kaipo o verta daug daugiau. Pardavimo
šūviais savo vyrą.
laišknešių, Post Ofiso klerkų, gele priežastis, nesutikimas partnerių. PaPASARGA
žinkelio pašto klerkų ir typistų. Alga siskubinkit.
— .Jis inušo mano mamų. Jis
J. NAMON,
$191.00 į mėn. Mes išmokysime jumis. i
parėjo namo girtas — pasakojo Norintieji pasigarsint j sekamos die
3452 So. Halsted St.
O’BREIN SCHOOL,
Ant 2-rų lubų
5418 So. Ashland Avė.
policijai jaunutė mergaitė Al- nos Naujienas, turi priduot savo pa
Ofiso
valandos:
9
ryto
iki
5
po
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
vina.
pietų, ir vakarais nuo 7 iki 9.
karo.
PARDAVIMUI saliunas su barais
Visuomet parėjęs girtas jis
labai geroj vietoj, aplinkui dirbtuvės
Pardavimai savasčių, bizniu, autoir prie gatvekarių linijos, 59, nuo
mane mušdavo — pasakojo Ju- I mobilių,
rakandų, kambarių jieškojiHalsted iki State St., nėra saliuno.
zenienė.—AŠ gyvenau su juo mai, apsivedimai, asmenų jieŠkoji5 kambarių pagyvenimas užpakalyj.
vientik dėl mano vaikučių la mai ir t.t. turi būt iš kalno apmoka FORDAI
Rendos $25.00 į mėnesį.
FORDAI
FORDAI
mi.
611 W. 59th St.
bo. .Jis pasiėmė iš registerio
48 touring ir roadsters 1917—1921
$20 vakar. Aš protestavau, bet Klaidos padarytos paskelbime, turi modelių, su arba be starterių; tikras PARDAVIMUI gera vaistinė (Drug
bargenas, cash ar išmokėjimai. Im
būt atitaisytos i 24 vai.
jis man atsakė, jog mano biznis
sime jūsų seną Fordą į mainus. At Store), bizniavus kampas, naujas so

Pranešimai

AUTOMOBILIAI

NAMAI-2EME
DIRBK ANT SAVĘS.

PARSIDUODA labai pigiai
gyvuliai ir įvairios mašinos dėl
ūkės nuo 105 akerių žemės. Ga
Ii pirkti
ir žemę. Priežastis
pardavimo turiu važiuoti Lie
tuvon.
Kreipkitės laišku ar
ypatiškai:
ST. BUCIS
R. F. D. No 2, Box 33
Antioch, III.

DRAUGIJOS IR
ORGANIZACIJOS
DRAUGYSTE MEILES LIETUVIŲ
AMERIKOJE: Pirmininkas Anta
nas Margevičia, 923 W. 33rd St.;
padėjėjas Ant. A. Juščius; nutar.
rašt. Izidorius Juščius, 1967 Canalport Avė.; fin. sekr. Izid. Vedeckis, 624 Barber St.; kasierius Pet
ras Paulauskis; centro rašt. Ant.
Juščius; kasos glob. Juoz. Juščius
ir Petras Vėstelia; maršalkos: I.
Jonas Guzauskis, II. Geo. Chernauskas; ligonių glob. Antanas
Daujotas, 2026 Canalport Avė.; tei
sėjas Stan. Romanas.

PARDAVIMUI 4 kambarių medi
nis namas ir 4 lotai, daug medžių LIET. TAUT. LIUOSYBES DRAU
GYSTE: Pirmin. Ant. Rudauskas,
ir visas apdirbtas. Parduosim pigiai,
3328 Auburn Avė.; padėjėjas Pet
nes važiuoju į I^nkiją.
ras
Rudukas, 4306 W. 31 st St.; nu
Atsišaukite:
tar.
rašt. Aleks. Marčiukas, 811 W.
3717 Morton Avė., Berwyn, III.
19th St.; fin. rašt. Ant. Pilestokas,
2728 Emerald Avė.; kasierius Kaz.
NEPRALEISKIT ŠIOS PROGOS.
Pauląuskas, 2334 W. 23rd St.
Susirinkimai laikomi kiekvieno
mėnesio paskutinę subatą ValenNaujas mūrinis namas: Storas, 4
čiaus salėj, 1732 S. Union Avė.,
kambariai iš užpakalio, 6 kambariai
7:80 vai. vak.
viršuj; šiltu vandeniu apšildomas, garadžius 4 mašinoms. Rendos j mėne
sį $150.00. Namas randasi ant 51 st
ir Kedzie Avė. Kaina tik $11,000.
A. C. W. of A. LOCAL UNION 269
LIETUVIŲ SKYRIUS: Pirmin.
2-jų pagyvenimų naujas mūrinis
Ant. Čepaitis, 4812 W. 15th St.,
namas 6-6 kambarių; šiltu vandeniu
Cicero, III.; Vice-pirm. W. Prusis,
apšildomas, viskas po naujos mados
2508 N. Francisco Avė.; rašt. Frank
įtaisytas. Rendos į mėnesį $140.00.
Juozapavičia, 1547 N. Wood St.;
Kaina $9,750. Namas ant 63 ir Kedzie.
iždin. J. Katilius, 1635 N. Girard
St.; maršalka J. Dauginis, 1604 W.
3516 So. Francisco Avė.
North Avė.
2-jų pagyvenimų m-urinis namas
Susirinkimai laikomi kas mėne6-6 kambarių; elektra ir gasas. Ren
sis pirmą pėtnyčią, 7:80 v. v., Uni
dos į metus $720.00. Parduosiu pi
jos salėj, 1564 N. Robey St.
giai, Kaina $7.000; $1,000 ar dauChicago.
giau įmokėti, likusius kaip rendą.

dei fountanas, gerai biznis eina, ge
ra pardavimo priežastis. Matyt sa
vininką galima tarpe 2 ir 4 po pietų
arba vakarais. $3,000 cash, likusius
PARDAVIMUI Briscoe automobi lengvomis išlygomis.
J IEŠKAU savo vyro Prano Pra lius 5 pasažierių, visas geriausiame Kampas Archer Avė. ir Halsted St.
nevičiaus ir dukters Magdelenos, ku stovyje 1918 modelio, verta dvylika
PARDAVIMUI grosernė ir bučer
.T. TAMOSHUNAS,
ri pabėgo pas tėvą. Meldžiu jų pa šimtų, aštuoniasdešimta penkių dol.
nė
geroj vietoj; biznis gerai eina.
Parduoda už keturis šimtus ir pusę.
3124 So. Morgan St.,
čių arba juos žinančių pranešti.
LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGY
Norintieji įsigyti gerą mašiną ir pi Parduosiu su namu ar be namo. Par
2-rų lubų iš fronto.
MRS.. ONA PRANEVIČIENE,
STE: Pirmininkas Juozas Rūta,
giai, kreipkitės 3540 S. Halsted St. davimo priežastį patirsite ant vietos.
Box 154,
240 W. 51st St.; padėjėjas Ant.
i
»
TUMOSA,
Ant antrų lubų.
Orient, III.
I^eknickas, 663 W. 18th St.; nutar.
3250 N. Nagle Avė.
rašt.
Kaz. Demereckis, 8327 S.
AR TURI $500.00?
Tel.: Kildare 426.
Wallace St.; turto rašt. P. Kuku
tis, 7 W. 23rd St.; kontrolės rašt.
JIEŠKAU Bronės Zaviskaitės 15
metų amžiaus, kuri prasišalino lie
P.
Paužolis; kasier. Ant. Antanai
PARDAVIMUI nesvaigi
Pirk namą
tis;
kasos globėjai: I. P. Chuplinspos 4 d., su kitu vyru, kurio vardas
nančių gėrimų krautuvė,
Bridgeporte.
kas, II. Fr. Kiaunė; maršalka Kaz.
Stanislovas Leistrumas.
Patėmiję,
Vaitkus. —• Draugijos susirinkimai
gerai biznis eina, geroj vie
malonėkite pranešti:
PARDUODU
studio
labai
ge

laikomi kiekvieno mėn. antrą su
JOHN SCHULTZ,
2 flatų po 6 kambarius mūrinis na
roj vietoj, gerai įrengta. Labai toj.
1816 So. Halsted St.,
batvakarį A. Urbono salėj, 8338 S.
mas, vanos, augštas skiepas, kaina
5154 S.. Halsted St.
Chicago, III.
Auburn Avė.
gera proga dėl gero fotografo.
$3,200.00. {mokėt $500.00, likusius
kaip rendą.
Savininkas išeina iš biznio. At
dara vakarais iki 10 vai.
2560 So. Halsted St.
priešais 26th St.

burną uždarytą. Jis parėjo na
mo tris kartus ir mušė mane
kumštimis.
P-ia .Juzenienė hipo policijos
nugabenta Deering
policijos
nuovadon, o iš ten vėliau Stock
jardų nuovadom
Pamatysime,
kaip ta visa
tragedija užsibaigs, čia įdėtieji
paveikslai parodo Pranciškų
na dabar aštuonių ir Freda — Juzėną ir jo moterį Oną.
keturių metų amžiaus- Sako,
kad šoimyninkas labai mėgda šeši prigėrė besimaudydami.
vęs susiėjęs su savo draugais
Praeitą nedėldienį
prigėrė
išsigerti, o kartais net ir dikčiai
nusigėręs pareidavęs
namo. keturi vyrai ir du vaikai besiPARDAVIMUI didelė gro 4 pagyvenimų mūrinis namas su
sišaukite Naujienos 314.
Tuomet jis jieškodavęs visokių maudydami. Michigano eže
sernė lietuvių kolonijoj, ge maudynėmis po 4 katobarius. Kaina
priekabių ir kaip-kada apmig re ir Chicagos apielinkėse.
$4,200.00.
ra vieta.
BARBERIS jieško darbo vi
davęs savo moterį. Taip bent Prigėrusieji yra — Aferaham
PARDAVIMUI bučenie ir groser4422 S. Honore St.
4 pagyvenimų medinis namas po
sada
arba
vakarais;
sutinka
ir
nė;
biznis išdirbtas pei’ daugelį me
M.
Ostfeld
22
metų,
501
So.
papasakojo muzikės mergaites.
4
kambarius, kaina $3,500.00.
tų ir cash. Priežastis pardavimo pa
Dearborn gat., Earl Johnson 15 į kitą miestą važiuoti.
tirsite ant vietos.
Atsišaukite:
6 pagyvenimų mūrinis namas, ša
metų,
8921
Burley
gat-,
Stan

Atsišaukite į Naujienas 335.
Kaip visur,
lę
tuščias lotas, prie pat šv. Jurgio
___ )>______
P. F. RIPŠAS,
ley
Dziniszowska
6
metų;
Jobažnyčios.
Kaina $8,000.00.
taip ir čia gir
1615
N.
Wood
St.
RAKANDŲ
BARGENAS
tuoklystė buvo seph Sojez, 2400 So. 58-tb avė.
Minėti namai turi būt parduoti į
Gera proga jaunai porai penkių (5)
PARDAVIMUI bučernė ir kambarių
pavojingiausis Cicero, Frank Hesik, 24 metų
rakandai. Gražiausis gro- trumpą laiką, nes pardavimo prie
grosernė geroj vietoj, lietuviais jiklis pianas su roliais, didelis dubel- žastys yra gana svarbios.
elementas šei 3712 W. Chicago avė.; ir Stan
apgyventoj.
Riznis
išdirbtas tava springsa phonographas su re
C. P. SUROMSKI & CO.,
myniškam gy ley Cresla 26 metų, 867 May
kordais ir gvarantuota daimanto ada
3346 So. Halsted St.
ta.
Gali grajint visokius rekordus
venime. Pagal
KAS PAMETATE Enterprise per ilgą laiką. Pardavimo prie ir
gvarantuota. Taipgi, vėliausios
jo moters fi
Placer Milling & Mining Co. bo žastis — liga. į
mados fruntinės setas, dining setas,
PARDAVIMUI 5 kambarių
710 W. 33-rd str.
miegkam'bario setas, kaurai, devenSakote, nereikia tikėti
nos Juzėnus pa
nus? Atsišaukite j Naujienas po
portas, pastatoma ant grindų lempa, muro cottage, prie 3532 E. Em
sapnams.
aukojimo, jis
No. 338.
kurtinai etc. Viskas nauja. Parduo erald Avė. Atsišaukite:
sime
ant syk arba atskirai už tavo
apie
devinta
PARDAVIMUI SALIUNAS pasiūlytą
OTTO WENZLOFF,
kainą. Nepraleiskit šio bar
Tamsus žmonėliai ir davat
valandų nedėOną Juzėne
LIETUVIŲ KOLONIJOJ, GE beno. Rezidencija:
4232 S. Maplewood Avė.
1922 So. Kedzie Avė.
lios ryte apleidęs namus ir nu kos pasakoja, kad sapnas yra
ROJ VIETOJ, GERAS
ėjęs į gretimai esantį galiūną didžiausia Dievo dovana, nes REIKIA VYRŲ. Turime puikius
BIZNIS
PARDAVIMUI 4 kambarių rakan
išsigerti rytmetinės. Ji pasili jis persergstųs žmones nuo da- kambarius su valgiu. Labai pagadai. Priežastis — važiuoju į kitą mie-^
3404 S. MORGAN ST.
stą. Parduodu labai pigiai. Rakandai
bu ir pigu; galima užimt kambarį
kusi viena darbuotis bučemėj.
tik 2 mėn. vartoti; odinis setas, 2
ant savaitės ar menesio laiko. Dvie
Sako jis sugrįžęs apie vienuoli švietę žmonės netiki tokioms juose susitaikius, daug pigiau kamkarpetai,
2 pečiai, gramafonas, vaiko
PARDAVIMUI
Saliunas,
vi

bogė
vygė
ir siuvama mašina.
ktą valandą iš saliuno, kame pasakoms. Bet p. George Lar- ris.
Ar norit, kad jūsų pinigai
sokių
tautų
kolonijoj;
biznis
P.
BA1NORIUS,
P. GEDEIKO,
son protestuoja ir sako,
kad
nueitų
į Lietuvą greitai ir butų pil
1617 N. Lincoln St.,
1606 So. Halsted St.
senas
ir
geras.
nai
išmokėti?
Pinigai pasiųsti per
3-os lubos.
štai,
tiiokliaudamas. Kiek pasibaręs sapnai “šiur" išsipildo!
musų
ofisą
yra
pilnai
išmokami į ma
1501 W. 18-th St.
žiaus kaip keturias savaites laiko. P.
jis ir vėl išėjęs saliunan. Antru jums “neišmanėliai” vienas pa
Kampas Laflin St.
kartu sugrįžęs už pusvalandžio vyždėlis:
PARDAVIMUI augštos rųšies fur- M. Kaitis Pinigų Siuntimo Skyriaus
PASIRENDAVOJA kam
niture (rakandai) ir taip toliau ki- vedėjas.
George Larson mėnuo atgal barys ant trečių lubų.
ir parsivedęs su savim žmogų,
tuokie dalykai už labai pigią kainą. 3301 So. Halstedt St.. Chicago, III.
PARDAVIMUI
saliunas,
lie

sapnavo, kad jis su savo šei
kurį vadinęs Carl Corris.
Atsišaukit greitu laiku po num.
3422 So. Lowe Avė.
Nuolatinis rėmėjų skait5751 «S. Carpenter St.
tuvių
ir
kitokių
tautų
apgyvenmyna
gulėjo
sužeisti
ant
kelio
—Kodėl tu nestovi namie pa
3rd flat.
liaus augimas parodo, kad LIBERTY
1 floor
toj apielinkėj, biznis išdirbtas
dėti man dirbti? — ji klaususi po apvirtusiu automobiliu. Va
LAND & INVESTMENT CO. ofise
visi reikalai yra atliekami teisingai,
per daugelj metų. Turi būti par
jo. Vienok jis apmušęs ją ir vėl kar jo sapnas tikrai išsipildė.
RAKANDAI.
ir greitai.
Pasakysiu kodėl.
duotas greitai; priežastį parda 3 kaurai, odos ir velouro gyvena gerai
išėjęs. Parėjęs pirmą valandą Jam vakar važiuojant automo
P. M. KAITIS, ofiso vedėjas,
mam kambariui setas, pastatoma ant 3301 So. Halsted Str., Chicago, III.
apsivertė ir
vimo patirsite ant vietos.
po pietų pagriebęs $10 ir išei bilius netikėtai
grindų lempa, valgomojo kambario
1857 W. 13 St. netoli Lincoln setas, ir 2 miegkambarių setai; sta
damas pasakęs: — Sudievu- mirtinai sužeidė jo seserį, ponią
MOTERŲ
las, phonographas etc. Visai pigiai,
Jus daugiau nebematysite ma Elmer Rirg. Pats G. I^arson
jei pirks tuojau.
nęs. — Tuomet ji sako, jis pa irgi lengvai susižeidęs.
PARDAVIMUI saliunas labai geroj
1644 S. Lawndale Avė.,
DIDŽIAUSIA
vietoj,
tirštai
lietuviais
apgyventoj.
5
PASINAUDOKITE
Apt. 2.
Tai
tau
ir
netikėti
sapnams!
bučiavęs savo vaikučius ir iš
Moterims darbo sujieškojimo patarna kambariai užpakalyj. Biznis nuo se Tel.: Lawndale 3099.
Mokykla Chicagoj
sitraukęs revolverį* nusišovęs Daugiau susipratimo ateity.
nai įdirbtas. Pardavimo priežastį, pa
vimu
tirsite ant vietos. Galima pirkti pusę
59 Chatan St., Pittsburgh, Pa.
----------- —r—
save keturiais šūviais.
Mums reikia gerų moterų namų arba visą.
Sako, mėsa dabar daug
i
a Uljsb?
Pašaukta policija, kuri at
3201 S. Auburn Avė.
darbui. Atsišaukite pirm 2:30 po piėtų.
pigesnė.
važiavus atrado Pranciškų Ju
li iL
"3^71
PARDAVIMUI ARBA IŠMAINYMUI
zėną begulintį visai be sąmo
2 flatų mūrinis namas po 6 kamb.
J. T. Russell Chicagos mėsos
nės kraujuose ant grindų virtu
su
augštu baismantu ir vanotos, 4 paPARDAVIMUI restaurantas, Ice
gyvenimij
po 4 kambarius, viskas ge
tarybos
prezidentas,
sako,
kad
Cream ir nesvaiginančių gėrimų krau
vėje. Jis buvo peršautas ketu
rai
įtaisyta.
Parsiduoda labai pigiai,
tuvė . Naujai įtaisyta sodei fontaChicagos mėsos
riais šūviais du
iš jų perėję nekuriose
VYRŲ
arba
mainysiu
ant kokio nors biznio
tanas.
Kreipkitės,
kaip
bučemės,
grosemės arba saliu
Designing, kirpimo, fitavimo, ir
krautuvėse
mūsa
atpigus
net
30
jam per širdį. Arti jo sėdėjo
J. SALIVONCHIK,
no.
Matykit
REIKIA
:
keletos
apsukrių
vy

siuvimo
vyriškų ir moteriškų drapanų.
905 W. 14th St.
moteris ant suolo. Jos akįs bu nuošimčių.
C.
P.
SUROMSKI,
Musų
sistema yra geriausia, čia
Kampas Peoria St.
3346 So. Halsted St.
Gerai, bet kiek mes dabar rų atstovauti namų budavojimo I________________ _ ______________
mokiname atskiruose departamentuo
vo juodos, užmuštos, veidas
organizaciją. Turi sugebėti rei
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai
ir rankos apdraskytos:
Arti mokame už mėsą?
PARDAVIMUI saliunas labai geroj
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva
kalus turėti $500, kalbėti gera Vietoj. Tik vienas salitmas visame
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
jos kojų ant grindų gulėjo 32-o
kalba; priduok savo tautystę, bloke. Biznis gerai eina. Priežas PARDAVIMUI medinis namas ge lygų. Išmokinam į trumpą laiką ir
Pasikorė mokinys.
tis— nesutikimas . Randasi: pianas rame stovyje, 4 pagyvenimai po 4 už labai prieinamą kainą. Išmokęs
kalbąs kokias kalbi, amžį, užsi puikus stalai, krėslai, pečiai ir kiti kambarius;
parduosiu pigiai, arba amato, be darbo nebusi.
įtaisymai.
Kas
pasiskubins,
tas
lai

mainysiu
ant
grosernės ar bučernčs.
Ateikite pasiteirauti, tas nieko neEberhardt Uhlendorf, 19 me ėmimą. Adresuokite.
mės. Turi būt parduota šią savaitę.
Atsišaukite tuojaus pas:
prekiuoja.
H. B. NOTIONAL
tų mokinys,
kuris mokinosi
1082 N. Marshfield Avė.
SZEMET & LUCAS,
Atdara dienom ir vakarais.
4217
Archer
Avė.
HEADQUARTERS,
MASTER
SYSTEM
DESIGNING
Lane
Technical
High
school
’
ėj
MARIJONA VERK'ETIENft,
PARDĄVIMUI saliunas getoj vie
SCHOOL,
po tėvais Purauskaitė, 39 metų
chemijos, pasikorė savo namų 1709-12 — 139 N. Clark St., toj, nes kriaučių šapa viršuje; prie FARMOS!
FARMOS! 190 N. STATE STREET, CHICAGO
mirė subatoj, liepos 9 d., 10:30
saliuno
Storas
ant
rendos
parankus
Chicago,
III.
skiepe, 2639 N. Saulding gat
Kampas Lake Str., ant 4 lubų.
Šioj lietuvių kolonijoj norintiems
v. v. Paeina iš Kauno rėd., Tel
restauranui.
pirkti,
galiu
parodyt
kuri
ant
parda

šių apskr., Navarienų vai., Pet
vėsAtsišaukite
vimo ir kur savininkas gyvena. Jei
REIKIA vyrų kaipo agentų ir ko
raičių kaimo. Paliko nubudime
3641 So. Halsted St.,
Jo
motina
šnekučiavosi
su
VALENTINE DRESMAKING
lektorių
prie
vienos
iš
didžiausių
svei

norit
pirkti nuo savininko, o ne nuo
vyrą Aleksandrą, ir 4 dukteris
Tel. Boulevard 8962
\ to, kuris
iš to gyvena, klausk manęs,
Amerikoj ir 1 Lietuvoj, taipgi
COLLEGES
svečiais, kuomet sūnūs prasiša- katos ir atsitikimu Insurance kompa
nijų Chicago. Mokėsime algą ir koūkininko.
vieną brolį Amerikoj ir motiną
6205 S. Halsted, 2407 W. Madlson,
lino iš jų tarpo ir nuėjo skie mišiną pagal kontraktą ir vyrai no JUOZAPAS PASK lietuvis, mote
JOE GERIBO,
— tris brolius ir tris seseris
riškų rūbų siuvėjas .geriausia įren
1850 N. Wells St.
Box 142, Scottville, Mich.
Lietuvoj. Laidotuvės atsibus sepam Niekas nepasigedo jo iki rinti dirbti, gali lenkai uždirbti nuo gimas ir geriau apmokamas biznis
iki $20 į dieną ir trumpame lai
redoj, liepos 13 d., 8 vai. ryto
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
mieste, taigi parduoda iš
parėjo tėvas iš darbo. Tuomet $6
ke tapti superintendentu. Jei esi visame
Š namų 3748 So. Emerald Avė.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
priežasties ligos.
Bargenas.
tėvas su namiškiais bejieškoda- darbščiu ir nori padaryti didelius pi
Švento Jurgio bažnyčią, iš ten
mo,
Designing bizniui ir namams.
1648 Vn Buren St.
PARDAVIMUI du lotai
nigus, matykit musų agentų superin
švento Kazimierio kapines.
Vietos
dykai, Diplomai.
rni atrado jo sustingusį kūnų tendentą, tarpe 9 ryto ir 1 po pietų
ir dvi stubos: viena 4 pagy Mokslasduodamos
Velionė priklausė S. L. R. K. A,
lengvais atmokėjimais.
skiepe. Jis buvo persirengęs kasdieną.
PARDAVIMUI saliunas
Kviečiame gimines draugus ir
venimų, kita dviejų. Kaina Klesos dienomis ir vakarais. Papažįstamus dalyvauti laidotuvė
knygėlės.
moteriškais drabužiais.
Savininkas
CHICAGO MUTUAL CASUALTY
$7,500.00, turiu į 60 dienų reikalaukit
se. Laidojimu užsiima graboTai. Seeley 1648.
CO.,
Policija negali suprasti ko
J. PAULAUSKAS,
rius,
S*. M. Skudas.
parduoti.
431 S. Dearborn St.
SARA PATEK, *irmininkl.
kios priežasties dėlei jis persi3000 S. Union Avė.
Room 911-912.
950 W. 35th PI.

ASMENĮ! MOJIMAI

PARDAVIMUI

JIESKO DARBO

!

RAKANDAI

RASTA-PAMESTA

SIŪLYMAI KAMBARIU

ĮVAIRUS SKELBIMAI

REIKIA DARBININKĮJ

MOKYKLOS

NAMAI-ŽEME.

REIKIA DARBININKU

■

TAUTIŠKA DRAUGYSTE MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR
SESERŲ, Kensington, III: Pirmi
ninkas D. Shatkus, 213 E. Ken
sington Avė.; padėjėjas I. Urbutis,
10520 Indiana Avė.; iždininkas I.
Ivanauskas, 122 E. Kensington Av.;
prot. rašt. P. Grigula, 10449 Wentworth Avė.; turto rašt. W. Dargia,
10520 State St.
Susirinkimai laikomi kiekvieno
mėnesio pirmą pėtnyčią F. Shedvillo svetainėj, 341 E. Kensington
Avė.
RYTMETINES ŽVAIGŽDES P. IR P.
KLIUBAS: pirmininkas A. Kadzevfckiš, 1217 N. Hoyne Avė.; nut. rašt.
J. Makrickas, 2014 Fowler St.; ižd.
M. Beiga, 2228 Carver St.; fin. rašt.
J. Radišauskas, 1712 N. Lincoln
St. — Susirinkimai laikomi pirmą
jį ketvergą kiekvieno mėnesio Liuosybės Svet., 1822 Wabansia Avė.,
7:30 vai. vak.

LIET. KRIAUČIŲ KLIUBAS SAVI
TARPINĖS PAŠALPOS: pirminin
kas J. Bačiunas; padėjėjas J. čivinskas; nut. rašt. X. Shaikus, 1557
Girard St.; turto rašt. K. Labanau
skas, 1515 N. Wood St.; kontr. rašt.
A. Šimas, 1835 Wabansia Avė.;
kasier. J. Dauginis, 1604 North Av.;
kasos globėjai: T. Kubelius ir F.
Guzikauskas; maršalka F. Adomai
tis; daktaras kvotėjas Dr. A. Montvid, 2121 Western Avė.
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA
SAVITARPINĖS PAŠALPOS: pir
mininkas J. Ascilla, 1429 N. Wood
St.; padėjėjas J. MickeviČia, 1414
N. Paulina St.; nut. rašt. X. Shai
kus, 1557 Girard St.; turto rašt.
V. Briedis, 1049 Marshfield Avė.;
kontrol. rašt. A. Vilis, 2244 Charles
ton St.; kasier. J. Degutis, 3913
Division St.; kasos globėjai: J. Radišauskas ir F. Guzikauskas; mar
šalka J. Dauginis, 1604 North Av.;
dakt. kvot. Dr. A. Montvid, 2121
N. Western Avė.

CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ
KŲ TARYBA: — Pirmininkas J. P.
Markus, 1739 S. Halsted; Raštin. J.
Vilis, 2538 Charleston St.; Iždinin
kas S. Danilavičia, 1617 Winchester
Avė.
LIETUVIŲ POLITIŠKAS IR PAŠELPOS KLIUBAS: — Pirmininkas
Frank Seilius, 1920 S. Halsted St.;
Vice-pirm. Ant. Salemonaviče, 3333
S. Halsted St; Nutarimų rašt. Ant.
Booben, 8231 Emerald Avė.; Turto
rašt, Juozas Blauzdis, 4414 S. Califoraia Avė.; Kontr. rašt. St. Jarembauskas; Iždininkas Kaz. Chephlis. — Susirinkimai laikomi pirmą
subatą kiekvieno mėnesio D. Shemaičio svet., 1750 S. Union Avė.
DRAUGYSTE LIETUVOS GOJUS:—
Pirmininkas J. šaulys, 2152 W. 24th
St.; padėjėjas K. Vaitkus; jiutarimų rašt. F. Ažusenis* 4014 'S. Maplewoo(l Av.; fin. rašt. J. Laurai
tis; kontrolės rašt. T. Budginas; ka
sierius Mykolas Budas; kasos glo
bėjai: J. Petrulis ir S. Narvidas.—
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio trečią nedėldienį, 1 vai. po
pietų, J. Padžiuvėlįo svet., kampas
18-tos ir Union avė.
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LIETUVIŲ LAISVES KLIUBAS:
Pirmininkas Antanas Zalatoris, 827
W. 83rd St.; Padėjėjas Juozas Katėnas, 3309 S. Union Avė.; Nut.
rašt. Kazimieras J. Demereckis,
3327 S. Wallace St.; Turto rašt.
Juozas Šokas, 3222 S. Wallace St.;
Kasierius Juozas Račiūnas; Kasos
globėjai: Stan. Grikštas ir Jonas
Mazūraitis. — Kliubas savo susirin
kimus laiko kiekvieno mėnesio pir
mia subatvakarį Jono Maziliausko
sadčj, 8259 So. Union Avenue.

