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True translation filed with the post-rrvaster at Chicago, U!., July 29, 1921
as reęuired by the act of Oct. 6, 1917

Francija nenusileidžia
Anglijai
Grūmoja Anglijos laivams
Leninas už pripažinimą
Rusijos skolų

LONDONAS,
liepos 28.
Paskiausioji Francijos
nota,
reikalaujanti, kad tuojaus bu
tų pasiųsta daugiau kareivių į
Augšt. Sileziją, kuri nustebino
oficialinius Londono ratelius,
buvo svartoma svarbioj premiero Lloyd George bute kon
ferencijoj, kurioj be premjero
dalyvavo ir keli kabineto na
riai.
Politiniuose rateliuose kalba
ma. kad Francijos
reikalavi
mas
pagimdė susirūpinimą
Downing gatvėje, bet kad tikimąsi,
jog ši konferencija tai
tinkamai išriš.
Po susirinkimui tajio paskelbta, kad užsienio reikalų ministeris
Curzon pasimatys su
Francijos ambasadorių Dc St.
Aulaire ir kad susirinkimas vy
ria irsi os tarybos vėl bus trumI>am laikui atidėtas.
Iš priežasties Curzono pasi
matymo su ambasadorių, spen
džiama, Curzon pasiųs atsaky
mą Francijos premierui Rriandui, pakartodamas nuomonę,
kad padėtis Augšt. Silezijoj vi
sai šiuo laiku nereikalauja siun
timo daugiau kareivių ir ragin
damas, kad vyriausioji taryba
tuojaus susirinktų apsvarsty
mui talkininkų komisionierių
raporto apie Sileziją.
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galimybę išgavimo finansinės
pagelbos ir Jungt. Valstijų ir
apie patarnavimą Amerikos in“Buvo užsiminta, kad Ame
rikos misija apimtų visą sovie
tų valdžios ekonominių reika
lų vedimą, organizuotų indust
riją, operuotų geležinkelius,
a'bclnai atstatytų šalį ir pasta
tytų .šalies pinigus ant tvirtų
pamatų.”
True translation filed with the postnvaster at Chicago, Ilk, July 29, 1921
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Naujas maištas Rusijoj.

Vokietijos
užsienio reikalų
PARYŽIUS, liepos 28.— Pa
miinisteris Dr. Rosen pranešė
sak žinių iš Revelio, bolševikų
apie tokį Vokietijos nusistaty
garnizonai Minske, Mozyr ir
mą Francijos ambasadoriui
Molnikove sinkįlo, reikalauda
Beri i ne.
mi tuojautinės demobilizacijos.
True translation filed with the post- Oficieriai, kurie bandė tartis su
muster at Chicago, III., July 29, 1921 maištininkais, tapo mukau t i.
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917 Maištininkai kareiviai
apleido
kazarmes, paskelbdami,
kati
jie grįsta namo. Kiti rusai ka
reiviai, kuriems buvo įsakyta
vykti į tuos miestus atsteigimui tvarkos, sakoma, atsisakę
Kad gavus maisto, prižadėtų klausyti savo oficierių.
.apmokėti skolas. Davė naujų
koncesijų.

Leninas siūląs pripažinti
Rusijos skolas.

Amerikos ultimatumas^
Anglijos laivams.
Jie turi elgtis teisingai arba
Amerika paskelbs atvirą marketą ir gal niekurių laivų ne
įsileis įsavo uostus.
LONDONAS, liepos 28. —
šiandie patirtą, kad Jungt. Val
stijų laivais gabenimo taryba
padavė u M ima luiną Anglijos
laivų kompanijoms, kad jei jų
laivai nesielgs teisingai su dary
mais kontraktų gabenti bovelną iš Egypto į Angliją ir Jungt.
Valstijas,
gabenimo taryba
paskelbs “atvirą marketą” ir
gabens viską ir į visur už jai
tinkamą važmos kaimą.
Taryba taipjau griebsis atgie
žęs priemonių, užvertų Jonės
gabenimo akte, sulig kurio lai-,
vai
neteisingų kompeti torių
gali būti .pašalinti iš Jungt. Val
stijų uostų, sako ultimatumas.
(Pirmesnė
Londono žinia
sakė, kad Amerikos gabenimo
tarybos atstovai Aleksandrijoj,
Egypte, nutarė pertraukti tary
bas su Liverpoolio gabenimo
interesais apie gabenimo Egyp
to bovelnos,
delei vartojimo
nepadorių priemonių bandant
gauti kotraklus gabenimui bo
velnos. Esą kontraktai buvo iš
duodami anglams ir net tada,
kada amerikiečiai paduodavo
žymiai mažesnes važnos kai
nas) .
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Pirmas Lietuvių Dienraštis Ame

under the Act of March 1, 1S7I.

Chicago, I1L, Pėtnyčia, Liepoį (July), 29 d., 1921

Reikalauja, kad butų leista iš
siųsti kareivius prieš vyriausios
tarybos susirinkimą.

I

1739 South Halsted Street. Chicago, Illinois

1739 South Halsted Street,*Chicago, Illinois

Francija vis dar nori siy
sti kareivius Silezijon.

I

NAUJIENOS

NAUJIENOS
Pirmas Lietuvių Die nraštis Amerikoje

——

dėlto, kad jį areštuoti turėtų
šerifas, kuris yra žemesnis už
gubernatorių ir turi klausyti
jo įsakymų. Žemesnis gi valdi
ninkas negalįs areštuoti augštesnio už save.
Priminus advokatui, kad še
rifas yra sudėjęs pri saiką ir
kad jis turi atlikti savo parei
gas, advokatas atsakė, kad ir
gubernatorius irgi yra sudėjęs
pri saiką ir irgi turi atlikti savo
priedermes, kurios yra augštesnės už šerifo.
Advokatas čia davė paslėptą
prigrumojimą, kad jei šerifas
nieko nepaisytų ir vistiek ban
dytų gubernatorių areštuoti,
tai pats šerifas galįs būti areš
tuotas už kliudymą gubernato
riui eiti pareigas.
Kuo užsibaigs šios peštynės
tarp politikierių, dar niekas ne
gali
permatyti.
Prokuroras
Brundage, kuris išpra<!Žių taip
labai smarkavo, dabar jau nu
tilo ir nieko apie gubernatorių
nebesako.

Nepasisekė pelnyti.

1

No. 175

........ ■jiĮ.niii.ii.ĮjHĮijįjj

Raportuos apie Debsą
WASHINGTON, liepos 28.—
Generalinis prokuroras Daugherty sako, kad jis užbaigęs
tyrinėjimus apie Dėbso bylą ir
neužilgo padiktuosiąs savo re
komendavimą apie jį stenografui. Bet rekomendavimas bus
įteiktas prezidentui Hardingui
tik
kai
jis
sugrįš
iš
Naujosios Anglijos, į kur prezi
dentas išvažiavo dešimčiai die
nų.
Prokuroras taipjau neduos
savo raporto
apie legalinius
klausimus sąryšyj su preziden
to taikos su Vokietija prokla
macija mažiausia dar per dvi
savaites laiko.

Morokkiečiy sukilimas
plėtojasi.
Sukilėliai turi artilerijos ir
bombarduoja svarbų portą.

PARYŽIUS,
liepos 28.
Morokko gyventojų sukilimais
prieš ispanus plėtojasi ir daro
si visuotinu Kert distrikte, pa
sak iš Oran gautų žinių.
Sukilėliai turi artilerijos ir
bombarduoja svarbų pajūrio
miestą Melilla. Ispanai aplaikę
didelių nuostolių. Delei bom
bardavimo miesto ispanai ne
gali ten išsodinti daugiau ka
reivių.
Sukilėliai degina kaimus ir
ūkius, bet gyventojų neliečia.
Francijos valdžia
griebėsi
True tranaiation filed with the post- priemonių apsisaugojimo prieš
master at Chicago, Ilk, July 29, 1921
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 sukilimą Francijos Morokko.

Turkai apleidžia Ismid. Lenkijos socialistai pasi
LONDONAS, liepos 28. —
Pasak žinios iš Konstantinopo traukė iš II Internacionalo.
lio, Turkijos nacionalistai pra
dėjo evakuoti Ismid pusiausalį, pietiniame pakraštyje Mar
inoms juros. Nacionalistai trau
kiasi į gilumą Anatolijos, grai
kams veržianties ant Angoros.
Tuo e vakavimu pašalinama
paskutinis pavojus nacionailstų
atakos ant Konstantinopolio.

LODZ, liepos 28. — šiomis
dienomis čia buvo laikomas
Lenkijos Socialistų partijos (P.
P. S.) suvažiavimas, kuris be
kitko nutarė pasitraukti iš Ant
rojo Internacionalo ir užmegsti
artimesnius ryšius su Socialis
tų partijomis, kurios dalyvavo
Viennos tarptautinėj konferen
cijoj.

Andrius ŠimCHICAGO.
kus turi rūbų dirbtuvėlę prie
Truo translation filed with the post2505 W. 47 St. Jis sunkiu ir
nvaster at Chicago, III., July 29, 1921
COPENHAGEN. liepos 28 - as reųuired by the act of Oct 6, 1917
ilgu darbu buvo susitaupinęs
Pasak žinių iš Revelio, ten vaig
$1,250 ir svajojo apie geresnes
što gandų, kad kaipo kraštutinę
dienas. Kartą pas jį atėjo Pi
priemonę išgavimui
pagelbos
lypas Adamauskas ir užsisakė
Rusijai dabartiniame jos krisiutą.
Besikalbant išsikalbėjo
zyje, Nikolas Leninas pasiū
apie pinigus. Adamauskas pa
lęs sovietams pripažinti šalies
sisakė žinąs kaip padaryti daug
Išvogė dokumentus.
Taip sako Lloyd George. 13,000
skolas, \ kurias bolševikai pa
pinigų
ir
pakvietė
Šimkų,
kaipo
susirgimų cholera.
BERLINAS,
liepos 27. VIEN'NA,
liepos
28.
—
Pasak
naikino laike revoliucijos. Siu- į
“gabų biznierių” tapti jo part
Nežinomi žmonės, manoma,
žinias
iš
Bielgrado,
Rumunija,
lomasis išmokėjimas skolų ir j
neriu. Šimkus susidraugavo su
bolševikai ar jų agentai, pasi
I LONDONAS, liepos 28. -Jugo-Slavija
ir
Čecho-Slovakipa luite n ų
neprasidėtų prieš
Adamausku, ir sutarė užsidėti
vadinę slaptais policistai, atėjo
1925
| Lloyd George atsakydamas į paja
pasirašė
sutartį
peskelbti
su juo naują biznį, kuris duopas gen. Seinionovo aisjovą
'J
.
,
, •
. klausimus atstovų bute, pasakė,
karą Vengrijai, jei ex-karalius
Pasak tų gandų, kūne, ant*
. .
pulk- von Freyberg ir neva da
kiek
nė™ patvirtinbado Bet ten nepasiduosiąs šerifo
Karolis
bandytų
užimti
Veng

kiek čia
čia žinoma,
žinoma, nėra
patvirtin-, kiU‘ . a*
* ra5čl
,.lų«.. ž,nios
Ta mintimi jis kartą pasiėmė
rydami kratą, išvogė svarbius
usijoj
ti iš kitų 4.1.;^;,.
šaltinių, siūloma ....
su-1 Padetl R
Rus,
J°Je
labal P*"’ areštui. Grūmoja šerifui, jei
rijos sostąvisus
savo
pinigus
ir
vyko
pas
dokumentus, kurie galėjo su
tas bandytų areštuoti.
šaukti konferenciją tarp sovie-| dėtos.
Adainiauską į jo butą 1413 S.
Gal išsikraustys Ispanijon.
teikti Leninui daugelį svarbių
Anglijos valdžia dar negavu
tų raidžios ir Europos <kredito-1
1
žinių apie atgaledvių vdikimą
CHICAGO. — Illinois guber Halsted St., kad pajieškojus ir
MADRIDAS,
liepos
28.
—
Ofirių, kati nusprendus sumą sko si maldavimo pagelbos.
natorius Iwcn Small, kuriam nusairidžius tinkamą butą nau cialiniai paskelbta, kad eina ir jų spėkas.
los ir susitarus apie tuojautinį
Hooverio atsakymas gautas. 'nepasisekė jo pienas priversti jam bizniui. Pas Adamiauską
atnaujinimą
diplomatinių ir .
NELEIDŽIA MAINYT
jis rado ant stalo keistą maši tarybos apie leidimą Austrijos
areštuoti
jį
Clucagoje,
sakoma,
VVASHINGTON,
liepos
28.
—
ex-karaliui
Karoliui
ir
jo
šei

ekonominių ryšių.
rvsių. Prekybos
rreKynos hir .
- ~
~ .
KONSTITUCIJĄ.
pramonės ministeriui Leonidui, Maka>m Gorkl
kad jis panedelyj g.-|š..)S Į Sprmgficld.;. ną. Adamauskas pasakė, kad mynai apsigyventi Ispanijoje.
MENICO CITY, liepos 27.
Krasinui pavesta patirti Fran- “su dėkingumu” gavo Herbertais dabar yra Chicagoje,
bet j tai yra pinigų dirbimo mašina. Ispanijos valdžia svarsto apie
Atstovų butas
atmetė prezi
Reikia tik įdėti dolerį, o per
cijos nuomonę šiame dalyke. Hooverio atsakymą, kuriame .Šiandie išvažiuoja i savo na-,
leidimą
jam
apsigyventi
kokia

dento Obregono prašymą leis
pastarasis išdėstė sąlygas Ame- mus Kankakee, kur išbus |M>rą kitą galą išlenda du doleriai. Ar me šiaurines Ispanijos mieste
ti jam pertaisyti 27 skirsnį kon
| neparodytų
kaip ta mašina
Rusija davė dvi koncesijas. j rikos šelpimo
badaujančiųjų! dienų.
lyje.
Jei
jam
bus
leista,
Karo

'
TI ginti
‘
~
Jį
pasiėmė komitetas
iš i dirba? Žinoma, kaipo geram lis gal persikels Ispanijon pa stitucijos, kuris nacionalizuoja
,
Rusijoje.
RYGA, lie]x>s 28.— Čia gau
aliejaus šaltinius.
Senatas gi
penkių advokatų. Jie vakar ir draugui, Adamauskas
baigoj
rugpjūčio.
tomis žiniomis oficialiniai už
nutarė išpildyti prašymą. At
13,000 susirgimų cholera.
paužvakar laikė ilgus inisikirimfirs sutinka parodyti. Šimkus
1
ginčijama žinioms,
kad buk
stovų butas nutarė us taisymu
Tikisi susitaikimo.
gubernato, duoda jam savo ^4,250, o AdaBERLINAS, liepos 28. _ kaip. „geriau apginti
..
Laisvės
bonai
netinka
kaucijai.
Rusija panaikino visus užsaky
konstitucijos dar palaukti.
!! mauskas tik suka rankieną, tik
PARYŽIUS,
liepos 28.
žiurkės,
laukų
pelės
ir
medžių
matomai,
patarė
jam
enius
ant
malspviess
u
nieuzių
,
’
i
.
..
1
TOPEKA, 1. 28. — Kansas
mus užsienyj, išėmus
mais
Prieš tą skirsnį
labiausia
Francija vakar vakare pranešė to ir pranešama, kad dar dvi žievės yra maistu tūkstančiams1 MH^ti į Springtieldą, is kur jis |1 kiša pinigus į mašiną. Visi pi augščiausias teismas nepriėmė protestuoja Jungt. Valstijos,
’
1 buvo išvažiavęs, kad išvengus mgai tapo sukisti, bet i>er kitą
Anglijos valdžiai, kad klausi svarbios koncesijos
tapo duo- Rusijos valstiečių, kurie bėga iš
kaucijos laisvės bonais, kurią nes jos skaito, kad ta; skirsnis
ten
arešto
ir
privertus
šerifą
8
ft
lą
niekas
nelenda.
Atlainausmas pasiuutinio daugiau karei tos užsienio kapitalistams.
(bado ir choleros apimtų agrikul-j
atvažiuoti į Chicago, kad gali- kas šen ir ten žiūrinėja ir nus- norėta užstatyti už angliakasių konfiskuoja amerikiečių alie
vių į Augšt. Sileziją turi būti
Didžiąjai šiaurės Telegrafo turinių.distriktų į miestus, pajaus kompanijų turtus.
ma butų perkelti bylą į Cook prendžia, kad malšina įkaito, vadovą Alexander Howat.
patenkinančiai išspręstas pirm kompanijai
duota telegrafo sak žinių iš Rusijos,
pavieto teismus. Sangamon pa- (Šimkus tegul atvėsina mašiną,
negu Francijos atstovai galės koncesijos tarp Maskvos ir Pet-;
dalyvauti augštosios talkininkų rogrado į Daniją, Japoniją ir I Klerikalų laikraštis Gerina- vieto šerifas, kuris turi vrar- Į o jis bėgsiąs su mažu reikalėnia sako, kad didelis karavanas ’ rantus areštavimui gubernato- liu pas savo kaiminą. Šimkus
tarybos susirinkime rugp. 4 d.,
’ J’ *’
v‘
” su tuo nesutiko
"m k
Masriaus,
ir prane-J(““atvėsino
atvėsino”” mašiną,
mašiną, pasuke,
pasukė, bet
bet
kuriame bus svarstomas visas mainos kompanijai, kuri atsto rusų valstiečių pervažiavo
kvą ir važiuoja į Vokietiją. Wilkad jis lauks gubernato- (* niekas ši jos neišlindo. PažiuSilezijos klausimas.
vauja Vokietijos Trans-AtlanParyžiaus laikraščiai prana tiko Eksporto kompaniją, bus helmstrasse bijosi pasikartoji- riaus sugrįšiant atgal į Spring- rėjo mašinon, bet vietoj savo
dolerių rado tik baltus ikrpie.rėšauja, kad pilnas susitarimas leista atidaryti mainos biržą mo tautų persikėlimo, kokie bu- fieldą.
1Gubematorius, kuris jau bu- bus.
.
Silezijos klausime bus padary Ekaterinburge,
su
skyriais vo viduramžiuose.
tikęs
pasiduoti
areštui,!
Suprato,
bet
po
laikui.
NuIs pirmesnių jų metų galima matyti, jog Vo
tas šią savaitę ir mano, kati Maskvoje ir kituose miestuose. | Maskvos žinia sako, kad ba- vo su
kietijos markės ir Lietuvos auksinai atpinga va
agrikultudabar vėl atsigrįžo ir laikosi bėgo skųstis policijai. Policija
Anglija sutiks pasiųsti daugiau
Žinia sako, kad užsakymai• das turtingiausiame
~
sarą ir rudenį, o pabrangsta žiemos laiku. Kolkareivių.
ant geležinkeliu mašinų, indus-,"" d'strikte, Volgos apy- senosios nuomonės, kad jo Adamauską suėmė, bet tasis
areštuoti negalima ir kad jis užsistatė $5,000 kauciją ir takas taip yra ir šiais metais, ir dabar vasarą auk
Anglijos, Franci jos ir Itali trinių medžiagų ir kitų reik- /a‘doJe- nuolat°3 pa
po
iki
teismo
paleistas.
Šimkus
sinai yra labai atpigę. Todėl dabar yra geriau
jos ekspertai, kurie turės pada menu tebėra <luodami lužsie-Į KuslJ°s sveikatos komisaro areštui nepasiduos.
sias laikas pinigams siųsti Lietuvon, nes už do
ryti raportą apie Silezijos pa niui.
I raportas parodo, kad nuo prad Tokią jo poziciją turbuit nus gi vėl dirba susilenkęs prie salatv
|U
m.v
V
nu<«.,
„
v
vo
stalelio,
bet
apie
naujas
lerį dabar pasiusi daugiau auksinų negu pasių
dėtį, šiandie laikė savo pirmą
žios metų buvo 13,476 susirgi- tatė jo advokatai, kadangi viePavestų viską Amerikai.
stum žiemą.
posėdį.
' mai cholera, iš kurių 11,234 bu- nas jo advokatų, buvęs legisla- partnerystes ir didelius biznius
Crillespie viešai pareiScS, ir dar didesnius pelnus nebeliepos 28._ Pasak v0 birželio mėn. Manoma, kad ktorius
RYGA,
«
kz • • . a •
-1
‘ svajoja.
w rrk 1 /v i n
True translation filed with the postNaujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
kad
nežiūrint
to,
jo#
guberna

prezidento
tos
skaitlinės
neapima
tų
dis,
rnaster at Chicago, III., July 29, 1921 Emerson Jennings,
džiausia lietuvių pinigu siuntimo įstaiga Ameri
. maras,. Pa- torius sugrįš į Springfieldą, jis
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 American Association to Pro- (triktų, kur siaučia
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pamote Russian Trade, kuris sug- sak Vossische Zeitung,• vien negalės būti areštuotas. O tai žuvo bandydami “lekiojantį
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
rjžo įt Rygą
lan-' Maskvoje yra 500 susirgimų
vežimą.”
- 'j m po
i*“ 7• mėnesių
į
PINIGU KURSAS.
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
kymosi sovietų Rusijoje, sovie- (cholera.
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
tų Rusija geidžia konferencijos, Maskvos Izvestija siūlo per Vakar, liepos 28 d., užsienio piniRYGA, liepos 28. — Penki
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
perkant jų ne mažiau kaip
su Jungt. Valstijomis, kad išga- ( kelti 100,000 darbininkų iš bu gų kaina,
į III Internacionalo
AAA
bemini Iviitrrv alroL
už OK
25,000
dolerių,
bankų buvo skai
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
Į kongresą ir 2 kiti žmonės žuvo
Bet įsakymą turi duoti visa vus ekonominę ir finansinę pa- do distriktų į Baku ir Kauka- toma Amerikos pinigais šiaip:
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos vra
ant
gelbą, bet nepasiūlys tokios zą.
$3.58 liepos 24 d- bandydami
talkininkų taryba.
Anglijos 1 svaras
konferencijos iki nebus tikra, | Vokiečių judėjimas už šelpiAustrijos 100 kronų
.12c Kursko kelio, matomai naują
Belgijos
100
frankų
...........
$7.51 išradimą, “skraidantį vežimų,”
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
Amerika yra tinkamame ( mą Rusijos suskilo Berline. SoLONDONAS,
liepos 28. — kad nuivuna
Danijos 100 kronų ........... $15.16
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir j vi
Pasak gautų žinių,
Vokietija ’priimte ją upe., į cialistai reikalauja, kad šelpi$L62
Finų 100 markių ............... V— , sako “Roslta” žinia. Pats išra
Francijos 100 frankų ........... $7.71 I dėjas, inžinierius lAdamovski,
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
“Nežiuirint bado ir choleros, mas butų nepartinis. Konumislaikysis vyriausias talkininkų
Italijos 100 lirų ................... $4.12
suomet kreipkitės j Naujienų Pinigų Siuntimo
taryboa nuosprendžio klausi- sovietų valdžia išlaikys kontro- /tai* j
gi agituoja
už
j' :
; .panaudoji
.
* 
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.25 irgi žuvo. Užmuštieji delegatai
Skyrių.
Lenkų 100 markių ................... 5c yra Otto Strunat ir Gdlbrich iš
I mą judėjimo politiniams tiksme persiuntimo per Vokietiją lę Rusijoje,v sakė Jennings.
Olandų 100 guldenų ........... $30.74
Francijos kareivių divizijos, I “Būdamas Maskvoje aš ta-, lams. Abi frakcijos stengiasi
Norvegų 100 kronų ........... $12.90 Vokietijos, Hewlėt iš Anglijos,
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
Šveicarų
100
kronų
.....
.....
$16.45
Augšt.
riaus
su
sovietų
vyriausios
eko1
įgyti
kontrolę
ant
šelpimo
judėsustiprinimui kareivių
Konstantinov iš Bulgarijos ir
1739 So. Halsted St,
Chicago, DL
Švedų 100 kronų ............... $20.50
nominės tarybos nariais apie j jimo tarp darbininkų unijų.
Fremak
iš
Anglijos.
Vokietijos 100 markių ....... $1.25

Žinios apie Rusijos
badą perdėtos.

Neleis užimti sostą

Gubernatorius Small grį

f

Auksinai dar
neina brangyn

Vokietija perleis Francijos
kareivius.

IMPERFECT

IN

ORIGINAL

NAUJIENOS, Chicago, BĮ.
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mažinti. Galutinai tą klausi
mą, s.-d. nusistatymu, turėtų
spręsti vietos komisijos, kurios
Kauno “Socialdemokratas“ ves pačią reformą.
Nutarta taip, kaip panorėjo
SKEMONYS (Utenos apakr.) rašo:
krikščionikas blokas, —* 80
Seimas antruoju skaitymu hektarų.
Dvarų darbininkų padėtis
Galima sakyti, nutartas ir
Utenos apskrityj yra labai var pradėjo svarstyti žemes refor
ginga. Utenos apskritis pakėlė mos įstatymą. Svarsto’ punk- antras pamatinis dalykas,
beveik visas okupacijas, vėliau tas po punkto ir taria- Galima kam bus apversta paimtoji iš
susitvarkė ir visą laiką buvo sakyti, taria patį reformos klau dvarininkų žemė, Tuo klausiypatingai suvaržytas, kaipo pa simą, nes trečiuoju kart skai mu liek krikščionių, tiek liau
frontės zona. Kitose apskrityse tant gali pasikeisti tik antraei dininkų nusistatymas pamatuo
1919 metais ėjo darbininkų ir liai dalykai; pamatiniai paaiš se yra vienodas. Jų siekimas,
—sudaryti ir sutvirtinti Lietu
dvarininkų atstovų pasitarimai, kės dabar.
kuriuose buvo nustatyta išly
Kai kas pamatinių dalykų jau voje vidurinių ūkininkų sluogsgintos visai apskričiai algos ir paaiškėjo. Sakysim, paaiškėjo, nį. Tam tikslui turi būt sunau
ordinarijos. Utenos apskrity kiek dvarininkam bus palikta dotos ir imamos iš dvarininkų
tie pasitarimai buvo pradėti, žemes. Tuo punktu ėjo dideli žemes. Tam tikslui bus panau
bet nebaigti. Darbininkai nieko ginčai. Įstatymo projektas, kaip dotos ir visos kitos priemonės,
nelaimėjo. Darbininkai nesu žinoma, siūlo palikti dvarihin- kurių galės pasigauti valdžia.
gebėjo susimesti į profesinę kam 80 hektarų (apie 70 deš.), Ar visi bežemiai ir mažažemiai
darbininkų sąjungą, kuri butų visa kita paimti žemės refor galėsi virsti tokiais vidutiniais
jiem padėjusi išvieno gintis, mos reikalam. Gindamas dva ūkininkais, —tas jiems jau ne
nes Utenos apskr. — tai krikš rininkų reikalus, ats. Grajevs- rupi. Pirmoj eilėj gaus žemės
čionių tvirtuma, tai laibiausia kis padarė iš Seinro tribūnos tie, kurie patys galės įsikurti,
kurie turi pinigų ir invento
reakcinės Lietuvos kampelis.
visą licitaciją. “Taisydamas“
riaus. O likusieji? Del liku
Todėl
dvarų
darbinin projektą, jis pasiūlė pradžioje sių musų krikščionys laukia
kai apmokami labai nelygiai. palikti dvarininkam po 400 Dievo malonės, kad šiaip taip
Vienuose dvaruose gauna or h.; o paskui, vis nusileisdamas, išstumdytų juos po fabrikus
dinarijos iki 90 pūdų javų ir mažino tą normą iki daejo iki ir dirbtuves, po tuos pačius
algos iki 470 auksinų, kitur tik 100 ha. Visos jo pataisos buvo “buožes“, greitesrtius paragintų
sutartinai atmestos. Kai atst.
70 p. ir tik 240 auk.
kitur bėgti.
Grajėvskis priėjo prie 150 ha., Amerikon ar kur
)
.
I
Kuomet
socialdemokratų
Kurklių dvaras (trečiųjų) tuomet su lenkų frakcija išvien j
yra vienas piktesnių lizdų. ėmė balsuoti ir keletas stambes primigtinai buvo nurodoma į
Dvarininkas skubinasi kuodą il nių ūkininkų iš “krikščionių“ tai, kad didžioji bežemių ir ma
giausia iš dvaro išmelžti; gy bloko- Labai reikšmingas daik žažemių dangum i nepajėgs įsi
venamas trobas taip apleido, tas. Netolimoj ateity, jei die kurti be valstybės pagalbos,
kad per pamatus landžioja šu vo bus leista įvykti pas mus kad naujakuriai bus vargo žmo
nys. Tvartų nėra ir ordinar- žemės reformai, musų pakirp nės, kad pati žemė bus netiku
išnaudojama
tokiuose
ninkai priversti yra laikyti gy tais sparnais dvarininkai grei siai
vulius priemenėse. Ordinari tai susituoks su stambiaisiais u kiliose, — į visa tai Seimo
jos tik 70 pūdų, algos 240 auk. “buožėmis“ ir broliškoj vieny dauguma tik ranka mojo. Var
Su galvijų ganymu vėl daroma bėj ginsis prieš darbininkų iš go pelės, girdi, ne tiek mate ir
visokių sunkumų. Dvaro dar tvirkimą ir kitokius šio pasau pakėlė; apgalės ir žemės re
formos sunkumus. Seimo dau
bininkai pasiskundė Darbo In lio vargus.
spektoriui. Inspektorius ap
Visgi teisybę sako socialistai, guma tartum nenori matyt vilankė dvarą, apžiurėjo trobas kad kišenės reikalai yra pama
ir pasižad&jo raginti (Karinin tas visam kam visuomenes gy
ką. Bet iki šiol iš to raginimo venime.
lOv ’
nesiiųato vaisių. Gal Inspekto
Del pačios normos, kiek že
rius pasigailėjo dvarininką ir
davė jam šventą ramumą. Bu mės palikti stambiesiems že
tų pavartų, kad Darbo Depar mės savininkam, kr.-demokratamentas primintų Darbo In tai ir kartu su jais darbo fe
spektoriam, kam jie pastatyti. deracija balsavo už 80 ha. Liau
dininkai ir valstiečių sąjungą
’ •O’itarbiH’inkam butų dar pra siule'SO' TiaTS.-d. šildydami, kad
varčiau vis gi įsikurti profesinę ta norma gali būti mažinama,
sąjungą ir bendrai ginti savo jei žemės rųšis, dvaro padėji
reikalus. — Kaimynas. (“S-d.“). mas ir žemės reikalingumas re
formai pravesti rodys reikalo ją

Kas dedasi
Lietuvoj.

Žemės reformos jstaty
mą seime svarstant.
I

sų reformos sunkumų ir bren
da į tą didelį dalbą be aiškaus
plano, be aiškaus nusimany
mo, iš kur teks imti tas mil
žiniškas sumas pinigų, be ku
rių reforma negali bent kiek
žmoniškai vykti.
Ir krikščionys, ir laudinin.kai
pamylėjo vidutinį ūkininką.
Jų meilės šaltiniai, tartum, ne
iš vieno daikto muša- Klerika
lam dėlto rupi sotus, vidutinis
ūkininkas, kad jis yra ramus
visuomenes gaivalas, visa savo
siela suaugęs su dabartine
t vaika, kiečiausia privatines
nuosavybės gynėjas ir griežčiausis priešininkas visokių pa
sikeitimų. Vadinasi, tai yra
musų laikų uola, ant kurios jie
be baimės gali statyti savo vieš
patavimo rūmą. Tai yra rambokas, apsivėlęs, bet pakanka
mai suvaldomas arklys, kuris
žada gerai traukti klerikalų
vežimėlį, — toksai neims neš
ti ir nesudaužys ratų.
Musų progresyvus liaudinin
kai turi ką kitą galvoje. Jog
jie dedasi socialistais. Dedasi
labai atsargiai, pasidairydami,
kad kas apie jų socialisitinius
palinkimus nesužinotų. Del vi-

dutinio Lietuvos ūkininko liau
dininkai turi slaptų savo tikslų.
Jie nori įpratinti ukininkus prie
koperatyvų, prie įvairių bend
rovių, tuo budu sutelkti juos į
visuomeninį ūkį ir
nuvesti j
socializmų.
Nesiimsiu! pranašauti, ku
riem tų dviejų konkurentų ge
riau seksis. Norėtume pažy
mėti tik vieną, — musų supra
timu ir krikščionys ir liaudį-

DATR1JOTIZMAS
PaČedumas tuii būt
pasargos žodis
I0WA STATE
SAVINGS BANK
Kapitalas ir Perviršis—
$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth and
Jackson Sts.
SIOUX CITY/IA.
*

ninkus vilioja prie vidutinio
ūkininko jo ramumas ir pasto
vumas, kuriuos tikimasi atsi
spirti visokiem “pragaro var
iam“, jeigu pragaras atsivertų
Lietuvai iš Vakarų ar iš Rytų,
vis vien.
Apie socialdemokratų nusi
statymą tuo klausimu ir apie
kitus pagrindinius reformos
punktus, — kitam kartui.
—Vab.

Europsan American Bureau
Fabipnas ir Mickiewicz
vedėjai

Buvę A. Petratis ir S. L. FabionM

Siuntimas pinigų, laiva
kortės, pasportai ir tt
NOTARIJUSAS
Bc&l Estate, Paskolos,
Insurinai ir U.
809 W. 85th St., Kamp. Habted Bt.
Tel.: Bonlevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieni
Vak.i Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
Ned.i iki 8 po plati.

Visiems nariams
AMALGAMATED CLOTHING WORKERS
OF AMERICA.
GALUTINAS

Pikniko Paskelbimas
/

Antras metinis “Basket” Piknikas ir išvažiavimas, parengtas Chicago
Joint Board Amalgamated Clothing Workers of Amerika.
Atsibus
NEDALIOJ, LIEPOS-JULY 31 d., 1921 m.
PALOS PARK, ILL.
Traukiniai išeis nuo Polk St. stoties, Polk ir Dearbom Strects,
vChicagos laiku, sekamose valandose:
9:00 v. ryte 11:00 v. ryte
9:15 v. ryte 11:15 v. ryte
9:30 v. ryte 11:30 v. ryte
10:00 v. ryte 12:00 pietų
Pribukit taip anksti, kaip galima, o turėsite puikią dieną.
Viskas bus daroma, kad padarius šiuo dalykus kuo pasekmingiausiais.
Kiekvienas apsilankęs šiame piknike, tikrai jaus linksmą laiką.
Bus muzika, šokiai, base-ball, lenktynės ir visoki žaislai.
Daugelis naudingų dovanų bus išdalyta šiame piknike.
Turime parūpinę 12,000 žmonių, todėl norim® kad ir tamista
būtumėt tarpe jų.
Nelabk paskutinės minutos — pasirūpink tikietą nuo šapos chairmano ir duokite komitetui progą suteikime tau geriausio kaip ga
lint patarnavimo.
Jei negausi tikieto nuo šapos chairmano, galėsi gaut pirk gele
žinkelio stotyj. Turi turėt tikietą pirmiau, nei sėsi į traukinį.
GENERALIS SEKRETORIUS JOSEPH SCHLOSSBERG, bus
Chicagoj ir dalyvaus mūšų išvažiavime. Schlossberg turės svarbų
mums pranešimą.
Atminkite, ši yra tavo organizacija, tavo piknikas ir mes norime,
kad tamista dalyvautumėt.
šis piknikas parengta ne pelnui, bet tamietai.
Draugiškai,
PIKNIKO KOMITETAS, CHICAGO JOINT BOARD A. C. W. of A.

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas
M So. U Salk St. Room 324
Tai. Central 6390
Vai.: 812 W. 33rd St., Cklcaga
Tai. Y arda 4681.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St„ kerti Learitt St.
Telephone Canal 2552.
Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo
7 iki 9 vakare.
Veda visokias bylas, visuose
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba ^parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius.
Skolina Pinigus ant pirmo morgečiaus ant lengvų išlygų.

S. W. BANES
ADVOKATAS
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Rector Buitding
79 West Monro? Street, Chicago.
Phone Central 2560
«
Rez. 3214 S. Halsted St.
Yards 1015. Va!.: 6 iki 9 vak.

P. S. Laikykite šį pagarsinimą, kaipo laiko užrašą.

1

Tel. Haymarket 3669

JOSEPH W. GRICAL
Lietuvis Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg.
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7
iki 9 vakare.
i

M—. ..... .......

I

10 METŲ ŠITAM BIZNY

Įvairių Įvairiausias
M. J. KIRAS
Didžiausias ir Puikiausias
vV.

Phone Yards 6894

Iš Vilniaus.

PINIGŲ SIUNTIMAS,

Valstiečių sukilimai.
Gudų spaudos biuro prane
šimu, Nalibokų miškuose slaps
tosi sukilėliai, susispietę bū
riais po 150—2(M) žmonių. Kres
nojo miestelio apylinkėse (Molodečn. aps.) valstiečiai sude
ginę dvarą, užmušę du miško
sargus ir atsisakę dirbti lenkų
dvaruose ir saugotų tų dvarų
miškus. Atsiuntus baudžiamą
jį kareivių būrį, buvę užmušta
8 ir sužeista kelios dešimtys
valstiečių. Medelių valsčiuje
(Vilniaus aps.) užmuštas Martinovkos dvaro urėdas.

Švenčionių apskrityje daug
kaimų apkrauti kontribucijo
mis po 50 tuks. rublių caro pi
nigais už mobilizuotų jaunų vy
rų nes toj imą į kariuomenę.

(( It’s
Iktoasted
LUCKY
STRIKE
CIGARETTE

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

Milda Theatras
Atdaras
SEREDOMS, SUBATOMS
ir
NEDĖLIOMS
Puikus
Vodevilius ir Krutami Paveikslai

£
.
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ANTANAS GREDUŠKA
Generalis

Nedelioj Rugpiučio-Aug. 7, 1921
Gardnerš Grove Darže Pinigai is
1401 W. 47th St,

Chicago.

p

šįmetinis
Naujienų
Piknikas
Bus
Įvairiausias
Ir Puikiausias,
Nes
šiame
Piknike
Jau
Pasižadėjo
Dalyvauti
Trįs Chorai
Kalbėtojas

Drg. Uktveris.
Beto
Geresniems
Juokdariams
žaismėse
Bus
Duodamos
, Dovanos.
i Dovanų
Yra
Devyniolika.
Užtat

Drg. Grigaitis
Ir galų-gale
žaislai.

Prisirengę
Iš
Anksto
Dalyvauti
Metiniame
Naujienų
Piknike?
Rengėjai
Tikrina,
Kad
Visi
Atsilankę

Visi
Naujieniečiai

Naujiėnietės:
Dideli
Maži

Seni

Jauni,
Bukit

skų, Rockford Real Estate & Loan Co.
Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei

Bus
Maloniai

Draugiškai
Priimti.
Iki
Pasimatymo
Naujienų
Piknike.

Rockfordo
Lietuvon
Pinigus iš Rockfordo
Lietuvon galima tiesiai
siųsti per S. J. Petrau

čiausiu budu ir už pini

gų siuntimų pilnai atsa
koma.
Siųskite pinigus Lie
tuvon per

r

Pradžia 10 vai. ryto.
Įžanga ypatai tik 40c

3514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louig Ave^
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 6801

Budavojame ir taisome.

Bus
Nepaprasti,
Nes
Vadovaus

i

Tel. Kedzie 8902

-

Kontraktorius ir
budavotojas.

Tie žaislai

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

PASPORTAI, LAIVAKORTĖS
Perkame ir parduodame namus ir
farmas. Perkame ir parduodame
pirmus ir antrus mogečips. Duo
dame paskolas ant namų. Padaro
me visokius dokumentus. Teisin
gas, greitas ir geras patarnavimas
Ofiso ^valandos: Nuo 8 ryto iki
9 vakaro. Panedėliais, Seredomis
ir Pėtnyčiomis iki 6 vakaro. Nedčliomis iki 2 valandai po pietų.

•C

123 St. ir Michigan Avenue, Roseland, III.

Laike Vasaros Sezono

12th STREET

3331 SOUTH
HALSTEDST.

So. State St. karai, num. 119, daveža netoli nuo da
ržo. Automobilistams paranki kelionė bulvarais.

SJ.Petrauskas

809 So. Main Str.
Rockford, HL
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slaptai augdama, plačiai paėjo visame krašte. Kai iškilo gyve
namoji pasaulinė revoliucija, pirmoj eilėj griaudama senąją carų
Rusiją, ji rado ir Lietuvoje gerai paruoštą dirvą. Ji rado musų

Failinės literatūros gaminimas — laikraščio ir brošiūrų —
nuosakiau atliekamas paskutiniu laiku, pasidarė galimas tik dėl
Jūsų piniginės pagalbos. Bet tai yra tik darbo pradžia. Norė
dama atlikti savąjį uždavinį ,L. S-D. Partija turės dėti ypatin
gos domės ir tolimesniam socialistinės literatūros gaminimui.
Musų Partijos paskutinė konferencija, išklausiusi Centro
Kimiteto piniginės apyskaitos, vienu balsu nutarė: “Išreikšti
Amerikos lietuviams darbininkams socialistams, kurie prisidėjo
savo aukomis ar darbu prie pinigų rinkimo L. S-D. Partijos Jr
socialistinio judėjimo Lietuvoje reikalams, širdingą draugišką
ačių”. Konferencija pavedė Centro Komitetui padėkos žodį per
siųsti Jums, draugai. Centro Komitetas, pateikdamas dabar
Jūsų žiniai bendrąją piniginę savo pajamų ir išlaidų apyskaitą,
kartu siunčia Jums, draugai, tą broliškos padėkos žodį. Ačiū
Jums, draugai!
Daugiau rašome Jums apie Lietuvos padėtį, darbininkų rei
kalus ir savo uždavinius, kaip apie savo dėkingumo jausmus, dėl
to, kad tiek mums, tiek Jums, draugai, pirmoj vietoj rupi pats
reikalas, pati musų siekiamoji idėja. Tuo vaduojantis, mes drįs
tame Jums, draugai, pasakyti, kad mes ir ateity laukiame iš
Jūsų tolimesnės pagalbos. Pagalbos ir pinigais, ir žmonėmis, ku
rie gali Lietuvon grįžti, kaipo sąmoningi socialistai. Išeiti iš tos
vargo padėties, kurioje dabar yra Lietuvos darbininkai, be pa
galbos iš šalies neapsakomai sunkus daiktas. Ir tos pagalbos
mes laukiam iš Jūsų.
Mes, veiklus Partijos darbininkai, galime apie tai kalbėti su
visu atvirumu. Turime Jums, draugai, pasakyti, kad beveik vi
sas idėjinis, partinis darbas, ar leidžiant Partijos raštus, ar at,
liekant organizcijoa ir atgitacijos darbą, atliekamas Partijos dar
bininkų nemokamai. Dažnai neturėdami reikalingų lėšų, atiduo
dame darbininkų judėjimui savo laiką ir jiegas. Ir tokia padėtis
dar ilgai turės pas mus tverti.
Taigi, kreipdamies į Jus dėl piniginės pagalbos, kreipiamės

krašte naujai kovai pasiruošusią liaudį, kuri kovon eidama vėl

ne kaipo prašytojai, bet kaipo Jūsų draugai, kviesdami Jus, kur

iškėlė senąjį musų Partijos obalsį — demokratinės Lietuvos res
publikos.
šiandien Lietuvos darbininkai jau gyvena nepriklausomoj
demokratinėj Lietuvoje. Tai Lietuvai iškovoti ir sutvirtinti Lie
tuvos proletarai padėjo daugiau aukų krauju ir vargais, kaip
bent kuri kita Lietuvos visuomenės klasė.
Kas lig šioliai pačių Lietuvos darbininkų laimėta, Jums, drau
gai, bent aplamai, žinoma. Dėlto, kad Lietuvos darbininkų dau
guma, ypač kaimo proletarai, iki šiol nespėjo apsišviesti, klabi
nai susiprasti ir susiorganizuoti tiek, kiek dabartinės revoliucijos
įvykiai reikalauja, jų laimėjimus tuo tarpu paveržė klerikalai.
Atsirėmę stambiųjų ir vidutinių ūkininkų, išnaudodami pa
čių darbininkų nesusipratimą, jie šiandien yra krašto šeiminin
kai. Dabartinė Lietuva virto “buožių” ir kunigų Lietuva. Vi
si pamatiniai krašto gyvenimo klausimai rišami taip, kaip atatinka klerikalų ir kaimo buržuazijos reikalams. Naujai susikū
rusios valstybės aparatas, pradedant Seimu ir baigiant milicija,
naudojamas tam, kad sustiprintų ūkininkų klasę, blaškytų ir
silpnintų darbininkų organizacijas ir jų jiegas. Politiniam Lie
tuvos gyvenime demokratinguino formomis reakcija stengiasi
pridengti seną carų gadynės raugą ir tvarką.
Ir vis dėlto mes, socialdemokratai, aiškiai sakome, kad Lie
tuva politiniai nepriklausoma, Lietuva tik tariamai demokratinga, kaip ji šiandien yra, U* tokia Lietuva yra musų krašto darbi
ninkams žingsnis pirmyn. Lietuvoj bus panaikintas dvarininkų
luomas, — pikčiausi visokios reakcijos atrama. Ekonominis
krašto gyvenimas gauna patogesnių sąlygų toliau vystyties.
Politinės laisvės, kad ir neigiamos kiekvienu atveju, turės
žingsnis po žingsnio įsitvirtinti, prasiplėšti, gauti ir darbinin
kams gyvos reikšmės. Klasinei Lietuvos proletarų kovai taisosi
platesnės galimybės.
Mes, socialdemokratai, aiškiau kaip kuomet nors matom
dabar, kad ir Lietuvoje vienintelė visuomenės klasė, kuri nuosa
kiai kovos ir ves gyveniman tikrai demokratinę tvarką, — tai
yra darbininkų klasė. Tik Lietuvos proletarai, kad ir vėlokiau,
pajiegs gyvendinti musų krašte tas naujas gyvenimo formas,
prie kurių socialistinis Vakarų Europos proletariatas jau šian
dien eina.
Gerai suprantame, kad tie laimėjimai gali būti ir Lietuvoje
pasiekti tik nuosakios, atkaklios ir patvarios kovos keliu. Lie
tuvos darbininkai, kad tesėtų tam didžiuliam uždaviniui, turi pa
tys pakilti. Iš visuomenės vergų, kuriais jie iki šiol yra buvę,
jie turi virsti susipratusiais savo klasės reikalų kovotojais. . Jie
turi išvystyti savo organizacijas ,turi gyvenimo kovoje užsigrudyti ir įgauti visų tų privalumų ,kurių reikalingi yra busimo so
cialistinio gyvenimo šeimininkai.
Mes suprantame to didžiulio darbo sunkumus ir svarbias pa
reigas, kurios musų laukia, kaip Lietuvos darbininkų partijos.
Tas darbas šiandien tenka vesti labai sunkiomis sąlygomis.
Šiandien mes turime priešą ne tik iš dešinės, bet ir iš kairės. Mu
sų priešai iš kairės—komunistai, žadindami miniose tokių vilčių,
kurios dar negali šiandien įsigyvendinti, be atodairos sunaudo
dami darbininkų jiegas revoliucijai “dirbti”, neatsižiurint ar ji
galima, ar negalima, vaduodamies savo darbe įsakymais ir ma
teriale pagalba iš šalies, jau skaudžiai pakenkė darbininkų judė
jimui Lietuvoje. Varydami griežtą kovos liniją, neturint kovai
reikalingų jiegų, komunistai Lietuvoje nuolat provokuoja reakci
jos puolimą prieš darbininkus. Tuo budu jie padeda “buožėms”
gniužinti darbininkų organizacijas ir tuo budu savaime darosi
reakcijos talkininkais. Idėjinė kova ir su komunistais, su jų
taktika darosi socialdemokratams vienas svarbiųjų jų uždavinių.
Kovą su reakcijos frontu socialdemokratai plačiau pradėjo
dar prieš Seimo rinkimus ir tebeveda ją, kiek tik Partija turi
jiegų. Idėjinė musų kova su komunistais ryškiau pasižymėjo
po paskutinės Partijos konferencijos š. m. vasario 26-28 dienos.
Jeigu ne Jūsų, draugai, širdinga pagalba, Jūsų pačių iniciatyva
sudaryta ir tiek laiku mums patiekta, musų darbas Lietuvoje ir
musų laimėjimai kuriuos esame pasiekę, toli gražu butų ne to
kie buvę, kaip šiandien yra . Amerikos lietuviai darbininkai so
cialistai, kaip ir pirmos Rusų revoliucijos metu, trumpu laiku su
rinko apie 330,000 auksinų musų Partijos reikalams ir juos pri
siuntė. Tai yra didžiulė pagalba, be kurios L. S-D. Partija ir so
cialistinis darbininkų judėjimas Lietuvoje tuo tarpu neapseitų.
Iš patiektos bendros tų pinigų sunaudojimo apyskaitos Jus ma
tot, draugai, kad diduma pinigų suvartota Partijos literatūrai
leisti ir pravesti Seimo rinkimų kampanijai. Kad socialdemo
kratai turi šiandien Seime 13 vietų, tai ir dėl to atsitiko, kad
mes čia galėjome išvystyti, pasinaudodami Jūsų aukomis, kiek
galima didesnę agitaciją. Rinkimų išlaidos, — tai visų pirma
išlaidos išspausdinti rinkimų plakatams, atsišaukimams, musų
platformai, kandidatų sąrašams ir tt.

galima, prisidėti prie bendro mums visiems darbo. Sveikiname
Jus, draugai, ir kviečiame Jus: neužmirškit ir ateity Lietuvos
darbininkų kovos savo veiklia draugiška parama.
L. S-D. Partijos Centro Komiteto:
Pirmininkas St. Kairys,
Sekretorius V. Požėla.
(S. D.-P. Apyskaitą įdėsime rytoj. — Red.)

Ačiū Jums, Draugai Amerikos Lietu
viai Darbininkai-Socialistai!
Gyvenamuoju šimtmečiu Amerikos lietuviai darbininkai jau
antrą kartą teikia Lietuvos darbininkams didelės broliškos pa
galbos. Pirmosios Rusų revoliucijos metu Lietuvos Socialdemo
kratų Partija, pasiėmusi vadovauti Lietuvoje revoliucinei kovai,
kreipėsi į Jus, draugai, kad duotumėt jai materialės ir molarės
savo paramos atlikti paskirtąjį uždavinį.
Musų šauksmas tūkstantiniu aidu atsiliepė po visą Ameriką,
ir trumpu laiku buvo Jūsų surinkta kelios dešimtys tūkstančių
rublių musų Partijos reikalams. Tais pinigais ir Jūsų gyva už
uojauta remdamos, Lietuvos proletariatas iškėlė tuomet obalsį
mirtinos kovos su carų despotizmu, už demokratinę Lietuvos
respubliką.
Lietuvos revoliucinė liaudis, suderintai eidama du kitų Ru
sijos kraštų proletarais, pralaužė tuomet savo bare caro valdžios
frontą ir butų laimėjusi kovą, jei revoliucijos jiegos pačioj Ru
sijoj nebūtų klupusios.
1906-7 metais mes tartum pralaimėjome. Atsigavusi nuo
revoliucijos smūgių despotinė Rusija visu smarkumu užgulė ir
Lietuvos darbininkus. Musų partijai teko pakelti daug vargo.
Pats darbininkų judėjimas Lietuvoje tartum susilpo ir aptilo.
Bet jo iškeltieji politiniai ir ekonominiai obalsiai giliai sujudino
Lietuvos darbo minias ir pasėjo jų sieloj naujų siekimų gludą.
Praėjo su viršum dešimts metų ir ta musų mestoji sėkla,

T. Pullman 5481

Atitaisiau virš

A.SHUSHO
AKUŠERKA

3000 Žvairu Akiu

Pirmiau

Savo 23 metų prie State St. gyvenimo, mano
speciale metodą. Nėra skirtumo kaip senas, iš
gydyti yia nuo 3 iki 64 metų amžiaus, štai tūli
vardai ir antrašai; klausk jų kiek yra patyrę.
Mrs. E. L. Dake, 64 m. John Melaner, Supt.,
John K. Thompson,
Žvaira buvo 61 metę,
Kinzie ir (’lark Sts.,
VVaukegan, III.
Chicago, 48 metų,
Mrs. E. L. Meyers, 356
žvaira buvo 43 metus.
N. Marshfield Avė.,
Chicago.
A. F. Sindelar ir Mise 3 metų senumo duktė
Sindelar, 1715 String
John Kalpal, 4955
Street.
Bernice Av., Chicago.
Atitaisau žvairas akis savo ofise; nereik eiti ligonbutin, nereik būt užsidarius — daugelis pa
gydyta į vieną atsilankymą. Mano metodą pa
prasta, lengva, greita ir nebrangi. Nereikia kę
sti tamistai nei kitam Šeimynos nariui šio ne
smagumo.
REIKALAUK KNYGELĖS VELTUI, kurio
je paveikslai ir liudijimai daugelio pas mane išsigydžiusių. — Rašyk .šiandien, — neatidėliok,
nes pavojinga.

F. O. CARTER, M. D.
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR GERKLĖS

120 S. State St.
Vai. — 9 iki 6. Ned. — 10 iki 2.

TURI TAMISTA $100.00?
Ar atneša $8.00 į metus? Jei ne, matykite mus.
Mes pertikrinsime, kad jusy $100.00 (ar daugiau)

visiškai saugys ir taip pat bus.
Mes taipgi pertikrinsime tamista, kad šis $100.00 neš
nemažiau, kaip $8.00 į metus, o gal ir daugiau.
Jei neturi užtenkamai,pinigų, gali pirkti išmokėji
mo budu. Jei negali ateiti ypatiškai, išpildykite že
miau esantį kuponą.

HENRY L. DOHERTY and COMPANY,
Foreign Language Investor Department,

HANS RIEG, manager.
12 Pearl St., New York.

Turiu patyrimą
moterį ligose; rū
pestingai
prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laiko ligos.
10929 S. State St.
Chicago, I1L
y

. A. R. BLUMENTH AL
Akių Specialistas
4649 S. Ashland Avė.
Kampas 47th St.

Dienoms, 9 ryto iki 9 vak.

Ned. 10 iki 12 pietų.
Tel. Boulevard 6487
________________________

M^DR. HERZMAN^M
IŠ RUSIJOS

Persikeis-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 aitrias ir chroniškas ligas,
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokias
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorijai 1025 W.
18th St., netoli Fi ak St.
VALANDOS i Nuo 10-12 pietį,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
( Dienomis: Canal
8110 arba 857
Telephonai:
Naktimis: Dreiel
950 - Drover 4186
GYVENIMAS: 3318 S. Halsted St.

Pasiųsk šį KUPONĄ šiądien

Henry L. Doherty & Co., Foreign Language
Investor Department
12 Pearl Street, New York.
Be jokių lėšų ar kitų atsakomybių pasiuskit smulkmeniškai nuro
dymus apie jūsų investmentą.

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

VARDAS .................
......
Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų Ir
GATVĖ .................................................. ..........................

MIESTAS

Vaikų Ligų.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai.
vakaro.
Nerišliomis nuo 10 vaL
valandos ryto iki 1 vhL po pia«{Telefonas Dreael 2880
L__________________________________ f

Tel. Boulevard 2160

Lietuvon ir iš Lietuvos

LAIVAKORTES
NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visą geresniąją liniją važiuoti
Lietuvon ir iš Lietuvos.
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 Naujieną
ofise duoda laivakorčią 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 Naujieną ofisas trumpu laiku,
o taip-jau duoda pageltos aprūpinime
taksą.
.
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus j
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas
be jokią atidėliojimą ir to jokią nuostolią. Naujieną čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik
nuvažiavo Lietuvon.
NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ
SKYRIUS
1739 S. Halsted St,
Chicago

Dr.A.J.KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas
VALANDOS: 9—12 lyto
2—9 vakaro.
8301 So. Morgan Street,
Chicago, HL
Tel. Auetin 787

DR. MARYA
DOWIATT—SASS.
Kųtik sugrįžo ii Californijos Ir
vii tęs savo praktikavimų po No.
5208 W. Harrisoe SL
Valandos: 8—12 kasdieną Ir 6—9
vakare iiskiriant nodildienlus.

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.
Nerišliomis nuo 9 iki 12 ryto.
1821 S. Halsted SU
Kampas 18 ir Halsted St.

Tai.: Yarda 6666
Boulevard 8448

DR. V. A. ŠIMKUS
lietuvis gydytojas, Chirurgas
AkuMras
8208 So. Halsted SL, Chicago.
Valandos: 10-12 v. r., 1-8, 6-8
▼. ▼. Nerišliomis 10-12 ryto.
Telefonas Pullman 856

DR. P. P. ZALLYS
Lietevy* Dantistas
1118111 So. Michigaa Av., Roeelaad.
iki 9 vakaro.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS
1821 So. Halsted St„ Chicago, DL
kampas 18th SL
Valandos: 9—12 ryto ir 1—• rak.
Fhone Canal 257

*.....

n..

Tel. Pullman 842

DR. L E. MAKARAS

Z
I

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas I
10900 Michigaa Are, Roeelaada. J
▼aL 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:80
iki 8:80 rak.

PėtnyČia, Liepos 29 d., 1921

EITOS, Cl'fragO, m

Ir^vis dėlto jisai pasakoja sa šakojo ‘“Rankpelnyje” p. Sa nui, su Markso mokslu, tokios
vo skaitytojams, kad tiedvi kal bas. Jisai tvirtina, kad bolševi “teorijos” neturi nieko bendra.
bos parodančios skirtumą tar kai buvę “praktiniai agitato Užteks priminti, kad visi Mark
pe menševikų ir bolševikų. Ne riai ir propagandistai,” o mjen- so ir Engelso veikalai yra pilni
augštos nuomonės yra p. Sabas ševiikai — “nepraktiniai;” tuo- ištraukų iš garsiųjų buržuazi
KOŠT. AUGUST
apie savo skaitytojų inteligen gi tarpu visuose praktinio dar niu filosofų, ekonojnų, politikų
Savo
mokslą
Skystas Oras.
tingu mą, jeigu jisai leidžia sau bininkų judėjimo klausimuose, ir sociologų.
*"1 • ...... r
"■
tokiais “argunientais” juos pe kur kildavo ginčas tarpe bolše Marksas su Engelsu pastate ant
vikų
ir
menševikų,
tiesa
būda

idėjų,
kurias
išvystė
tie
galvonėti.
Oras skystimo pavidale! Juk gali būti paimtas kaipo Ištirpy
tojai, kurių didelei daugumai tai keistai skamba. Tai tiesiog tas švinas, o skystas oras kai
Pagalios, reikia pridurti, kad vo menševikų pusėje.
Didžiausias tečiaus skirtu socializmas ir nesisapnavo.
netikėtįnas dalykas. Kas galė po verdantis vanduo. Kuomet
Plechanovas, kaip jau augš
Reikia tiktai stebėtis, kaip jo manyti, kad orą bus galima pilame ištirpytą šviną į vande
čiaus parodyta,
visai negali mas tarpe tų dviejų frakcijų
skaitytis typišku menševikų ( kilo laike antrosios Rusijos re žemai nupuolė protiškai tie ele paversti į skystimą panašų į nį, vanduo išduoda visiems ži
voliucijos, būtent, dėl pamati mentai, kurie persiėmė bolše vandenį, į ledą. Ir tas skys nomą garą ir virsta garais. Tas
frakcijos atstovu.
nių programo principų. P-as vizmo dvasia.
timas yra tiek šaltas, jog de pats atsitinka ir su skystu oru.
Dabar mes keliais žodžiais I Sabas
pematkoja, ka<t jicKtvi stiP-as
St.
Sabas
turi
xlar
tiek
gina
]yg ugnis. Šaltis degina? Ant ledo užpiltas skystas oras
paaiškinsime
p.
Sabui
tų
skir

I Unci jos įnikti, kada jisai atraMarch 17th. 1914, at tha Port Office
siginčijusios
dėl
karo,
nes
“
Plepadorumo,
kad
jisai
bent
ma

Jus stebiatčs. Tikrai taip. Lic- virsta tuoj galais. Skystas
tumą, kuris apsireiškė tarpe
nf Chicago,
uriar tiM
Art of! <Io, kad menševikų taktika yra
March 2nd, 1870.
teisingesnė. Bolševikai, mat, Rusijos bolševikų ir menševikų chanovas rėmė caro valdžią gina atitaisyt begėdiškiausius tuvoj suaugusieji būdavo pri- oras akimirksniu paverčia van
Naujienos eina kasdien, iiakiriant
tame kare;” bet Plechanovas kitų komunistų melus: jisai dar gdiidines vaikus žiemos metu: denį ledu, gyvsidabris pasidaro
kad rinkimai į 1903 melais ir kuris paskui,
nedildieniiu. Leidžia Naujienų Ben stojo už tai,
Iš tokio
drovė, 1789 So. Halsted SL, Chicago, Rusijos Durną butų boikotuo tolyn vis labinus didėdamas, ne tiktai jau senai buvo pert juos kritikuoja. Vienok ir jo “Petruk, palaižyk kirvį. Kokis kietas kai plienas.
DL —• Telefonas i Roosevelt 85001
raukęs visus ryšius su mtemše- protavimas yra. sukleręs per jis saldus!” Ir vos Petrukas gyvsidabrio galima padaryti
jami, o menšerikai laikosi Tos perskėlė jas į dvi priešingas
| vikais, o ir buvo prašalintas iš dėm. Ką-gi tuomet galima pa palaižydavo kirvį, liežuvis taip plaktuką, kuriuo lengvai gali
nuomones, kad reikia dalyvauti viena antrai partijas.
UžsiMkomoji Kainai
Antrame Rusijos socialde socialdemokratų partijos! Men- sakyt apie kitus jo draugus!... ir prilipdavo prie plieno. Pas ma kalti vinis. Tečiau, pats
rinkimuose. Plechanovas prita
Chicagoja •— paltu;
Metams______
r--n &.00 rė dalyvavimui.
kui Petruko liežuvis skaudėda savaimi suprantama, kad tokis
mokratų partijos suvažiavime ševikai-gi, lygiai kaip ir bolše
Pusei meti
,
4.50
vikai
dalyvavo
Zimmervvaldo
vo per kelias dienas, tarytum plaktukas negali turėti ilgo am
Trims minuiams
, , - 2.26
Vienok ir tuomet dar Plecha (1903 m.), kur buvo priimta konferencijoje, kur buvo svar
jis butų nuplikintas karštais žiaus. Nuo šilumos jis suby
Dviem mineaiame
, > . 1.75 novas stengėsi būti “augščiaus partijos programas ir statutas
stoma, kaip suvienyti viso par
ra į smulkius trupinius.
kopūstais.
frakcijų” ir sakė, kad jam la- (konstitucija), ginčas tarpe Le-| šaulio socialistų jiegas karo
[H Federuotosios Presas]
Ehicagoja — per nelioteJuMI
Taip, laboratorijoj dabar pa Oras yra skystimas, kuomet
rupi socialdemokratų nino ir Martovo kilo del drga- sustabdymui.
Viena kopija
t , g T 08 biaus
New
York.
—
šiame
mieste
nizacinių klausimų, flLeninas,
daroma skystas oras. “Paga šaltis pasiekia 180OC. Jei tem
Savaitei ___ ______ _
.
< 18 partija, negu menševikai.
Pirhcipialis
skirtumas
tarpe
liko
inkoqx)ruotas
Darbinin

Minėsiu! , ,
. ........................
75
pai
sakant,
minti
laboratorijoj
skystą peratūra pakyla (reiškia pasi
stojo
Už keleto mietų tečiaus Plo
kų
Sveikatos
Biuras.
Biuras
tų
frakcijų
buvo
ve
kame:
ka

kuodidžiausią
orą”, sako Dewar, “yra lyginai daro šiltesne), tai skystimas pra
centralizBuvienytoee Valstijeee ne ChlcagoJ, čiui novas ir vėl atsuko nugarą už
da
buvo
nuverstas
carizmas
turės
ofisus
dviejose
vietose.
paltui
mą
tas pats, ką pagaminti iš gazo deda virsti į gazus, kai van
partijoje
(kad
cenMetanu ----------------- .
|7.00 menševikams ir ėme juos ašt
Jo
tikslais
sekamas:
1917
m.,
tai
menševikai
sakė,
vandenį, kuomet
apsupanti duo įkaitintas ligi 100°C. Ka
Pusei meti —
■■ . .... 4.00 riai smerkti už tai,
kad jie Iras turėtų kuodidžiausią ga- kad dabar atėjo laikas įsteigti
Daryti
mokslinius
ir
indus

Trinu minesianu ,
,■ ,r-* - 2.00
temperatūra yra labai aukšta. dangi žemės paviršiaus tempe
lią); o Martovaš reikalavo deDviem mėnesienų t
,............ 1.50 skelbė, jogei 'socialdemokratų
Rusijoje
demokratinę
respubli

trinius
tyrinėjimus
įkas
dėl
svei

Svarbiausia sunkumas gludi ne ratūra yra 200OC aukštesnė
formos orga
Vienam mėnesiui
, , ,
- .75 partija turi Rusijoje leisti le mokratingesnės
ką,
taip
kaip
skelbia
socialdekatos
reikalų.
Tie
lyrinejimai
galius laikraščius ir, dalyvauti nizacijai (kad kuopos ir nariai moratų programas; o bolševi bus specialiniai kiekvienai ama- tame, kaip pagaminti šaltį, bet negu skystas oras, tai skysti
kaip tą šaltį palaikyti ilges mas gali veikti lyginai taip pat
(Atpiginta),
legalėise organizacijose.
Jisai nebūtų visiškai po centro ko kai įsivaizdavo, kad Rusijoje tiniai unijai.
niam laikui”. Po ilgų bandy kai vanduo garvežyj. Kitais
Metanu__________ ■ ------- $8.00 apšaukė juos už tai “likvidato manda).
jau
galima
įvykinti
socializmą.
Išleisti
sveikatos
programus
Pusei metu .......
...r____ _ 4.50
mų ir tyrinėjimų, įgalios, tas žodžiais sakant, skystas oras
Martino nuomonė paėmė
Trinu mėnesienų__ .... .......... 2.25 riais” ir per keletą metų (nuo
Menševikai
tuo
buklu
pasiliko
paremtus
tais
tyrinėjimais.
klausimas liko išrištas. Aukš gali būti panaudotas mašinų
Pinigus reikia siųsti palte Money 1910 iki pat didžiojo
karo) viršų suvažiavime. Jo pasiuly- ištikimi savo seniemsiems prinIšleisti apšvietimo progra
Orderiu, kartu su ulsakymu.
smarkiai kovojo su jais, eida tasai partijos statuto projek cipamis, o bolševikai atmetė mas, kurie talpintų svarbiau čiau minėtas anglų chemikas, varymui.
Dewar, padarė stiklinį indą,
tas tapo priimtas. Ir jeigu su
Kuomet skystas oras pereina
mas išvien su bolševikais.
juos.
Pats
p.
Sabas
pripažįsta,
sią,
kas
darbininkams
reikia
ži

kuriame labai lengva laikyti ’vėl į gazų formą, tiri jėga pa
Akyvaizdoje šitų faktų skai važiavimas butų ėjęs tokioje kad Rusijos socialdemokratų noti apie sveikatą.
skystą orą. Indas padaryta iš sidaro neapsakomai didelė. Jo
tyt Plechanovą “menševikų va pat dvasioje iki galo, tai šian programas reikalauja, idant po
Įkūnyti unijose sveikatingu dviejų sienų. Tarp tų dviejų kia uždarytas indas negalėtų
du” ir typišku menševizmo die Martovo šalininkai butų ži monarchijos nuvertimo butų mo departamentus, kurie rū
idėjų reiškėju yra stačiai juo nomi, kaipo “daugumiečiai’,, įsteigta demokratinė įrespubli- pintųsi darbininkų sveikata, da sienų palikta tuščia vieta. Tei atlaikyti gazų •paudimą. Tatai
singiau pasakius, ta vieta yra bus lengva suprasti iš to fakto,
(bolševikai), o Lenino šalinin
kinga.
“REMTO” KOMUNISTO
Tarpusieninis kad viena kubinė skysto oro
kai — kaipo
mlažumiečiai ka, ir kad tą programą paga vinėtų nemokam/us patarimus, pripildyta oru.
Rusijos
menševikų
vadas
bu

mino
ir
bolševikai
ir
menševi

egzaminuotų
dantis.
oras ir yra geriausia skystimo pėda padaro 750 kubinių pėdų
PROTAVIMAS.
(menševikai). Bet antroje pu
vo ir yra L. Martov; o arti sėje suvažiavimo (kuris, reikia kai. Kokiu budu jisai, žinoda
Įkurti tarp darbininkų ata apsaugotojas. Dėka jam šilu gazo. Jeigu kokiam nors už
miausias jo vienmintis ir ben
pastebėt, tęsėsi daugiau kaip mas šitą faktą, atranda, kad tinkamus komitetus, kurie ga ma neįsigauna į indą.
darytame inde skystimas butų
patapę “išdavi lėtų prižiūrėti sanitarijos rei
Škotijos “Rankpelnyje” tū dradarbis yra Dan. Augščiaus pusę mėnesio!), keletas delega menševikai
Principas, kuriuo pamatuo staiga paverstas į gazus, tai tų
las St. Sabas kritikuoja Lietu paminėtame Rusijos socialde tų iškeliavo namo; jie buvo kais,” tai nė Saliamonas nesup kalus dirbtuvėse.
jantis gaminama skystas oras, gazų spaudimas lygintus! 10,mokratų
partijos
suvažiavime
Išrinkti tinkamus daktarus, yra tas, kad spaudžiamas arba (X)0 svarų ant kiekvieno kevirvos Komunistų Partijos Centro
Martovo šalininkai. Ir tuomet ras.
(1903
m.)
Leninas
vadovavo
Išdavė savo
principus ne slauges ir mokytojus, kurie pa slegiamas daiktas pasidaro šil tainio colio! Jokis garvežis
Biuro išleistą S. Minino kny
pasirodė, kad suvažiavimo dau
gutę “Komunistai, kas jie to vienai srovei, o Martinas — guma jau yra su Leninu: 24 mdnševikai, o bolševikai. Jų dėtų tvarkyti biuro reikalus.
tesnis. Kuomet gi staiga pa- negali atlaikyti tokios jėgos. Jis
antrai.
Trumpai sakant, biuras yra liuosuojama daiktas nuo spau suplyštų į skeveldras. Iš tikrų
kie?”
leniniečiai prieš 20 martoviečių. mėginimas įvykinti ekonomi
Toliaus apie pačius tų frak Leninas, pasinaudodamas šita niai atsilikusioje Rusijoje so pasiryžęs citį pagalbon kiek dimo, jis nepaprastu spartu jų buvo manoma, kad skystą
Tą knygutę, matoma, para
šė visiškas ignorantas ir pri cijų skirtumus. St. Sabas-sako, proga, pravedė tokius nutari- cializmą griežtai prieštarauja vienai unijai, kuri rūpinasi sa mu atvėsta. Išmatuojantis ta orą bus galima naudoti maši
skirtumas mus? pagal kuriuos centralinis tai teorijai, kurią jie skelbė vo narių sveikata. Biurui va daiktu ypatybe Lindo, HamSon nų varymui. VieMok ir iš teo
pasakojo joje visokių nesąmo kad per ilgą laiką
dovauja Grace M. Burnham ir ir Tripler išrado specialinius retinės pusės pasirodė nemaža
nių. Perskirime, kur aiškina tarpe bolševikų ir menševikų partijos organas ir centro ko
aparatus skysto oro gaminimui. klinčių. Išeinantis gazas yra
ma reikšmė žodžio “bolševi buvo labai neaiškus, paprastam mitetas pateko į jo kontrolę. praktikoje tas jų mėginimas? Harriet Silvennan.
“Unijų sergantiems pašalpos,
Skystas oras, atrodo lyginai tiek šaltas, kad jis paverčia
Delei to prasidėjo aštri kova į Užtenka pažvelgti į baisų var
kas”, pasakojama apie skilimą žmogui buvę net sunku sup
Lenino
frakcija, gų, kurį šiandie kenčia Rusijos ligoninėms, sanitariumai, džio taip, kaip vaneūpo ir yra tokio vandens garus vaųdeniu, o pas
Rusijos Socialdemokratų Dar rasti jį. .Iisai-įd pats manąs, kati partijoje.
“
skirtumu
buvo
praktingumas
remdamasi suvažiavimo auto žmones, kad gavus atsakymą. vos fondai ir pomirtinės ski pat svarumo. Kuomet indas kui ledu. Tuo bildu mašinos į
bininkų Partiję», 1903 metais,
ritetu, stengėsi “suvaryt į ožio j Užbaigdami, pažymėsime dar riama tik tada, kuomet darbi yra atkimštas, tai skystimas trumpą laiką apsidengtų le
į dvi* frakcijas.
Skaitlinges- ir nepraktingumas:”
ninkas praranda sveikatą”, sa atrodo lyg verdantis vanduo: dais. Yra dą ir kitų kliūčių,
nioji frakcija, arba daugume,
“Praktiniais agitatoriais ir ragą” Martovo frakciją, o pas vieną labai charakteringą daly
ką to p. Sabo išvadžiojimuose. ko biuro pranešimas. Tuo garai sparčiai keliasi nuo skys dėl kurių skysto oro naudoji
kuri buvusi “kupina revoliuci
propagandistais buvo bolše taroji spyrėsi prieš tai.
mas nėra galimas.
Tolinus tarpe tų
frakcijų Kritikuodamas Plechanovą. dė pranešimu kreipiama domės da timo paviršiaus.
nės dvasios”, gavusi vardą
vikų frakcija, o nepraktiniais
Jokis kitas daiksta (išėmus
ginčai dėl taktikos lei jo kalbos, girdėtos Berne, ji ir į tą faktą, kad fabrikininkai
“bolševikų”, o antrą frakciją,
— menševikai.”
tinkamai užlaiko ir prižiūri sa skystą heli urną ir skystą vanklausimų, Svarbiausias klausy sai sako:
mažumą (menševikus), p. MiParėmimui šitos savo nuo mas buvo tas, kurį, mes minėvo mašinas, bet žmonių mašinų dendarį) nėra taip šaltas, kaip
usų
ninas charakterizuoja taip:
“
Argi
toks
Spinoza,'
arba
monės “Rankpelnio” bendra jome augščiaus: dalyvaut rin
užlaikymu niekas nesirūpina. skystas oras. Nežiūrint to, be
Schopenjaueris buvo socialis
“Jie prisibijojo, kad revo darbis negali nieko daugiau kimuose į Rusijofs Dūmą, ar
Pirma tuo dalyku da buvo šis- pavojaus ranką galima įkišti į
Vaikučiams siutelis No. 9870.
tai? Ne! Na tai kaipgi gali tas daroma, bet dabar darbinin
liucijos judėjimas neišsiplės- pasakyti, kaip tiktai tą, kad ji ne? Pradžioje 1905 m. revoliu
skystimą. Bet tai tik vienam
ma jų mintis imti ir dėti į
tų per plačiai ir stengėsi ma sai girdėjo Berile, Šveicarijoje,
kų sveikatos reikalas palikta akimirksniui. Ranka palygin
cijos partijoje ėmė viršų leni
socialistišką raštą, — raštą,
žais trupiniais ir kąsniais, 1901 metais kalbant Leniną ir
visokiems
]x>litikieriains ir ti su skystimu yra taip karšta,
niečiai (bolševikai), kurie skel
kuris tyri prirodyt teisingu
mažos vertės laimėjimais
labdarybės organizacijoms, * ku taip raudonai įkaitinta geležis
bė boikoto taktiką, bet paskui
mą
socialistų
teorijos,
takti

darbininkus sulaikyt su kapi pirmasis “kalbėjo paprastai,
palyginus su šaltu vandeniu.
rios tik žemina darbininkus.
dauguma partijos pakrypo į
kos, principų? Nors sakinys
talistais, revoliucionierius — be papuošalų;” o antrasis kal
‘ Biuro sumanymu, kiekviena
Kuomat įkišama ranka, tuoj
martoviečių pusę, ir prieš pat
išrūdys
kaipo
gcrasTvirtas
su caro valdžia.”
bėjo su papuošalais.” Todėl, pirmosios Durnos rinkimus ta
unija turi rūpintis savo narių skystimas apie ranką pavirsta
socialisto minčių paramas,’
^070
girdi,
bolševikai
esą
“
įpraktisveikatos reikalais. Biuras bus garais ir tuo budu neprileidžia
šitokia neteisinga pasaka net
po nutarta dalyvaut rinkimuo
tai
ištikrųjų
jis
bus
anti-soo menševikai — “ne- se. Nors tas nutarimas buvo
tik pagelbinė įstaiga. Jis su skystimo prie mėsos. Bet jei
ir “Rankpelnio” bendradarbis niai
cialistiniu,
o
tai
dėlto,
kad
'
teiks reikiamų žinių ir patari gu mos palaikytume ranką il
vėlai padarytas, bet partijai dar
pasipiktino. Jisai nurodo tą vi praktiniai.”
tas sakinys yra žmogaus,
mų apie maistą, nėščių mote giau, tai skj'stimas dasigaulų
siems žinomą faktą, kad sočiai-' Apie šitokį ‘“argumlentą” ga pavyko pravesti į Dumią apie
nieko bendro su socializmu
rų užsilaikymą, kūdikių augi iki mėsos ir nudegintų ją lyg
demokratai-menševijkai, lygiai lima pasakyt tiktai tiek, kad 20 atstovų — visus menševi
neturinčio. To sakinio dva
ugnis. Tuo budu padarytos
kaip ir sočiaIdemokratai-bolše- jisai yra visai kūdikiškas. Vie kus.
sia anti-socialistinė, beabejo- nimą, etc.
“
Mažai
uždirbantys
darbinin

nas
dalykas
tai
—
kalbėjimo
žaizdos yra labai pavojingos.
Sekantis stambus taktikos
vikai, buvo griežtai priešingi
nės.”
'
kai”, sako pranešimas, “nega Praeina apie porą menesių, kol
caro valdžiai ir kovojo, kad ją būdas anaiptol nepasako, ko klausimas iškilo jau po revo
Retai komunistų protavimas li eiti pas gerus daktarus. Del jos pasveiksta. Jeigu užkrinta
Kuomet darbininkų
nuvertus. Jie turėjo ir bendrą kias idėjas kalbėtojas išreiškia; liucijos.
programą, kurio rašyme daly kalbos forma ir kalbos turinys judėjimas Rusijoje ėmė vėl at pasirodo tokiam atviram nuo tos priežasties jie tankiai yra ant kimo keli lašai skysto oro,
vavo abiejų frakcijų atstovai. yni du visai skirtingu dalyku. sigaut (1909—1910 metais), tai gume, kaip šiluos žodžiuos, ir naudojami visokių šundaktarių. tai jie padaro tokią jau zaidą, Daugeliui žmonių labai patinka
Jeigu jieškoti kalbėtojų “su pa- menševikai pradėjo agituot, skaitytoj ams mes patariame Jeigu unija rūpinasi ekonomi kaip ir keli lašai ištirpinto me- matyt mažus berniukus aprėdytus
St. Sabas sako:
puošaliais,” tai niekur jų tur kad darbininkai kovotų už le gerai įsidėti juos į galvą, kad niais darbininkų reikalais, tai alo. Del tos priežastis chi taip: juodo mašasto trumpos kelnai
“Menševikai, kaip lygiai ir būt nėra tiek daug, kaip pas galizavimą savo spaudos ir or žinojus, kas yra tie “tikrosios ji privalo rūpintis ir darbinin rurgai pradeda naudoti skystą tės, balto šilko marškinėliai. Toki
siutelį čia matote.
lx>lševikai, buvo griežtai nu bolševikus. Jeigu paimsite tokį ganizaciją. Rusijoje. Bolševikai revoliucijos” apaštalai.
kų sveikata”.
orą operacijų darymui. Vienas Tokiam siuteliui pavyzdys No. 9870
sukirptas mieros nuo 2, 4 ir 6
sistatę priešais caro valdžią, Trockį,
Po tais žodžiais galėtų pasi
tai dažnai ištisos jo tani pasipriešinoi, įsakydami,
šitas sumanymas yra labai New Yorko daktaras panaudo yra
metų amžiaus. 4 mierai reikia % jar
prakalbos susideda vien iš “pa kad “tikrai darbininkiškos” or rašyti didžiausias obskurantas svarbus. Kitų šalių darbininkų jo skystimą vėžio išėmimui. Li do 36 colių pločio baltos materijos ir
moderžaviją.’ čionai jie bu puošalų.” (Leninas kartą pa ganizacijos ir laikraščiai nega (tamsybės palaikytojas), ne>s sveikatos įstaigos rodo, jog iš gonis pilnai pasveiko.
% jardo 36 colių pločio juodos.
Norint
gauti tokį siutelį su
vo lygus revoliucionieriai. vadino Trockį, už jo palinkimą lėsią gyvuot Rusijoje, ir kad to ištiestų tai jie ir yra obskuran- jųularbininkams yra labai daug
Kad turėjus geresnį suprati kirpti ir pasiūti pavyzdi, prašom
Man rodos, tuomet (1903 m.) bovyti publiką gražiais skam dėl tie, kurie agituoja už tai, tizmo evangelija.
naudos. Geriausiu pavyzdžiu mą apie skysto oro šaltį, mes iškirpti žemiau paduotų blankutę, pa*
mierą, parašyti savo vardų,
nebuvo nė vieno social-de- bančiais žodžiais, “revoliucion- verčia darbininkų judėjimą tai
P-as Sabas sako, kad net ir to gali tarnauti Naujoji Zelan paduosime keletą pavyzdžių. žymėti
pavardę ir aiškų adresų ir, Įdėjus |
mokrato, kuris butų išsitaręs naja balalaika.”)
dija ir Australija.
kytis prie “Stolypino tvarkos.”
Tirpstantis ledas yra 18()O C. šil konvertų kartu su 15 centų (palto
arlra l>cnt mielinęs revoliu
ar pinigais) atsiųsti mums,
Antra, pagal vieną kalbą, ku Plechanovas, kuris dabar ir vėl gali likti socializmo parėmimui,
tesnis už skystą orą. Ledas ženkleliais
šiaip
užadresavus:
NAUJIENOS,
cionierius taikyti su caro rią pasakė vienas kokios nors ėmė pritarti bolševikams, pri jeigu jie nėi-a socialistai. Jeigu
PATTERN DEPT., 1789 S. Halsted
valdžia...
Taip bolševikai, srovės atstovas, negalima spręs kaišiojo Martovo frakcijai, (kad žmogus yra ne socialistas, tai Sumažėjimas gyventoją suma
DR. A. MONTVID St., Chicago, III.
taip menševikai norėjo vi ti apie visą srovę, (bent, jeigu ji norinti visai “likviduot” so jo mintys yra priešingos socia
Lietuvis Gydytojas ir Chirargaa
žins skaičią atstovą.
25 East Washington St.
siškai panaikinti carizmą,
lizmui,
nors
jos
ir
išrūdytų
tei

cialdemokratų
partiją.
ta kalba nėra programinė). 0
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
įkurti respubliką. Ta respub St. Sabas, kuris iš vienos tik
Telephone Central 8862
singomis
!
šitą kovą laimėjo irgi men
1824 Wabansia Are.
lika, žinoma, turėjo būt bur
PARYŽIUS. — Iš priežasties
Lygiai tokią pat “teoriją »
tai Lenino kalbos mėgina api ševikai, nes, praėjo pietai, ki
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
žuazinė.”
> 1
Rezidencijos tel. Kedzie 7715
budinti bolševikus, ir iš vioiĮos li — ir bolševikai patys ėmė skelbia Ry'mo-Katalikų bažny didelio gyventojų sumažėjimo
3S
Bet p. St. Sabas, teisingai tiktai Pleahanovo kalbos api steigti legalius laikraščius Ru čia: heretiko mintys yra here- Francijoj, kaip tą parodo 1921
Telephone Boulevard 5052
atitaisęs tą Minino knygutės budinti menševikus, nepaduoda sijoje ir steigti legales darbi tiškos, nors jos išrūdytų ir tei metų gyventojų surašinėjimas,
šmeižtą apie menševikus, pats nė vieno sakinio iš tų (kalbų, ne ninkų organizacijas (kliubus, singiausiomis; “tiesą” žino tik jei nebus pakeisti įstatymai
DENTISTAS
•
daro labai stambią klaidą, aiš paduoda net nė tų kalbų temų! profesines sąjungas, susišelpi- tai vieni u lėlė išganymą teikian apie rinkimus, 1924 m. Į atsto Valandos: nuo
9 iki 9 vai. vaka
vų butą vieton dabartinių 626 re. Sej’edom 9 v. ryto iki 12. Va
mo draugijas ir t. t.)
čioji bažnyčia.
kindamas frakcijų skirtumus
Tuo Hudu pasirodo, kad fak
Mums tur-but nereikės i čio atstovų, turės būti renkami tik karais 6—9. Nedėl. pagal sutarimo.
senoje Rusijos socialdemokra kad jisai mažai ką nugirdo ir
8261 So. Halsted SU* Chicago, III
tai sako visai ne tą, ką nupa- nai prirodinūti, kad su socializ- 536 atstovai.
tų partijoje.
nieko neatsimena!!
Pirmutinė jo klaida yra ta' NAUJIENOS
I me, kad jisai skaito Plechano
The Lithuanian Daily News vą menševikų frakcijos vadu,
r
Sabas, matoma, visai nežino
• to takto, kad Plechanovas ta
me Rusijos socialdemokratų
Mtoz P. Grigaiti!
partijos suvažiavime, kuriame
1789 SO. HALSTED STn apsireiškė skirtumas tarpe “inažumiečių” jr “daugumiečių”
CHICAGO, ILLINOIS.
(t. y. 1903 m.), rėmė daugiaus
Telephone Roosevelt 8500
. Lenino frakciją, bolševikus*
Subacription Rateei
t
Plechanovas tiktai vėliaus
$8.00 par year in Canada.
7.00 per year outaide of Chtagt. l>erėjo į menševikų pusę. Griež
8.00 per year in Chicage,
tas pakrypimas menševikų pu
8c per copy.
sėn pas j j J vyko 1905 m. revoEntnrod aa S«con<l
Claaa Mat-tar

Iš mokslo srities

1

Sveikatos biuras.

Apžvalga 1

I

M

Dr. A. Juozaitis

Moterims

J

PėtnyČia, Liepos 29 d., 1921
kl

’cHICAGOsI
(:: ŽINIOS::

Atdara subatoj iki 6 v v
Ice Crearn Sundae

ROS

fyras Ice Crearn

su šokoladu

arba trintų truktų syrupu
Su kares taksomos

5c

Kaltina teatrų savininkus.
Savininkai 106 teatrų Chicagoje bus pašaukti pasiaiškin
ti, kode! jie neišmokėjo val
džiai penkių milionų dolerių
surinktų iš teatrų lankytojų
laike pereitų trijų metų kaipo
karo taksų.
George N. Murdock, viduji
nių įplaukų biuro advokatas,
pareiškė, kad teatrų savininkai
bus greitai patraukti teisman ir
apkaltinti, jei jie neįstengs įro
dyti tinkamų priežasčių, kurių
delei pinigai buvo sulaikyti. Jacob Palcy ir Abrakam Grossman, savininkai Empire teat
ro, 673 W. Madison gatves, jau
pašaukti teisėjo Landis tardy
mui. Valdžia rekomendavo antdėti prasižengėliams sunkias
bausmes pinigais ir įkalinimu.

Vyrai, kurie norit tikra verte!
Modelių vyrams
ir vaikams

$15

Pusmetiniam’© išpardavimo per nastarasias dvi savaiti mažai liko pui
kių siutų — vieno, dviejų ir trijų
rųšių. Visi augštos rųšies; visi ran
kų darbo; šiuos siutus pardavęjome
po $25, $30 arba $35, buvo pilniausia
pasirinkimas, bet, kadangi sugadinti
lotai, gali pasirinkt už $15.
Paskyrimas ir miera yra visokių ir
geriausių; mieros 34 iki 38 vaiki
nams; taipgi atrasite puikių siutų vi
sokio dydžio,
4 E
net iki 42...........................
* IU

Atminkite! Vertė iki $35
Ateik subatoj ir pasirinkite iš šių
puikių kašmiero, tweeds, ir worsted
siutų; vėliausios mados, gražaus
modelio 1

Banditai laimėjo $3,365.
Ignatz Prezowski, sali u n įnin
kąs, 833 Lessing gat., neteko
$3,365 pinigais. Jis grįžo iš
banko, kur buvo išmainęs algų
čekius Chicago & N<orthwcstern geležinkelio darbininkų*
Trys banditai užpuolė jį ir grąsindaini revolveriais pareikala
vo atiduoti pinigus. Atėmę pi
nigus, banditai įsėdo automobilin ir nuvažiavo. Policija jieško
jy*

Pas mus pirktus siutus prosiname ir taisome
per metą'laiko.
VELTUI
Pas mus headquarteris siutų Kart Schaffner
& Marx, ir kitų pirmeilinių drabužių išdirbėjų.

RALFUOS AMERIKOS LINIJĄ
9 BMOAI>XVAY

*'_________ NEW VORK N\

Esposito’s užmušėja paleiski.

J

Emilio Panico, kuri pereitą
savaitę nudūrė Virginia Esposito, tapo paleista koronieriaus
jury. Ji buvo tardoma Maxwe1I policijos stoty. Prieš jos
paleidimą priešinosi <Maxwell
policijos kapitonas Patrick H.
Kclliher. Jis žada perduoti kal
tinimo aktą grand jury.
805.482 svetimšaliai Chicagoj.
Užvakar paskelbtas 1920 me
tų cenzo skaitlinės rodo,
kad
Chicagoj randasi 805,182 baltveidžiai svetimšaliai (ne čiagimiai) gyventojai.
Jų tarpe
randasi daugiausiai lenkų, vo
kiečių ir rusų; būtent: lenkų
137,611; vokiečių 112,288; ru
sų 102,005.
Lietuvių, ne čiagimjų, randasi
18,923. Mažiausia randasi nor
vegų — 41 ir atkeliavusių nuo
Attantiko salų — 24*

Tidsi keiiond be persėdimo ik New Yorko pA Libavų
arba Hambnrg—Eitkūnai

Į LIETUVA
Laivai išplauks kas 14 d. Dideli dviejų šrinbų palto laivai iiplaaka
LATVIA
Rugp. 5
S. S. POLONIA ,...Rugp. 24
‘‘ESTONIA’*
..... Rugp. 17
“LITUANIA” .......... Kugp. 7
Visi laivai tari paikius kambarius trečio* klesos keleiviams
Taipgi naujas pasaŽierinis kelias tarp Libavo-Danzigo-Halifaz, Canada
fL W. KEMPF, Gen. Westem Pass. A gest, 120 N. La Salia BU
CHICAGO, ILL.

Dr. M. Stapulionis
NAPRAPATH
Gydau be gyduolių ir be operacijų
OFISŲ VALANDOS:

3347 Emerald Avė.,
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare
Telefonas: Boulevard 9397

I
I
I

731 W. 18-ta gatvė
2 iki 8 vakare

Nubaudė tris banditus.
Sheffiold avė. teismabutis
sunkiai nubaudė tris banditus,
kurie buvo areštuoti pereitą ncdėldienj. Frank Nagel, 20 metų,
2329 Elston gat., antdčta baus
mė $500 pinigais, užsimokėti
teismo lėšas ir vienus metus į
Ištaisos namus. John Plack, 23
metų, 2317 Clybourn gat., ir
Joseph Wittbrodt, 22 metų
3277 Clybourn gal., užsimokėti
$200 pinigais ir teisino lėšas
kiekvienas.

Šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutini Lietuvių Elektra* Korporacija Amerikoje

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

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

Saule nudegus nosį
Vartok apščiai šaldančio

Lengvai gydo, greitai ir
antiseptiškai.
I____

■

■■■

■■■■
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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.
■
1 . . .
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, HL

Įsakė sunaikinti 34 tonus kavos
Federalis teisėjas, K. M. liau
dis, įsakė sunaikinti 34 tonus
kavos, kuri buvo pasiųsta Rėki
& Murdock kompanijai. Kava
buvo pagauta nesenai įvykusia
me Pueblo, Colo. potviny. Va
kar ji tapo sudeginta miesto
dumpykloj.
Šaukia teisman tėvą.
Policija daro investigaciją
pasakos Stephen Krejcher, aštuonių metų vaiko, 4800 N.
Seeley gatves. Vaikas, atėjęs
policijom apkaltino savo patė
vį, Walter Jasekowicz, saliunininką,- dėl žiaurumo. Vaikas
pasakojo, kad patėvis žiauriai
mušęs jį ir jo moliną.

žmogžudys O’Connor
areštuotas.
Thomas O’Connor, paskilhilsis Chicagoje žmogžudys, už
mušėjas detektyvo Patrick J.
O’Nęill, jau areštuotas. Jis ta
po pagautas St. Paul, Minn.
, Tokią žinią gavo vakar po
pietų Michael Hughes, detekty
vų viršininkas.
Hughes su
dviem detektyvais i keliavo St.

Paul’an pargabenti žmogžudį
Chicagon.
O’Connor areštuotas užpuoli
me ant traukinio. Traukiny jis,
' išsitraukęs du revolveriu, atsu
ko vieną
į porterį ir antrą į
traukinio konduktorį* Bet čia
jis buvo nugabentas detektyvų.
žmogžudys tapo nugabentas
policijos
stotim
Poli
cijos ekspertai, nuėmę jo pirš
tų nuspaudus, pripažino, kad
jis ištiktųjų yra O’Connor.
Kartu su juo areštuotas ir
kitas prasikaltėlis, James Gallapher, ex-saliuninin'kas.
Jis
yra vienas plėšikų, dalyvavu
sių užpuolime ant Dressel Commercial & Savings banko, 2322
\V. 12-tos gat. Tame užpuolimo
Richard Rouillard, depozito
rius buvo nušautas.
Norėjo nusinuodyti.

I\mi Josephine Svolioda, 19
metų amžiaus, 1338 W. 18-tli
pi., norėjo nusižudyti, išgerdama nuodų. Nuvežta pavieto li
goninėn. Policija sako, kad šei
myniški nesutikimai yra prie
žastis tokio elgesio. Gal pas
veiks*

Plėšikai- inspektoriai.
Užvakar <lu vyrukai įėjo pas
p-nios H. A. Bost, 4931 N. Kedzie gat. Jie pasisakė esamtįs gazo kompanijos inspektoriai.
Bet tuoj išsitraukę revolverius
prigrąsino p. Bost. Atėmę pini
gus ir žiedus, banditai prasiša
lino.
Taksų viršininkas bus
areštuotas.
\

/
Federaliai agentai laukia
Auditorium viešbuty atvažiuo
jant Httrry Wo«ton, kuris, sa
ko, esąs viršininkas “income
tax” biuro Washingtone.
Jis
bus areštuotas taip greit, kaip
tik jis pasimdys Chicagoj. Jis
yra kaltinamas dėl viliojimo iš
žmonių pinigų, prižadėdamas
užtai numažinti “income” tak
sus.
...... ...... .. .... re------ —......

Lietuvių Atletinėms orga
nizacijoms kvietimas.
Chicagos Datttbo Federacijos
Atletikos komitetas prašo mus
paskelbti, kad Darbo Dienos
šventėmis, būtent, ateinančio
rugsėjo 3, 4 ir 5, Darbo Federa
cija ruošia didelius įvairių tau
tų atletų organizacijų pasiro
dymus White Sox bolininkų
parke, prie Wentworth avė ir
35-tos g-vės, o taipjau grętymais esančiame
Mūrininkų
Soccer parke. Rengėjai tatai
trokšta, kad tuose pasirody
muose dalyvautų taipjau Chi
cagos ir apielinkes lietuvių atle
tinės- organizacijos. Del visokių
tuo reikalu informacijų reikia
kreiptis į Chicagos Darbo Fe
deracijos Darbo Dienias K-to
sekretorių, Mir. L. P. Straube,
Secy Ijabor Day Committee
Ch. F* bf L., 166 W. Wasbington St., Chicago.

LioMii Rateliuose
Išvažiavimas ir nepro
tingas Kučinsko išsi
šokimas.

kalbeli nuo socialistų perstata
T. Kučinską. Jis pradėjo f. kal
bėti apie Amerikos unijas. Nu
rodinėjo, kad unijų pagelba
šios šalies darbininkai yra iš
kovoję geresnes sąlygas ir kaip
neprotinga yra jas smerkti.
Vėliaus tečiaus Kučinskas ne
maloniai suklupo. Stilsoną su
keliais kitais jo draugais jis įtarė pragėrusius keletą tūkstan
čių Sąjungos pinigų. Su tuo
jo ’ pasakymu prasidėjo jomarkas. Komunistai sukilo. Vieni
jų reikalauja įrodymų, kiti šau
kia, kad jis mfeluoja, o treti
reikalauja jo pasišalinti iš su
sirinkimo vietos. Kalbėt dau
giau jis butų negalejęų, jeigu
nebūtų įsimaišęs Strazdas, ku
riam pasisekė padaryti tvarkaKuo remdamasis Kučinskas
taip skaudžiai įtarė Stilsoną ir
ar tas įtarimas turi pamato aš
nežinau. Bet jeigu ir leistum,
kad taip buvo, tai betgi daryti
tokių kaltinimų viešame susi
rinkime, neturint jokių įrody
mų, yra labai negerai. Kučins
ką kalbant man tik porą kartų
teko girdėti, bet jeigu jis visur
su komunistai taip argumen
tuoja, tai aš ne kiek nesistebiu,
kad tie nekantrus žmones (ko
munistai) veja jį lauk iš sa
lės.

Toks Kučinsko elgęsis yra
peiktinas. Jeigu su socializmo
mokslu jis butų susipažinęs, tai
komunistų klausimų jis nebi
jotų. 'peša, daugelis socialistų
kalbėtojų atsisakydavo į ko
munistų klausimus atsakinėti.
Bet jie tai darydavo ne todėl,
kad tie klausiniai

jiems butų

AR MANAI APIE NAMUS?

AKUŠERKA
Mrs. A. Michniewicz

Ar nori gaut už prieš
karinę kainą?

7B1 W. Slrt St.
Tel.i Yards 8654
Du blokai nuo Halsted St. i rytus.
Kampas Union Avė.

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

akuiebka
Baigusi

lerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Pennsilvanfjos hospltalis*.
PaB*|rm ingai pa
tarnauja prie
gimdymo. Duo
da rodą viso
kios*
ligos*
moterims Ir
merginoms.

DR. G. M. GLASER

AR NORI NAMO?

Praktikuoja 30 metai
Ofisas i
3149 S. Morgan St., kerti 83 St.
Chicago, Illinois.
SPECIAUSTASi
Moterišką ir Vyriška
Taipgi Chroniška Liga.
OFISO VALANDOS!
Nuo 10 ryto iki 8 po pieta,
8
vakare. Nedaliomis nuo 10—2
po piet.
68T
Talepboae Ya

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

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

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

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

Aku-

People Teatro Name,
1616 W. 47th
Tel. Bo«L 160
'
VALANDOS:
6 iki 8 vak. Nedšl. 10 iki 12 ryto
Re*. 2914 W. 43rd Street
Telephone McKinley 268

■ Telephone Yards 1582

■
g
B

DR. J. KULIS :
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS jj

sunkus arba neatsakomi, bet
Gydo visokias ligas moterų, vai- |
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim- |
todėl, kad vietoje klausimų ko
■
pančias, senas ir paslaptin
munistai pradėdavo sakyt pa
gas vyrų ligas.
Neryto
8259
So.
Halsted SK Chicago. 3
mokslus, kad tuo sukėlus gin
■■MIM HIIII
čus ir keliones. Kučinsko te THE HOME BUILDERS
čiaus t uomi pateisinti negali
ASSOCIATION
Telephone Yards 5332
ma. Jis juk nežinojo, koki tie
National Headųuarters,
klausimai butų buvę, o betgi jis
Rand. 5886,
atsisakė nuo jų visai. Aš ne Rooms 1709-12 City Hali
galiu sau įsaivaizduoli, kokie
8107 So. Morgan St.,
Square Bldg.
turėtų būti tie klausimai, jieChicago, III.
139 N. Clark St.
VALANDOS; Nuo 8 iki 11 ryto g
gu kolegijas lankęs žmogus
ir nuo 5 iki 8 vakare.
negalėtų j juos atsakyti.
•
?■
■
■
■
■ M ■ ■ ■ ■ ■■■■■■■■»
—Reporteris.

Klauskit apie tai!

5 DR. M. STUPNICKI Į

Telephone Van Buren 294
Ra*. 1189 Independence Blvd. Chicag*

DR. A. A. ROTU

Bažnytinės
Žinios, k
Kadangi Lietuvių Tautos Ka
talikų Bažnyčia finansiškai ne
turtinga, kas sulaiko įsigyti sa
vo spaudą apsigynimams bei
pranešimams bažnytinių reika
lų, todėl priversti esame kreip
tis prie darbininkiškos spaudos.
Pranešame lietuvių visuome
nei, kad sekmadienyj, liepos 31
d., 1921 atsibus iškilmė — pa
šventinimas į subdijakono laip
snį ir dijakono į kunigo laipsnį.
Tas apeigas atliks Jo Malonybė
kun. Vyskupas S. B. Mickevi
čius D. D., Katedros bažnyčioj,
po vardu Motinos Dievo šidlavos, kuri randasi ant kampo
Union Avė. ir 35-os gatvės, Chicagoj. Apeigų pradžia'11 vai.
ryte.
Todėl, esate kviečiami ant tų
apeigų visi lietuviai katalikai,
nes tai svarbu jums patiems ir
per maldas prašyti Dievo gerų
kunigų, kurie kunigais tapę,
veiktų iš vien su darbininkais
pakėlime garbės Dievui ir pa
kelti dvasią sielose, kad musų
liaudis taptų ištikimais tėvynai
niais, su pagelba mokslo ir liuoso skaitymo tik galima atsiekti
musų mierj.
Važiuojantiems iš kitų vietų,
važiuokite iki Halsted St., o
Halsted St. gatvekariais va
žiuokite iki 35-os gatvės. Nuo
Halsted St. paėjus du bloku į
rytus iki Union Avė., kur ran
dasi bažnyčia su lietuvišku už
rašu.
S. S. B. P.
Raštininkas.

Liepos 24 dieną dvi LSS kuo
pi buvo parengusios į Jefferson
mišką išvažiavimą. Bet tuo pa
čiu laiku ten pat turėjo savo iš
važiavimą lietuviai komunis
tai.
Komunistai pirmutiniai
pradėjo savo programą—pra
kalbas. Komunistų prakalbas
jau senai bebuvau girdėjęs,
todėl norėjosi sužinoti, kokie
dabar yra komunistų troškimai
ir koks jų veikimo Budas.
Nors komunistų kalbos buvo
ilgos ir snnirikios, bet ką jie no
rėjo pasakyti, suprasti aš ma
L. T. K. B. atidarė
žai ką galėjau* Tiek tesupra P. S.:
Dvasiškąją Seminariją. No
tau, kad visos blogybės, vargai
rintieji įstot, arba turinti pa
jr ncpasisckimiai paeiną nuo...
šaukimą, kreipkitės prie J. M.
socialistų.
Kun. V. S. B.
Komunistų kalboms pasibai
(Apg.)
gus, pasirodo St. 'Strazdas h’

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

DR. YUSKA
1900 So. Halsted St
Tel. Canal 2118

Pinigai Iš
Kenoshos
Lietuvon

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki
8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63rd St.
Tel. Prospect 8466
Iš— -------- ■
....... .............

Kas nori siųsti pini
gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, mo- Daktaras'Petras Šimaitis
Napraphath
ney orderiais ar drafGydau be vaistų be operacijų.
tais.
Priėmimo vai. 8:00 ryto iki 12 vai.

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

Kreipkitės pas:

A. Pakšys
220 Milwaukee Avc^
Kenosha, Wis.

MITOM
LIETUVON—
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos
Nauj ienas labiausia
mėgsta.

p. p. 2:00 iki 5:00 vai. kasdieną, išski
riant ketvergus.
Vakarais pagal susitarimą.
2418 W. 45th St.
Prie Western Avė., Chicago.

LOKIS
Parašė P. Merine
Vertė L. Juras
Puslapių 79.
Lietuvių legenda.
Labai įdopius pasiskaity
mas.
Siųskite pinigus krasos
ženkleliais.
Kaina 20 centų

KNYGYNAS
NAUJIENŲ
1739 So. Halsted St.
Chicago, III.
IIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIKIIIIIIIIIIN

NAUJIENOS, Chicago, UI

Pranešimai
L. S. S. VIII Rajono konferencija
įvyks nedėlioj. rugpiučio 28 d. Auš
ros svet., 3001 So. Halsted St. Prad
žia 10:30 vai. ryto. Kuopos malonė
kite išrinkti delegatus į konferenciją
ir iš anksto prirengiate naudingų su
manymų musų organizacijos labui.
J. J. Čeponis, Sekr.

St. Charles, IIL Darbininkų Valgo
mų Daiktų Bendrovė atsiskyrė nuo
Melrose Parko kooperativės bendro
vės, tatai visi Šėrininkai malonėkite
priduoti savo šėrus, kad atidavus
juos Melrose Parko koop. bendrovei
bėgy 30 dienų. Kurie nesugrąžins Ve*
tą laiką, pasiliks Melrose Parko ben
drovės šėrininkais.
— J. Stanislovavičius.

JIEŠKAU apsivedimui merginos
nuo 20 iki 35 metų amžiaus. Esu 85
metų amžiaus, tyriu 3 vaikučius. Pa
einu Suvalkų rėd., Vilkaviškio pav.;
kalbu angliškai, lenkiškai ir lietuviš
kai. Mylinti linksmą gyvenimą, malo
nėsit atsišaukti. Atsakymą duosiu
kiekvienai.
•
JONAS LATVAITIS,
Box 553, ęhristopher, III.
■ - - -.. —....
--- ■ - ■
- —«
JIEŠKAU apsivedimui merginos
ar našlės. Geistina, kad butų dora
moteriškė ir geros širdies. Esu naš
lys amžiaus 31 metų; turiu savo na
mą ir pinigų. Moku gerą darbą ir
gerai uždirbu. Mylėčiau sutikti dorą
moteriškę greitam apsivedimui. Rašy
damos laišką, geistina kad. įdėtumėt
ir paveikslėlį, katrą turite. Atsaky
mą duosiu kiekvienai. Vyrų meldžiu
neraŠinėti.
J. Z.

Roseland. — Lietuvių Krikščionių
Literatiškos Draugijos rūpesčiu, pėtnyčios ir nedėlios vakarais, Liepos 29
ir 31, 8 vai., brolių Strumilų svet., 1227 W. lllth PI.,
Chicago, III.
107ta ir Indiana avė., bus gražios
prakalbos anglų ir lietuvių kalbomis.
Pėtnyčios vakarą bus taipgi graži
orkestros muzika. Kviečiame vietos
lietuvius gausiai atsilankyti.
— Komitetas.
REIKALINGAS 3-Čias partneris,
vyras bei moteris, j Barbei” College.
R. L.
Roseland.
__
_ _ D. S. S. Ren- Ypata, kadir nebarberis, bet turi būt
drovės šėriųinkų mėnesinis susirinki biznio žmogus, Biznis išdirbtas, su
mas įvyks panedėlį rugpjūčio 1, J. 10 pilnai užsimokėjusių studentų.
Stančiko svet. Visi šėrininkai malo Greitai bus padidintas iki 22-jų kėd
žių. Reikia įnešti tik $500. Biznis neš
nėsite dalyvauti.
— Direkcija.
pelno apie $1,800 j mėnesį. Reika
laujama
išlavintas užveizda, (manaDramtiškp Ratelio reguliarinis su ger). Atsišaukit
greitai.
sirinkimas įvyks pėtnyčioj, liepos 29,
kaip 7:30 v. v. M. Meldažio svetai
Third Street Barber College.
nėj 2342 W. 23 PI. Visi naria pra
109 E. 3rd St., Davenport, Iowa.
šomi susirinkt laiku, nes turime la
bai svarbių reikalų. Beto, reikės pa
sitarti dėl busimojo išvažiavimo.
— Valdyba.
t
JIEŠKAU kambario vienam
L. S. S. 4 kuopos susirinkimas bus
nedėlioj, liepos 30 d., 10 vai. ryto vyrui pas švarius žmones; su
Fellowship House selėj, 831 W. 33 PI. valgiu arba be valgio. Brighton
Draugės rr draugai malonėkit visi
ateiti, nes turime svarbių reikalų ap Park apielinkėj arba West Sidej
tarti.
— Org. J. M. Vainauckas.
B. M. G.

JIESKO KAMBARIŲ

Lietuvos Dukterų Draugystė rengia
draugišką išvažiavimą nedėlioj, liepos
31 d., į Beverley Hill mišką, kaip 10
vai. ryto. Imti karus iki Ashland
Avė., o Ashland karais iki 87 gat.,
paskui paeiti 3 blokus į pietus.
— Komitetas.

Draugišką Išvažiavimą į Jeffersono girią rengia LSS. 81 kp. nedėlioj,
liepos 31 d. Bus puikus programas,
visokių žaismių, valgių ir skanių gė
rimų. Atsilankykit kuodaugiausia pa
kvėpuoti tyru oru ir linksmai laiką
praleisti.
— Komitetas.
Draugystė Adomo ir Jievos laikys
savo mėnesinį susirinkimą nedėlioj,
liepos 31 d., 2-rą vai. po pietų, McKinley Park svet.
— Prot. Rašt.

North Sldės Draugijų Sąryšio Vie
šo Knygyno didelis išvažiavmas į
Jeffėrsono miškus bus nedėlioj, liepos
81 d. Progamas prasidės 3 vai. po
pietų; kalbės geri kalbėtojai.
Bus
šiaip įvairių pramogų.
Kviečiame
visuomenę gausiai atsilankyti.
— Komitetas.

2633 W. 47 St.

SIŪLYMAI KAMBARIU
KAMBARYS ant rendos dėl
vieno arba dėl dviejų vaikinų.
Su valgiu ar be valgio. Atsi
šaukite 3127 So. Union Avė.
ant 2-rų lubų iš iš užpakalio.

PARDAVIMUI

PARDUODU studio labai ge
PARDAVIMUI grosernė.
roj vietoj, gerai {rengta. Labai Turi būt parduota šią savai
REIKIA patyrusių moterų gera proga dėl gero fotografo. tę. Bargenas.
sortaviino I>oplerinio šlako. Savininkas išeina iš biznio. At
Kreipkitės:
Nuolatinis darbas, švarios ap sišaukite Naujienos 314.
3759 S. Halsted St.
linkybes. $12.00 algos pradžiai.
GUMBINSKY BROS. CO.,
PARDAVIMUI saliunas, lie
2261 S. Union Avė.
tuvių kolonijoj. Savininkas eina
PARDAVIMUI saliunas visų
į kitą biznį.
tautų apgyventas. Pardavimo
722 W. 120 St.
priežastis važiuoju į Lietuvą.
W. Pullman, III.
4258 So. Maplewood Avė.
REIKIA patyrusių power

MOTERŲ

machine opereiterkų prie
kūdikių drabužių.
PARDAVIMUI groseme. Ge
904 Roosevelt Rd., 2 fl.
ras biznis. Lietuvių koloni

REIKIA DARBININKŲ
VYRU

PARDAVIMUI sailunas, lie
joj. Priežastį pardavimo pa tuvių kolonijoj. Geroj vietoj,
gehis biznis. Priežastis par
tirsi! ant vietos.
davimo — liga1736 W. 47 SI.
3404 S. Morgan St.

PARDAVIMUI saliunas, la
darbi bai geroj vietoj; užpakalyj 5

PARDAVIMUI saliunas, laREIKIA pardavėjų, sena instaiga hjaį geroj vietoj, lietuvių ir ai-

PARDAVIMUI

MOTERŲ

DIDŽIAUSLS BARGENAS
BRIGHTON PARKE.
Parduodam beveik naują mūrinį nanvą 2 pag. po 6 kam.: elektros š.__
iviesa, maudynės, visi aržuoliniai trimingai — visi naujos mados įtaisymai.
Parduodame už $7,700.00, arba mai
nome ant mažo namuko Bridgeporto
apielinkėj.
SZEMET & LUCAS
4217 Archer Avė.

PARDAVIMUI medinis namas 5
kambarių ir 2 lotai, cemento augštas
skiepas su padėjimu, vana, elektra;
gera vieta ir tyras oras. Tvartos 3
karvėms ir automobiliui garadžius.
J. ZABIELSKIS,
1233 W. lllth PI.
Tel.: Beverly 3362

KARE PRIEŠ AUGŠTAS KAINAS.

PARDAVIMUI 40 akerių farma
tarpe lietuvių, netoli nuo miestelio,
Hart, Mich., prie gero kelio, yra so TURI BŪT PARDUOTA TUOJAUS
das, malkų kurianimui. Platesnių ži
nių kreipkitės pas:
Pardavimui namas puikiausioj vie
S. BOIVIDAS,
toj, pietinėj dalyj miesto. 10c trau
R. 4. Hart, Mich.
kiniu ir tik du blokai iki Chicagos
gatvekarių linijos. Vienas blokas nuo
mokyklos, bažnyčios ir krautuvių, ši
PRIIMSIU geriausį cash pa vieta aprūpinta auromis, vanduo, ga
elektra ir cemento šalygatvei.
siūlymą už 2 lotu prie Talman sas,
Kaina $200. Pasidaryk savo lengvas
Avė.,' arti 40th St.
išlygas. Kreipkis arba rašyk.
A. JOZEFOWICZ,
JOHN O. SYKORA,
1509 Tell PI.
2410 S. 52nd Avė.
3rd fl.

bučernė

savininko.
K. KUPRIS,
4028 Brighton Place.

RAKANDAI

Trust Co., padare bankinio discounto .
,
„ , .
išlaidą, siūlo tamistai pirmenybę ir j H U apgyventa. I ardavimo pnePARDAVIMUI 6 kambarių rakan
gerą komišiną. Prie musų, gali pa žastis važiuoju tėvynėn.
dai, velour ir odos seklyčios setai,
daryt gerai ir mes siūlome tamistai
3 karpetai, 1 valgomo kambario se
FRED URSHIK,
sales ofisą tuojaus.
tas, floor lempa. Saymor victrola ir
168 N. Michigan Avė.
558 W. 37th St.
2 miegamo kambario setai, ir taip
Room 200.
toliaus.
1644 So. Lawndale Avė.
PARDAVIMUI saliunas labai ge Phone: Lawndale 3099.
roj vietoj, visokių tautų apgyventa.
AGENTŲ REIKIA LIFE Parduosiu pigiai ir greitai. Pardavi
RAKANDAI.
mo priežastis skyrimas draugų. Sa
INSURANCE.
3
kaurai,
indai, uždangaliai “draliunas randasi prie pat dirbtuvių
pes” ant grindų pastatoma lempa,
Stock Yards.
odos ir velouro gyvenamo kambario
4503 So. Laflin St.
Labai gera propozicija, nes kiek
setai, valgomojo kambario setai, mi
vienas žmogus gali uždirbt nuo $50
singinė
lova, 4 šmotų miegkambario
iki $75 į savaitę. Kvalafikuotiems
setas
walnut.
mokėsime savaitinę algą. Atsišaukit
PARDAVIMUI bučernė
3336 W. Polk St.
tarpe 9 ir 11 pirm pietų.
COMMONWEALTH LIFE
INSURANCE CO.,

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

ir grosernė labai geroj vie
toj. Pardavimo priežastis,
apleidžiame Chicago.
2655 W. 43rd St.

JIESKO DARBO

REIKIA DARBININKįĮ

NAMAI-2EME.

Tel. Cicero 5331.

EXTRA!
.
,
’ardavimui 4rių kambarių geri ra
kandai — atskirai arba sykiu. Gali
ma ir kambarius kartu pasirenda^oti. Pardavimas bus: sub. pu piet, ned.
ir paned. iki piet. Utarn. ryte išva
žiuoju Lietuvon. Geriausia proga ve
dusiom arba manantiems vestis. Kal
bama lietuviškai. M. Puidžius, 733
W. 18th St. 2-os lubos užpakalyj.

. . • i. smar- PARDAVIMUI
saliunas
REIKIA vyrų stoti
_ . ...
.ta
t
kiai augančia Taxi Co Patvri- ger0J Vlet0J> netoh ŠV” Jur‘
kiai augančią laXl Co. latyn- .
parapij08. Gali pirkti
mas nereikalingas.
®
u
•
*
• •
CHICAGO TAXI EXCHANGE, PUSt ?rba V1S* UZ Prle,na'
PIRMOS KLESOS barbe Suite 860 332 S. Dearborn St. ą
w
cu
ns jieško darbo ant visados,
PARDAVIMUI rakandai (fumitum i
xxr k v onoi
^43 VV. >ddrd bt.
Tel.:
Wabash
3281.
;
re)
seklyčios setas, 2 karpetai, 1 ko
arba vakarais. Atsišaukite,

Naujienos 352.

NAMAI-2EMĖ.

FARMA 92 akerių Illinois valstL
joj. Geri budinkai, javai, gyvuliai bei
PARDAVIMUI 2 namai po 5 padarai labai pigiai. Taipgi medinis
ninkas sykiu ir mokinįs ant kambarių pagyvenimui. Parda- ir grosernė. Biznis išdirbtas
namas 2 pagyvenimų Chicagoj, 2 lo
aptiekoriaus. Atsišaukite į vimo priežastis, partnerių ne- per ilgą laiką. Pardavimo kambarius: gasas, vanos, ce tai
prie Archer Avė. Turi būt par
sutikjmas.
mento fundamentas. Randasi duota šią savaitę.
Poškos Aptieką.
priežastis — liga.
P. D. ANDREKUS,
prie W. 38th PI. Kreipkitės prie
3201 S. Aubum Avė.
3101 S. Morgan St.
4500 S. Honore St.
3933 S. Artesian Avė.

REIKALINGAS

dptt/ta

■■J JI

REIKIA moteries arba merginos
Amerikos Lietuvių Tautinės Sanda pridabojimui
— 9 ir 6 metų
ros 25 kuops draugiškas išvažiavimas amžiaus. Gera2 vaikų
alga.
Matyti galima
bus nedėlioj, liepos 31 d., Jefferson nuo 4 vai. po piet.
miške. Pradžia 11 vai. ryto; progra
B. GILOIT,
mas prasidės apie 3 vai. po pietų.
1641
N. Bingham St.
Važiuojant reika imti Milvvaukee Av.
Phone:
Armitage 7904
karus ir važiuot kol sustoja; paskui
eiti dešinėn iki miško. Visus sandariečius ir jiems pritariančius kviečia
REIKIA merginos namų darme.
—• Valdyba.

Apveizdos Dievo Draugystė laikys
pusmetinį susimkimą neilelioj, liepos
31 d., 1 vai. dienos, Šv. Jurgio para
pijos salėje, prie Aubum ir 32 PI.
Visi nariai malonės laiku susirinkti.
A. Bugailiškis, Pirm.
S. Gonchauskas, N. Rašt.

PARDAVIMUI

REIKIA DARBININKŲ

APSIVEDIMAI.

Pėtnyčią, Liepos 29 d., 1921

moda, 4 krėslai. Dar nauji.
Par
REIKIA patyrusių vyrų rišimui
PARDAVIMUI barbernčs duosiu greit, nes važiuoju Lietuvon.
popierinių atmatų j pundelius. Nuo- fjxtures 2 ketjžiu. Labai pi- Pigiai.
P. MALIŠAUSKAS
latinis darbas, ir geros, švarios ap-1 - - —
r
37 E. 100 PI.,
Roseland, III.
linkybės. $20.00 algos į savaitę pra giai. Kreipkitės:
Phone Pullman 3863.
džiai.
2019 Canalport Avė.
GUMBINSKY BROS. CO.,
2261 S. Union Avė.

REIKIA 10 lietuvių vyrų angliškai
kalbančių. Katrie išgyvenę 3 metus
ar daugiau Chicagoj; mokslo nereikia, išmokinsime darbą veltui. Žmogus gali uždirbti nuo $3,000 iki $5,000 į metus. Kreipkitės prie:
WM. H. NOVEK manager,
29 So. La Šalie St.
Room 348

bu i. Geras namas ir gera alga.
REIKIA vyro gerai ir gražiai
Atsišaukite:
mokančio lietuviškai rašyt. Taipgi
R. J. MEGIN,
stenographės. Atsišaukit tuojaus.
25 N. Cicero Avė.
H. LEIBOVITZ,
5059 S. Ashland Avė.
Tel.: Austin 1496.
Kampas 51st St.

PASINAUDOKIT GERA PROGA.
Pardavimui du bizniai: grosernė,
bučernė, duonos kepykla ir 8 kamba
rių namas už labs^ žemą kainą. Par
davimo priežastis, savininkas važiuo
ja Lietuvon. Atsišaukite greitai.
V. J. LATVĖNAS,
411 Lincoln St.
Rockford, III.
ANT PARDAVIMO soft drink par
lor ir lunch room. Jhznis geras. Išly
gos geros. Priežastis pardavimo naš
lystė. Atvažiuoti $1.00 ant Theodore
Roosevelt. Geresnės progos nėra. Per
sitikrinkite.
E. KIZEVIC,
608 Ship St.
St. Joseph, Michigan

NAMAHEME

PARDAVIMUI kampinis
plytų cottage 6 kambarių.
Bargenas.
3200 S. Lime St.

w.............. .................... . —>—

PARDAVIMUI garadžius dėl
40 automobilių. Taipgi repairing
shop. Namas gyvenimui dėl 2
šeimynų, po 6 kambarius. Vis
kas nauja su modemiškais įtai
symais. Kreipkitės į Naujienų
ofisą No. 356.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
a t rašyk laišką.

prie dirbtuvių. Biznis gerai ei

Petronėlė Gedmin,
2314 W. 23-rd PI. Chicago,III.
JIEŠKAU pusbrolių, Antano ir
Juozapo Jankevičių, Panevėžio apskr.
Ramygalos valsč., šukonių kaimo.
Jie patys malonės atsišaukti, arba
juos žinanti teiksis pranešti.
MARIJA (Gretenaitė) RUŽIENĖ,
93 E. Indiana St.
St. Charles, III.

JIEŠKAU pažįstamų Jono ir Ka
zimiero Kačauskų, paeina Kuršėnų
par., Šiaulių pavieto, meldžiu jų at
sišaukti arba jei kas žino suteikti
jų antrašą, už tai busiu labai dėkin
gas, nes turiu labai svarbų reikalą.
ADOMAS STONIS,
4101 S. Richmond St., Chicago, III.
JIEŠKAU giminaitės Anastazijos
Guzauskaitės, turbut ženota, po vyru
nežinau: girdėjau tik, kad gyvena
aplink New Yorką. Kauno gub., Tau
ragės apsk., Kaltinėnų p., iš Sodalės,
nes turiu svarbų reikalą. Jei kas ži
not, malonėkit pranešti arba pati at
sišaukite.
PETRONĖLE BANEVIČIENE
po tėvais Žukaitė
5542 So. Paulina St.,
Chicago, III.

Vartoti! Automobilių
Bargenas

na. Pardavimo priežastis, savi
ninkas eina į savo locną namą.
Greit turi būt parduota.
2819 W. 38th St.
TURIU parduoti Mandolin Piano
orchestrą, tinkantis teatrui, šokių
svetainėn, restaurantui arba soft
drinks parlor. Pirmos klesos padėji
me. Vertės $3000. Parduosiu už $1500.
4958 S. Hermitage Avė.
Yra $250.00 vertės muzikos rolių.

Specialia kainos numažintos puikiausių mažai var
totų automobilių mieste. Mes specializuojame augštos PARDAVIMUI saliunas, vi
rųšies automobiliais. Kiekvienas automobilis gvaran- sokių tautų kolonijoj. Taipgi
ir automobilius 7 pasažierių.
tuotas, kaipo atstovauja.
MARMON CHICAGO CO.,
2230 Michigan Avė.
A. Kweder, specialis atstovas,
Tel.: Yards 3733.

Parduosiu greitai ir pigiai.
5101 So. Lowe Avė.
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BEVEIK geriausia užtikrinimas.
Pirmo mortgečio farmų bondsai, po
$500.00 vienas, pelnas 12%. Užtikri
nimas keletos bankų. 75% par pasko
los bile laike. Pilnai išmokės į 2 me
tu, parduodama ant išmokesčio.
J. L. WELLS,
Room 1305—11 So. La Šalie St.

ĮVAIRUS skelbimai

PARDAVIMUI 2 pagyvenimų po
4-5 kambarius mūrinis namas. Elek^inytVZt loto'T’benS bS

JIEŠKAU svetainės krutamu
paveikslų rodymui. Turinti tokią, arba žinanti, malonėkite

J. KUKAITIS, pranešti.
6001 S. Honore St.

t

GERAS ORAS
su muro garadžiu. šantės, vanduo;
Pailgina Gyvenimą.
namas getai įbudavotas, reik pabaig;i; bungalow muro; priežastis, netu
su
riu pinigų pabaigti namą, ir vienas
2 akeriai žemės, .sodu apsodyti,
;ik esu; man perdidelė vieta užlaikyti, gyvuliais ir paukščiais. 9 kambarių
šią vietą yra už cash. Yra medžių namas su visais įrengimais ir visi
senų ir jaunų, arti karai ir dypas, kiti triobėsiai; randasi prie lllth ir
visokių tautų kapinės, Morgan Par- Kedzie. 10 minutų iki gatvekarių.
ce. Važiuojant imkit Halsted Mt. Kaina tik $5,000.00.
Greenwood 111 karą, transfėris 8c.
Chicagą ir priemiesčius. SavininKampinis namas su 4 lotais ir vicą rasit ant vietos. Gali ir gyvulių somis reikalingoms prie mažos ūkės
I triobomis, parduodame sykiu: 2 karaikyt.
JOE GAIŽAUSKAS,
vės, 2 didelės kiaulės, 25 vištos ir
10330 S. Turner Av., Mt. Greenvvood, kiti paukščiai. Kaina už viską tik
Į $3,200.00. Visai prie gatvekarių liniIII., 3 bl. W. už Kedzie
____________________________
! jos netoli Halsted St.
PARDAVIMUI 9 knmniniai« T«rime kelioliką pigių, mažų ir
1 ARDA V IMU 1 z Kampima jĮjgUų ukjų prje pat Chicago; gali
otai prie daikto, 44th ir Rock- ma mieste dirbti, o ant^ ūkės gyvenarti gatvekarių. Parduosiu ar
well St. Mainysiu ant bizniavo ti;
mainvsiu ant Chicagos prapertės.
C. P. SUROMSKI & CO.,
namo. Atsišaukite.
3846 S. Halsted St.
538 Bunker St.

PARDAVIMUI naujas cementinis
namas (bungalow) su visais mvder- tai. Namas su skiepu ir su še
niškais įtaisymais; 5 kambarių. Mau šiais kambariais. Geroj vietoj.
dynės, elektra ir kiti parankumai.
Rai^aafant
‘64* _1.
St^Pigiai- Priežastį patirsite ant
Kaina $4200.00. L
—
ir Western Avė.
; vietos. 7135 So. Campbell Av.,
Atsišaukit po num.
Phone West 1316 J.'
$19 W. 83 St.

t?

t

P. O. Box 234
Wanamie, Pa.

Nuolatinis rėmėjų skaitHaus augimas parodo, kad LIBERTY
LAND & INVESTMENT CO. ofise
visi reikalai yra atliekami teisingai,
gerai ir greitai.
Pasakysiu kodėl.
P. M. KAITIS, ofiso vedėjas,
3301 So. Halsted Str., Chicago, III.

MOKYKLOS

KIŠENINIŲ
MAŠINOMS SIŪTI
OPERATORIŲ

bame

PARDAVIMUI namas ir 2 lo

PARDAVIMUI saliunas, lie
tuvių kolonijoj. Parduosiu grei
tai ir pigiai, nes važiuoju Lie
tuvon.
2310 So. Hoyne
Avė.
' ,

MORTGECIAl -PASKOLOS

2 pagyvenimų mūrinis namas po
4 kambarius: karštas vanduo, vanos,
gasas, elektra; rendos neša $56.00 į
mėnesį. Puikus namas ir puikioj vie
toj Brighton Parke. Parduosiu pigiai.
Ar norit, kad jūsų pinigai
Kitas namas randasi prie 56 So. Her
mitage 2 pagyvenimų, mūrinis, dide nueitų į Lietuvą greitai ir butų pil
lis skiepas cemento skiepas; elektra, nai išmokėti? Pinigai pasiųsti per
gasas, vanos. 1-as augštas garu šil musų ofisą yra pilnai išmokami j ma
domas. Viskas yra įrengta pagal šią žiaus kaip keturias savaites laiko. P.
M. Kaltis Pinigų Siuntimo Skyriaus
madą. Kreipkitės prie
vedėjas.
J. N. MASHKEN,
3301 So. Halstedt St.. Chicago, III.
4509 S. Ashland Avė., 2-os lubos
Tel.: Yards 1053.
------------------------------------------------ROSELAND
—————
I
Chutro ir Savickas
PARDAVIMUI namas, ar išsimaino
Siuntimas Pinigų.
ant lotų ar namų, penkių kambarių P01*^.1 Į? t- *• Real Estate, paskolas,
electric, steam heat, su 12 lotų. Vie- ięSUnn?A’7J5 ė Michiran Avė
ta randasi southwest
pusėj.
pIaL. Pullman
P„Umfn 3498.
2409
a
Phone:
11301 S. Kedzie Avė.
Vai.: Nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare.

NAMŲ, ŽEMĖS BARGENAI.
$500 CASH IR $50 I MENESĮ.
2 pagyvenimų medinis namas, 5-5
2
flatų muro namas po 5 kamba
kambarių: elektros šviesa,, netoli nuo
gatvekarių, 1 arklys ir vežimas. rius: elektro šviesa, $4,500.00. TuoKaina $3,250.00. $500 įmokėt, $30 jaus gali eit ir gyvent; gerame sto
vyje. Atdara nuo 2 iki 7.
per mėnesį.
3722 Union Avė.
Lafayette 6187
2 pagyvenimų namas 5-5 kamba
rių; skiepas, viskas apmokėta, neto
BARGENAS
li mokyklos ir bažnyčios; % bloko
3
augštų
mūrinis
namas, Storas ir
iki gatvekarių. Kaina $4,000.00.
6 pagyvenimų namas, West Side.
Mainysiu arba parduosiu.
8 šeimynų medinis namas South
2015 So. Robey St.
Chicago; gatvės, viskas apmokėta.
Kaina $2,750.00.
$500.00 įmokėt ir
160 akerių farma juodžemis prie
po $50 į mėnesį. Rendos neša į mė molio. Geri budinkai: 23 galvijai, 4
nesį $75.00.
Savininkas važiuoja į arkliai, vištos, kiaulės, visos mašinos,
Lietuvą.
javai. Mainysim ant namo.
2015 So. Robey St.
namas
2
pagyvenimų,
4-4
Mūrinis
DIDELIS PIGUMAS’
Kaina $6,300.00. $1.000
kambarių,
arti
didžiausio
transfer kampo, 2 mū
įmokėt ir po $40 į mėnesį.
riniai namai, 3 augštų su beismentais, elektra, maudynės, biznis. FlaTaipgi turime lotų pardavimui yuo tai po 6 kambarius, lotas 50x125.
$185 ir augščiau.
Rezidencijoms ir Rendos $300 į mėnesį. Kaina tik
jizniams. Aesišaukite.
$20,000.00.
J. N. ZEWERT, Manager
2015 So. Robey St.
4400 S. Kedzie Avė., arti Archer

sSta, kornais ir daržovėmis;

PARDAVIMŪI investmento 16 Še
rų Co-operative Society of America.
$25 Seras. Taipgi trys šėrai pirkti už
$61.50. Parduosiu lygiai už $67.00.
Matykit Mr. Ure.
168 N. Michigan Avė.
Room 200.

PARDAVIMUI namas, 1
pagyvenimo ant 2 lotų, 1
karvė, 16 ančių, 30 vištų.
Kaina $2,250.00.
11140 So. Homan Avė.
Mount Greenwood, III.

PARDAVIMUI saliunas. Ge
riausia vieta pietinėj miesto daPASARGA
PARDAVIMUI kriaučių šapa,
Tik keletas žingsnių nuo
PARDAVIMUI automobilius E. A.
Norintieji pasigarsint i sekamos die Nelson 5 pas. 1920 m. 7 tajerai ir bulvaro, Atsišaukit po 6 vai. su visais moderniškais įtaisy
nos Naujienas, turi priduot savo pa kiti reikalingi daiktai dėl karo. Par-'
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va siduoda pigiai. Kainavo praeitą me vakare. J. C. KLUCZYNSKI, mais. Geram žmogui gera vie
karo.
ta. Kreipkitės į Naujienas
tą $1,600. Iš priežasties bedarbės, 5441 So. Robey St.
parduosiu už teisingą pasiulijimą.
num. 357.
Pardavimai savasčių, biznių, auto Kas reikalaujat gero karo, atsišauki
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- te per 3 dienas. Nemokantį išmoky
PARDAVIMUI saliunas. Ge
mai, apsivedimai, asmenų jleškoji- siu važiuoti.
roj vietoj. Apgyventa lietuPARDAVIMUI aiskriminė,
mai ir t.t. turi būt iŠ kalno apmokaD. L. P.,
3539 So. Wallace St., Chicago, 111. viais, anglais ir lenkais,
Prie- sodos, kendžių ir tt. krautuvė.
žastis pardavimo, liga.
Visokių soft drinks. Labai pi
Klaidos padarytos paskelbime, turi
būt atitaisytos j 24 vai.
PARDAVIMUI 5 pasažierių
251 E. 115 St.
giai. Priežastį patirsi t ant vie
T?
Moon automobilius, labai pigiai,
tos.
PARDAVIMUI
grosernė
la

kadangi greitai išvažiuoju Lietu
2917 Lowe Avė.
bai geroj vietoj. Pardavimo
von.
EXTRA
priežastis,
eina
į
kitą
biznį.
2
augštų
mūrinis
namas po 6 kam
V.
BAČIULIS
TfiMYKIT, PROGA!
PARDAVIMUI saliunas, lie
JIEŠKAU savo busbrolio Fe
barius.
Parduosiu
už
$5,000.00.
2002 Canalport Avė.
Parduosiu
ar
mainysiu
ant
loto
or
4015 So. Artesian Avė.
likso Stanio. Pranešk kur gytuvių ir kitų tautų apgyventa, kokio biznio; 8 lotai, aptverta, už2015 So. Robey St.
veni,

AUTOMOBILIAI

STŪCKAI-SEROS

............. ......................................... „i

LABAI REIKIA
Apmokamos vietos nuo $20 iki $35 į
savaitę laukia. Lengva išmokti. Die
nomis arba vakarais klesos.

Master Sewing School
Principalas
JOS F. KRASNICKA

190 Nnorth State St.
Kampas Lake St. 4-fl.
VALENTINE DRESMAKING
COLLEGES
6205 S. Halsted, 2407 W. Madlson,
1850 N. Welh St.
187 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
mo, Designing bizniui ir namams.
Vietos duodamos dykai, Diplomai.
Mokšlas lengvais atmoksimais.
Klesos dienomis ir vakarais. Pareikalaukit knygelės.
Tai. Seeley 1648.
SARA PATEK, pirmininką.
U.

