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Rusija atiduoda nuo 
mon dirbtuves

Riša Burgenlando klausimą

1 B C ar kitomis sąjungomis, ku
riu tiksnls bus diktuoti savo 
valią mažoms respublikoms, 
kurios nepriklausys prie są
jungos.

Prezidento Alessandri pienu 
buvo sustiprinti politines ypa-

■ tybvs A B C sąjungos, kad tuo

Skerdyklų darbininkai už 
streiką.

85 nuoš. Chicagos skerdyklų 
dprbininkų balsavo už strei
ką, k

GELEŽINKELIEČIAI Už 
STREIKĄ.

Visos geležinke’ių brolijos 
unijos stoja už streiką.

ir

Ghinijoj atsinaujinsąs civi
linis karas. ‘

FEDERALINIAI KAREIVIAI 
PASILIKS WEST VIRGINI

JOJ.

Pietinė Amerika nori kurt 
Federacija

Rusija atidavė nuomon 250 
dirbtuvių

Tm* tr»n”l»tion file<t with the poet- 
master at Chicago, 111., Oct. 13, 1921 
a> rr<iuin*«l by

MASKVA, sp. 12. — INisilai- 
kant naujos ekonominės politi
kos, sovietų valdži i atidavė nuo 
mon privali n ne r. s Įstaigom: ir 
asmenims 25’. c.il tuvių, . ku
rias tarp kitų įeini 5 chemika- 
linės dirbtuvės, 10 tartokų, 27 
garbarnės, 5 audinyčios, 11 me-

the act of Oct. 6. 1917

tis Vengrijos ir Austrijos susi
telkimui. Jie pienuoja pasigau- 

į ti esančius Vakarinėj Vengrijoj 
j jMirtizaniis ir pagelha jų pada- 
, ryti perversmą ir sugrąžinti 
ant sosto ex-karalių Karolį.

Jugo-Slavai ir ČechoSlova- 
kai irgi taikosi kaip užgriebus 
dalį Vakarines Vengrijos ir per

publika ginče apie Tacna ir 
I Arica provincijas. Tam nepri- 
I tarė Argentina ir jeigu Argenti
na rems projektuojamą sąjun
gą. jon turės įeiti ir Peru.

Dabar politiniai rateliai kiau
šui savęs, ar čili ir toliau rems 
ir tokį projektą sąjungos, ku
rion Įeitų ir vienatinis jos prie
šas - Peru. Kitos Pietinės 
Amerikos šaljs nuoširdžiai pri
taria tam, kad visi nesutikimai 
tani Čili ir Peru butų išrišti 
arbitracijos keliu ir mano, kad 
ta galima geriausiai atsiekti 
piu^’ba respublikų fede
racijos. < v? V

CHICAGO. Iš 15,000 su
skaitytų Chicagos skerdyklų 
derbininkų balsų pasirodė, kad 
85 nuoš. balsavusiųjų Įgalioja 
Amalgainated Meat ('uiters 
and Butcher Workers of North

CHIC AG (). G d ež inkelie-
čiu Brolijos beveik nubalsavo 
5 prieš 1 balsą streikuoti. Nors 
dar ne visi balsai vra suskaityti, 
tečiaus unijų vadai spėja, p8'f 
jau suskailvtus balsus, kad di
dele didžiuma balsų bus pa-

13 plantacijų

Riša Austriios-Vengrijos 
nesutikimus.

8 šalių konferencija prasidėjo. 
Vengri ia atsisako 
Burgenlandą.

užleisti

sujungtu tas dvi šalis, lokio 
koridoriaus jos reikalavo tai
kos derybose, bet jo negavo. 
B *t to savo seno ‘troškimo jos 
neužmiršta, ir nenori išsižadėti.

Vengrijos gi delegatai yni 
užsisnvrę ir iie tvirtina, kad jie 
niekad neužleisią Burgenlando, 
kadangi jis esąs apgyventas ina 
džiaru ir todėl yra neatskiria
ma dalimi Vengrijos.

Austeriia gi visą viltį delta 
ant talkininku, kad jie privers 
Vengriją atiduoti Burkenlandų 
Aiistriiai. I\iti Austrija 
karan už tą žemės juostą 
nesirengia.

Silezija busianti padalinta.

bininkų streiką, kada taryba 
matys tam , reikalo. • Unijos 
prezidentas Hayos sako, kad 
pereitą subatą streiko teferen- 
chime balsavo apie 55.000 liur
bi ninku.

Kaip balsavo sjtcdvklų dar
bininkai kituose į miestuose 
Omaha, Kapsas I City, • Fort h 
Worth, Okluhonih Gi t v ir ki
lo ;e skerdyklose V dar nėro 
žinoma, kadangi jy balsavimo 
blankus dar nesugi’Įžo Į Chica-

Tautu sąiunga nutarusi duoti go>
dide’ę dalį Silezijos Lenkijai-Į 

šios or- 
inžihie-

duotu už streiką.
Balsavime dalyvavo 

ganizauiios. Garvežiu 
riai. pečkuriai. inžinieirai, kon
duktoriai ir bėgiu sukiotoiai 
Gi geležinkelių dirbtuvių darbi
ninku nubalsavo 235.000 prieš 
18.000 balsu už streiką keletą 
mėnesiu atgal. Gelžkelio dar
bininkai inn nubalsavo 161,- 
220 prieš 21,000 Nilsu už strei
ką. Kilos geležinkelių darbi
ninkų organizaciios irgi pana
šia yra. nusistačiusios už strei
ką.

stoti
visai

G<" ' Clara Zetkin Italijos sočia 
listy kongrese.

pakartojo savo Franci jos
avantiūrą. ’ •

GELEŽINKELIAI
DYKAI.

MEKSIKOS 
VEŽIOS BEDARBIUS

12. .— 
šiandie

MEXICO CITY. sp.
Prezidentas Obrcgonas 
išleido dekretą, kad geležinke
liai suteiktų nemokama kelione 
bexlarbiams, kada jie važiuoja 
jieškotis sau naujo darbo.

Pietinė Chinljn pienuojanti pul
ti šiaurinę Chiniją.

VVASH1NGTON, sp. 12.
Pietinės Chinijos prezidetnas 

Dr. Sun Yat Šen pienuoja pra
dėti civilinį karą Chinijoj spa
lio 15 d., pagolba 110,000 ka
reivių puolant Pekino valdžią, 
kuri turi armiją iš 1,250,000 
kareivių.

Dr Sun išvažiuos iš Kantono 
su ministerių ir generolų šta
bu, kad apėmus komandą ant 
dabar žygiuojančių į Hunan 
Pietinė* Chiniios spėkų;

Hunan ir Mirkai povincijos 
yra sukilusios prieš Pekino val
džią ir Dr. Su p pasiuntė tris 
arini ias, po 10.000 kareivių 
kiekvieną, kad išvijus iš ten 
šiaurinės Chinijos armijas.

Jeigu Dr. Sun pasiustiems su
sti orini urmus pasiseks išvyti 
Pekino arini i n, tada Pietinė 
Chiniia šit didesne armija puls 
Hankoxv fortifikacijas. Jiedu 
gi Mankow pultų, tada Imtų 
lengva paimti ir pati Pekiną.

Baudžia Indijos sukilėlius,

Lauka susidarimo valstijos mi
licijos.

\VASH1NGTON, sp. 12.
Karo sekretorius \Veeks paskel
bė. kad i'ederaliniai kareiviai ir 
toliau pasiliks West Virginijoj 
anglių kasyklų distrikte ir bus 
iie. tol, kol pilnai nebus suorį 
ganizuota nesenai autorizuoto
ji valstijos milicija.

Karalius Aleksandras nemanąs 
abdikuoti.

PARYŽIUS/ sp. 12. - .Inga 
Slaviios lokacija šiandie ofici-» 
lainiai. pareiškė, kad karalius 
Aleksandras ir tolinu pasilieka 
.Ingo Slaviios Valdonu ir kad 
lis visai nė nemanąs abdikįlo
ti ir užleisti sostą savo broliui 
Jurgiui, kuris dar seniau atsi
lakė nnp sosto, kaipo teisėtas

VENECIJA, sp. 12. — Aš- 
tuoniu šalių atstovai susirinko 
čia1 Šiandie, kad išrišu* nesųti-: 
kimus tarp Austrijos ir Vengri-1 
jos ir pastarosios atsisakymą ap j 
leisti Burgenlanda. kuris taikos 
sutartimi tapo atiduotas Austri
jai. Bet konferencijos uždavi- 
nis bus platesnis — jos dalyku! 
bus pašalinti besirenkančius ke
liose vietose Balkanuose karo 
debesis. Ta pabrėžė ir konfe- 
nnciios pirmininkas, Italijos 
užsienio reikalų mirasteris Del
bi Torretta. \

Vengrija konferencijoje at
stovauja jos preirneras, o Aus
triją jos kancleris. Be jų dar 
dalyvauja 
Franci jos, 
Slovakuos

Padėtis
Vengrijos partizanų bandos iš 
Vakarinės Vengrijos įsiveržė į 
Austriją ir grąsina pulti ant 
Viennos.

Jugo-Slavija pašaukė dalį sa
vo rezervų prie ginklo ir kaip 
praneša Bielgrado žinios, tą pa
tį rengiasi padaryti ir Čeoho- 
Slovakija ir Rumunija.

Pripažįstama, kad Vengrijos 
monarchistai stato dideles kliu-

atstovai Aneliios, 
Rumunijos, čccho- 
ir Jugo-Slavijos.

gi yra gana rusti

PRANESKIT 
MUMS.

Prašome visų 
Chicagos lietuvių 
priduoti Naujienų 
vardus ir adresus 
agentų, kurie renka pinigus 
ar prašo pinigų “specia- 
lams” arba “special” invest 
mentams, žadėdami ufc mė
nesio, už dviejų ar už pusės 
metų atmokėti 20, ar 40, ar 
100 nuošimčių.

Visų tokių agentų varda: 
mums reikalingi tam, kad 
padėjus Chicagos lietuviams 
išsivaduoti nuo didžiausi 
nelaimes, kurion jie yra 
įpuolė per tokius agentus.

Reikalas yra svarbus ir 
umus. Veikite tuojaus.

Naujienos

teisingi? 
tuojaus 

ofisan 
visų tų

LONDONAS, sp. 2. - 
vos žinia sako, kad tautu są
jungos tarvba nutarė padalinti 
plebiscito-distriktą Augšt. Sile
zijoj tarp Lenkijos ir Vokieti
jos nrdarant koninromdsą tarp Vokietijos komunistė ir-Italijoj 
dviejų nutiestų linijų grafo 
Sforzos, buvusio Italiios užsie
nio reikalų iiiinisterio.

Sakoma, kad distriktai Glei- 
witz, Hndenburg ir (Halis dist-

m ' • n1 r - 1 • rikto ttouthen bus atiduoti Vo-Plenumą | IRlinRS AmAri“ kiemai, o distriktai Knenidsc- i lim £ J •• Kattowitz ir likusiojikos raspuhlikii fndaraciią Bcuthen ims priskirti ten- 
kijai.

Tautu sąjungos tarvbos pra
lietoji liniia eina toli i šiaure 
nuo to rubinus, kurį si ulė An- 
c’i?a ir Ttaliia loike kritingos 
konferencijos Parvžiuje pereitą 
vasara. Rvtinio g<do rnbežiatis 
Ganevos žinia nepaduoda.

Vokietijos netas gal 
vcjdgnucs.

BERLINAS, sp. 12. — Kanc
leris Writh ir visas kabinetas 
šiandie laikė suririnkTiną aps- 
varstvmui ką jis turi df.ryti 
atšilkime, jc; tautu sąjungas ta
rvba duotu neprielanku Vokie
tijai nuosprendi Adtfšt. Silezi- 
j -s k M’sime. Kabinetas svnrs- 
t» »:t dalvką, bet d lei stokos 
reikiamu žinių nieko tikro ne
galėjo nutarti.

Tšro*o\kad Rerlinas žino tik 
ta, ką GknAvoA, Parvžia’y ir Lon 
dono žinios sako apie nuospren 
dį. Bet kadangi tos žinios Fi
li »i prė š’rrmiia, valdžia pakar
totinai atsisakė svarstyti apie 
nadėtj. Valdininkai betgi nuro
do Fad padėtis neteidt. mažiau 
šio optimizmo.

Vaigšto gandu, kad kabine
tas rezignuos, jei tautų sąjun
gą nutars neteisingai padalint5 
Augšt. Sileziją.

Dedama pastangos vWs res- 
pvb’lkns suvienvti. Daugelis 
respublikų jau tam pritaria.

PIEVOS ATRF^. sn. 10. — 
Prniektiicdanioii Pietinės z^me 
’d'kos tautu saiun^a vėl atkeri
ma i save visu dome, iš nrie- 
♦a-ties paskelbimo, kad Untr- 
miay* užsienio reikalų ininiste- 
ris Biiero šia savaite v\’ksta i 
^nrtiago, čili, su specialiu© ini- 
sifa.

Argentina nnkvie#ė Buero iš
važiuoti iŠ Montevideo diena 
ankščiau, nem kad jis mane, 
ir atvvkti i Buenos Aires die
na pri'^š švenčiant Columbiis 

'h’ena. Buero priėmė pakvieti
mą ir atstovus Urucmav prezi
dentą Benin apvaikščioiime 
šventės. Tuoj po to jis išva
duos i Santiago.

Kadangi ministeris Buero, ka 
da atvyks Į Buenos Aires, bus 
šalies svečiu, jis turės progą 
pasitarti su Argentinos prezi
dentu Irigoyen, kuris laike ka
ro ir padavė sumanymą Pieti
nis Amerikos Federacijos.

čili prezidentas Alsssandri 
nrisiėmė vadovauti toj idėjoj, 
uada jis pienavo aplankyti A 
R C (Argentiną, Brazilija ir 
čili) respublikas. Bet vėliaii 

’is buvo priversta pavesti vfsą 
dalyką specialiniam ambasa
doriui, kuris aplankė Argentiną^ 
Uruguay ir Braziliją, kad jaį. 
patraukus prie sumanymo.

Uruguay* prezidentas Brum 
nesenai viešose prakalbose pri
tarė prezidento Alessandri pie
nui karti artimą politinę uniją 
Pietinės Amerikos respublikų 
ir laikraštininkų rateliuose čia 
ir čili manoma, kad Buero ir 
važiuoja į čili tuo tikslu, kad 
perdavus prez. Brum idėjas 
prez. Alessandri.

Yra aišku, kad Argentinos 
prezidentas Irigoyen nuošrdžiai 
rems kiekvieną federaciją, j 
kurią • įeis visos Pietinės Ame
rikos respublikos, bet jis netu- Tndiiai puvyvaldos iki rūgs, 30 
rėš nieko bendra su jokia A dienai.

LONDONAS, sp. 12. Ži
nia sako, kad didelę sensaciją 
sukėlė Italijos socialistų kon
grese Miltine pasirodymas pa- 
skilbmtios Vokietijos komunis
tes CJąra Zetkin. Ji kalbėjo 

, kongrese varde III Internacio
nalo ir Vokietijos komunistų.

Prieš pasirodant kongrese 
niekas nežinojo, kad jir yra Mi
lane. Ji atvyko 'i ten slapta ir 
i>e pasporto* Jai laikant pra
kalbą. konorese prezidentas bu
vo uždrmrdes vartoti telefoną, 
kad kas negalėtų pran'^ti poli
ui iai. Pasakius prakalbą jį iš
važiavo automobiliu.

Šiuo sąvo apsilankvmu Ifali- 
•ns socialistu konf^rese ii na- 
karto»o avantiūra Fmnciioi. ka
da |i taip nat netikėtai ir slap
tai atvvko j Francijos socialis
tu konferenejia Toursc ir ten 
nasakė prakalbą už komunis
tus. Ji tada daug prisidėjo prie 
suskaldymo Francijos socialis
tu partijos. BealKMo, tokiu pat 
tiks’n ji buvo atsilankiusi ir Į 
Italijos socialistų kongresą.

MILANAS, sp. 11. — Vakar 
atsidarė 1 K-tas posėdis Italiios 
socialistu kongreso. Niceoliiv 
panrašė de’euatus apsvarstyti 
anie pasmerkimų nužudymui 
Bostone, Amerikoje, dviejų ital
ių darbininku Vanzetti ir Sue
co. Jis pasmerkė Amerikos 
teisinus, kaipo kontrolinoinnms 

! kapitalistu ir ragino kongresą 
kn-nors darvti. kad išgelbėjus 
tuos dp žmones.

Rusija duoda Lenkijai įkai
tu brangmenimis.

Lenkija tevariusi Savinkovą ir 
kitus kontr-revoliucionierius.

VARŠAVA, sp. 12. — Rusija 
pristato Lenkijai $12,500,000 
vertės brangmenų, kaipo įkai
ta užtikrinimui, kad ji sugrą
žins Lenkijai geležinkelių me
džiagą.

Santikiai tarp Rusi jos ir Len
kijos pagerėjo, Lenkijai pašali
nus iš Savo šalies gen. Savini- 
kovą ir kitus kontr-rcyoliucio- 
nierių vadovus.

Darbininkai ir ministeriai 
svarsto bedarbę. ■

Darbininku atstovai pasimatė 
su Anglijos. kabinetu ir iš
dėstė savo nusistatymą be
darbių šelpime.

Degina Anglijos prekes.
BOMBAY, sp. 11. — ^Daly

vaujant didelei žmonių miniai, 
šiandie nacionalistų vadovas 
Mahatma K. Gandhi iškilmingai 
sudegino didelę krūvą kitose 
šalyse dirbtų drabužių. Tai da
roma sąryšyj su boikotavimu 
importuotų dalykų. Jis talp
iau ragino visus tuojaus apleis
ti valdžios tarnvhą ir kariuome
ne, nes esą nedora gelbėti val
džią, kuri neteko pasitikėjimo 
žmonvse. Betgi jis kartu kal
tino žmones, kad jų neužtekti- 
nrts veikimas neleido išgauti

PerkAlfl štabą j Smirna.
ATMENA I, sp. 12. — Oficia- 

liniai skelbiama. kad Graikijos 
generalinio štabo kvstiero ne- 
užilgio busianti perkelta iš ka
ro lauko į Smymą.

PINIGU KURSAS.
Vakar, Spalio 12 d., užsienio pini

gu knina, perkant ju nn mažiau kain 
už 25.000 doleriu, hankų buvo skai
toma Amerikos pinigais šiaip:

Angliins 1 svnrap ................  $3.85
Austrijos 100 kronų ...........   fio
ReWios 100 frankų ............... $7 20
Dnniios 100 kronų ............... $19 20
F’nu 100 markių ..........   $1 50
Fmnrjios 100 frankų ........... $7 20
Ttnli’os 100 Hru ............  $3 99
Lietuvon 100 auksinų .... .......... 8fic
T.onkn 100 markiu .......... ........
Olandu 100 fruIdSnų ........... 388 01
Norvegai 1 n0 kronų............. $12 1K
Švedu 100 k*onu .........J.......  328 50
šveicaru 100' krčnų     $18.35 
Vokietijos 100 markių 89c

LONDONAS, sp. 12. - Iš
Simla pranešama, kad Tndiios 
teismai skubiai ir aštriai bau
džia patenkančius i teisino ran
kas moplahsu sukilėlius. Dau
giau kaip 800 kaliniu tapo ati
duoti aukštesniems teismams ir 
bus teisiami už didesnius nna- 
sižengimus, Į.63-1 &RQ»ės liko 
nuteisti dviems metams knlėii- 
man, o 37 nuteista nuo 2 
20 mėnesių kalėjimam

... LONDONAS, sn. 11. — šį
vakar preinieras Lloyd George 
ir visas kabinetas išklausė dar
bininku programą išrišimui 
bedarbės klausimo. Tą darbi
ninkų programą išdėstė trjs at
stovai nuo generalinės unijų 
kongreso .tarvhos ir trjs nuo 
Darbo pftrtiįos. Pastarąją at
stovavo Sidne.y Webb, Rayrfay 
MacDonaM dr Arthur Hender-i 
son. Jie pasimatė su ministe- 
riais premioro bute 10 Dow- 
nin« St.

Webb pareiškė susirinku
siems, kad stimuliavimas nor
malinės produkciios yra tik
riausias būdas pašalinimui be
darbės. Poųlton (umiu tary
bos atstovas) išdėstė keliu pra- 
vedimą ir namu statymą kaipo 
nriomonc sumažinti bedarbę. 
Arthur Hendersoh plačiai iš
dėstė pro Md ils nacionalinio 
pobūdžio ir miestų viešnių dar
bu, o MacDonald svarstė apie 
bedarbiu šelpimą ir pienus su- 
mažininuu to šelpimo.

Po abelmi svarstymu susi- 
sirinkimas užsibaigė, bet pre
mjeras nrfeiminė, kad jis pas
kiau galbūt vėl norės pasitarti 
su darbininkais bcdąrliės klau
simu. ■

iki

Prašo istntvmų prieš Amerikos 
\ skerdyklų savininkus.

BUENOS AIRES, sp. 11.
Argentinos Agrarinė Lygą pa
davė valdžiai peticiją pravesti 
anti-trustiniu.s įstatymus -prieš 
Amerikos ir kitu šalių skerdyk
lų savininkus, jiogu bus šau
kiamas nepaprastas parkimento 
posėdis. Jehrii gi tokio posė
džio nebus, tada prašoma duo
ti kokiu nors umiu priemonių 
mvaldyt mėsos t rusta, kuris 
niffina naivi jų kainas ir smau
gia ūkininkus.

Karalius Aleksandras buvo 
Parvžiuie laike karaliaus Petro 
mirties ir po to der nebuvo su
grįžęs i savo ša IĮ, kuomet gi 
šalies konstitucija sako, kad 
karūnacija turi įvykti už 10 
dienų [M) senojo karaiiąus mir
čiai.

.lis skundėsi, kad Sergąs, bet 
pastaruoju laiku ii matyta kas- 
dic Pai’yžiui yažinėjant auto* 
mobiliu ir kelis sykius buvo 
apsilankęs pas prezidentą Mil- 
U'randą. Matę ii. sako, kad Jis 
išrodo visai sveikas. De’ei to 
negrįžimo savo š»din vaigŠto vi
sokių gandu. Vakar buvo pa
čiu gandai, kad jis manąs abdi- 
kiioti ir užleisti savo sostą 
broliui Juriiui. n^s iam esą la
biau patinka Paryžiaus mergi
nos, negu valdymas šalies.*Tas 
ir nrivertė legecHa išleisti už
ginčija m ą pa rei šk i m ą

Svarstys Morokos klausimą.

MADRIDAS, sp. 12.— EI He
roldo sako, kad kaip tik susi- 
dinks parlamentas, jis tuojaus 
pradės svarstyti Morokos rei
kalus. Premjeras Maura duo
siąs nlatu pranešimą apie visą 
padėti ir kas at’ikta numalšini
mui mauru sukilimo. OjHvzici- 
ja gi rengiasi duoti valdžiai 
daug paklausimu ir smarkiai 
kritikuoti visą valdžios politi
ką Morokoje.

Auksinai tebėra 
labai pigus

Dabartinis laikas vis dar tebėra markių ir auk
sinų pigumo laikas. Beto apskritai dėl daugelio 
priežasčių Vokietijos markės ir Lietuvos auksi
nai yra taip nupuolę kaip niekad pirmiau. Ka
da markė vietoj 23 centų kaštuoja mažiau negu 
centą, tai jau tas ištikro gan pigu. Ar dar 
puls žemiaus, ir kada pradės eiti bran- 
gyn, to negalima atspėti. Prie šito auksinų 
pigumo, kam reikia siųsti pinigų Lietuvon, tegul 
tas geriau pasiunčia nesileidžiant į spekuliaciją. 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigu siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa- 
siėka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos 
duoda pilną grvarantiją už pinigus siunčiamus 
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už 
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tjk 
yra New Yorke ar Chlcagoje. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės i Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St., Chicago, Dl.
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NAUJIENOS, Chicago, Ui.
n 1 viešpatavimas verčia organizuo- ta netinkamai, bet ką padarysi, tas, ir vietos draugai visais rei-

Praneškite mums
tis socialistines pajėgas. Gir* Rinkimų tvarku ne visiem yra Kaais privalo palaikyti nuolati- 
dėti, kad socialdemokratai yra aiški, gi nelemtasai karo stovis, nius su juo ryšius.
pasiryžę šaukti visos* apskrities trukdąs susirinkimus ir agitaci- Konferencijoj buvo iškelta ke- 
konfercnciją. Dabar eina pri- jos darbų, sudarkė ir vienon pu- lėtas labai gyvų einamųjų klau- 
ruošiamasis darbas. Nesenai j- sūn pakreipė visų rinkimų kam-simų. Apie profesines darbinin- 
vyko tuo reikalu pasikalbėji- panijų. 
mas, kuriame dalyvavo žymus 
skaičius liaudies mokytojų.

*— N. B. (S-d.)

ketvergas, Spalio 13 d., 1&21

PIRMAS PRIRENGTAS KŪDI
KIAMS MAISTAS.

Prašome visų teisingų Chl- 
cagos lietuvių tuojaus priduoti 
Naujienų ofisan vardus ir adre
sus visų tų agentų, kurie renka 
pinigus ir prašo pinigų “special- 
ams” arba “special” investmen- 
tams, žadėdami už mėnesio, už 
dviejų ar už pusės metų atmokėti 
20, ar 40, ar 100 nuošimčių. /

Lietuvos mokytoju 
vargai.

kų sąjungas ir kų jose privalo
Reikia pažymėti ir tai, kad daryti socialdemokratas kalbėjo 

daugely vietų pasiturintieji dr. Plečkaitis. Apie badų Rusuo- 
sluogsniai, ypač stambesnieji se, kokioj padėty yra dabar Lie- 
ukininkai šių metų rinkimuose tuvos-Lenkijos ginčas, kokia 
aiškiai vedė savąją linijų. Pąagi- padėtis Europoj, apie tai padarė 

’tuoti krikščionių-demokratų ar pranešimą dr. VenclaUskas. Apie 
pažangiečių, rinko tik savo Žmo- Seimo darbus kalbėjo dr. Sieli
nes, kurie dabar valsčių tarybo- nis. 
se visai sąmoningai gina savo 
reikalus.

Konferencija pasitarė apie 
musų laikraščio ir literatūros 

Ūkininkam jau gana paaiškė- platinimų. Tuo reikalu1 nuolatai 
jo, kad jie negali balsuoti už rūpintis pavesta Apskrities Ko- 
darbo federacijų, bet pilnai pa- mitetui ir vietos organizacijom, 
siliuosuoti nuo tos rūšies vadų Į Apie kitus konferencijos nu- 
jie dar nespėjo. Kur ūkininkai 
yra pilnai susipratę ir sudaro 
daugumų, ten jie tvarko vals
čiaus reikalus, į niekų neatsižiu- 
rėdaml. Sakysim, Joniškyje vis 
kas tik jų ir kunigų rankose, už 
tai darbininkų atstovų neįsileid
žia nei į vieną komisijų, nei į 
vienų valsčiaus įstaigų. Darbi
ninkam tai tik pamokinimas, kad

tarimus pranešiu kitų kartų.
— B. (S.^.)

1847 metuose, Gail Borden 
prirengė maistų tik kūdikiams, 
ir nuo to laiko tūkstančiai mo
tinų patyrė, kad tai yra vienin
telis kūdikiams maistas, nuo ku
rio kūdikiai tarpsta, šis maistas 
yra Bordeno Eagle Brand kon
densuotas pienas, kuris per 63 
metus išaugino daugiau kūdikių 
sveikus vyriškius ir moteriškes, 
negu kiti visi prirengti maistai 
sudėjus į krūvų.

Šiandien, ant 5 puslapio šio 
laikraščio atrasite pagarsinimų 
Borden’s Eagle Brand Condensed 
Milk. Iškirpkit kuponų ir pa
siuskit jį Borden Kompanijai ii 
jie prisius veltui nurodymus 
maitinime kūdikio, kartu prisius 
savo kūdikių knygų “Kūdikių 
Gerovė.”

Scveros Gyduoles u/Liiko 
Hiivn-j vjš xiu<itę.

E C

Visų tokių agentų vardai 

mums reikalingi tam, kad padėjus 
Chicagos lietuviams išsivaduoti 
nuo didžiausios nelaimės, kurion 
jie yra Įpuolę per tokius agentus.

Reikalas yra svarbus ir u- 
mus. Veikite tuojaus.

NAUJIENOS.

te- S —y*

Kas Dedasi Lietuvoj
PAPILA.

Žemės Ūkio Departamentas š. 
m. rugsėjo 12 d. atsiuntė Papi- 
lėn vieną vagoną rugių, kaip pa
šalpą Bilianiškių kaimo gyven
tojams, n irk en tėjusiems nuo le
dų. Pašalpa suteikta prašant 
patiems gyventojams ir Apskri
ties Valdybai. (L-va).

būdamas Lietuvos pilietis, drau
ge kovojo if už Lietuvių švie-

M KAUNO.

—Vidurinioji Vakarinė Mo
kykla Suaugusiems Kaune. Liet. 
Mokytojų Profesinės Sąjungos 
Centro Valdyba gavo leidimą iŠ 
šviet. Ministerijos atidaryti vi-

ŽIURIAI GUDELIAI, Pažeriu v., duriniąją mokyklų suaugusiems
Vilkav. apskr. Kaune, kurioje pamokos eis va-

-------- — karais. Mokyklos Vedėju pa-
Kai kurie Pažeriu vals. Tary- skirtas 0. Vaclovas Biržiška, 

bos narių sumanė parodyt savo 
galybę, priskirdami šio kaimo 
laukų 200 margų iš IV į I rūšį 
rekvizicijos reikalams.

Kaimui nesutikus išsidalyt 
tuos 200 margu, 29 rugp. atvy
ko pas mus virš. Matusevičiuj 
su raštvedžiu Ragučiu, kurie 
prieš savo norą ir prieš viso 
kaimo valią priversti buvo Ta
rybos nelemtą nutarimą vyk
dyt, to rezultatai išėjo— kas tu
ri žemę IV rųš. iš malonės sa
vo naujos valšč. Tarybos liko 
savininku I ntš. žemės ir pagal 
tą rūšį turės duot ir rekvižici- 
jas. I

JONIŠKIS.
- - - -■ -.. - rr

Pas mus sunkus butu krizis. 
Kasdieną iš Rusijos grįžta nau
ji žmonės. Valsčiaus butų ko
misijoje sėdi tie, kuriem nekaip 
rupi butai, nes patys jais aprū
pinti. Taigi, pas miis sunku 
nrt ir skundą ton komisijon 
duoti ir ieškoti joje teisingo 
išsprendimo. Tai va ką reiškia 
Joniškio biednuomenei pralai
mėti rinkimai į savavildvbes.

(Sd.-)

PANEVfižYS.

ČEKIŠKE.
Valsčiuje yra 10,000 gyvento

jų; laikraščių išsirašo vos 7; 
mokyklos yra 5, bet gyvuoja la
bai vargingai. Valsčiaus Valdy
ba apie mokyklas visai mažai rū
pinas. Mokyklos neaprupinamos 
kuru, pakenčiamais butais. Bu
vo trukdymai suolus dirbdinti.

Rugsėjo 8 d. Panevėžy palai
dotas St. Sęimo narvs-Naftalas 
F^dmanas. Iš stoties į kan5"' 
velioni lvd?5r» niinid

tūkstančiai žmonių. V 
nikų buvo daugiau kaip 20. 
Prie žydų Bendruomenės pro
cesija sustoto — Čia pasakė šir- rap. — čionai daugelis mergų 
dingą atsisveikinimą savo drau
gui visuomenės darbuotojas d- 
ras Meras. Kūninėse buvo anie 
10 kathn. Sieig. Seimo Sekre
torius Natkevičius, narvs Ro^en- 
bamua*. mšvto’a Gahrie’ė Pet
kevičaitė. Visi ka’bėtoiai api
budino. kad velionis kovojo ne

ištekėjo už lenkų kareivių. Kitų 
kaimų žmonės yra tuo pasipik
tinę manydami, kad toms mer
goms geriau butų ištekėjus už 
savo krašto vyrų.

LENTUPYS, švenČ. apskr.). 
•Musu p. Buž. nuolat visiems

kitados buvo, taip busianti ir ( dėtim*.
dabar “panščizna”. Žmonės jį 
kvailiu vadina. (Garsas).

Iš Marįampolės pa
dangės.

Mariampole 
krikščionių-demokratų tvirtovė 
Suvalkijoj. Yra kunigų vienuo
lynas, moterų vienuolynas, mo
kinių ir vaikų prieglaudos, ve
damos kuigų arija jų pastatytų 
moterėlių, jų norima steigti 
grynai katalikišką gimnaziją 
prie vienuolyno, kuri ruoštų

stipriausia

Vienas pradžios mokyklos 
mokytojas rašo vienam nau- 
jiemcėiui Cliicagoj.

Lietuvoj tarp, mokytojų ir 
kunigų kįia imtynių. Kunigai 
mat spindsi, kąd liaudies mo
kykloje butų priverstinai dė
stoma tikyba, o mokytojai nuo 
10 atsisakinėja ir reikalauja, 
kad tikyba butų nepriverstina 
ir kad palys kunigai ją dėsty
tų, o ne mokytojai. Jei kurs 
mokytojas norės, galės dėsty. 
o kurie nenor, tie nedėstys. 
Bet kunigai patys atsisako nuo 
dėstymo tikybos, mat kad ma
žas mokesnis už tai mokamas.
Del lokio mokytojų nusistaty- kitais rinkimais įtemptų visas 
mo kunigai ėmė siusti. Jie pra
ėjo kaip beįmanydami šmeiž

ti mokytojui, vauinti juos be
dieviais, cicilikais, ir jei pama- 

mergai tę-nioky to ją susiri
šusią galvą raudonu skepetu
ku, tuoj ir tas užkliūva, sako 
tai .“profesialkų”. Nepakanka 
kad liežuviu maltų, dar ir į 
avuosius, klerikalinius, laik 
•aščius tėplioja apie “b u 
/ius” ir “profesialkas 
lojas.

Patys mokytojai yra išsisky- sitarimai turės būt sutvarkyti, 
rę į dvi dad.. Vieni spiečiasi išanksto nustatyti, 
“Mokytojų Profesinėj Sąjun- Pagalios, ir konferencijoj bu 
goj”, o kiti vadinasi “moky- vo patvirtinta Ui, apie kų rašė 
lojai katalikai”. Mokytojų pro- “Socialdemokratas”. Rupestingo- 
fesinė sąjunga turi 1200 narių, ji musų žvalgyba tikrai darė žy- 
o “katalikai” 228 narius. ,gių, kad sužindtų, kurie žmonės 

Mokytojams Lietuvoj gyvo yra išrinkti d trbininkų atsto
vais. Kai kurit ose valsčiuose ji 
net toliau mj/jjo, — išrinktieji 
buvo suimamu o kai kur žvalgy
bos agentai/ireligšiol nėra nuri
mę. Musų draugam socialdemo
kratam iŠ tos priežasties nėra 
ko 'labai nusiminti, — musų sie
kimai yra tokie, kad su krikščio 
niškaja žvalgyba visuomet busi 
me priešais.* 

? te
Tiek, trumpai kalbant, tenka 

l« pasakyti apie pačių rinkimų 
ydas, kaip jos buvo iškeltos kon
ferencijoj.

Iš eilės buvo plačiai pasvarsty
ta ir nutarta klausimas, kų s.-d. 
privalo daryti savivaldybėse. Del 
to klausimo konferencija priėmė 
tinkamų rezoliucijų, prie kurios 
grįžšim kitų kart.

Kad suvienodintume musų

moky-

nimas sunkus, žiūrint iš eko- 
.lominio atžvilgio. Algas jiem 
moka mažas. 1 Sodžiuje dar 

aip taip mokytojas verčias 
bet *miesie sunku. Vald
žia maža rūpinas mokytojų pa-

—— St. J.

Šiaulių apskrities Sočiai 
demokratą konferencija
Rugsėjo 4 d. š. m. įvyko Šiau

lių apskrities s.-d. konferencija, 
kurioj dalyvavo musų draugai, 
išrinktieji į valsčių savivaldybes 
ir vietos organizacijų nariai. 
Soc.-dem. frakcijos atsiuntė sa
vo ątstovus 11 valsčių.

Iš pranešimų paaiškėjo, kad

savo jėgas ir pravestų kuodau- 
giausia savo atstovų.

Kai kur darbininkų išrinktie
ji žmončs įėjo j valdybas; pasi

ėmė net atsakomingas vietas 
valsčių savivaldybėse. Kai kur 
jie dirba tik komisijose. Ren
kant valsčių valdybas, arba at
stovus į apskrities tarybą, darbi
ninkų atstovai vietomis rišosi su 
kitų partijų žmonėmis (Radvi
liškis, Gaščiunai).

| Busimiem rinkimam ir tie su-

Nervoutos, 
Sunaikintos 
Noterės

kintančios nuo skausmo nugaroj, 
strėnos*, tampymo jausmu ir sun
kumą papilvei, galvos skausmo bei 
netvarką gamtiškos priedermes, 
gal aplankyti pagelbą per vartojimo

Severa’s 
Regulator

(Severo Regulatdriu). Kuris yra 
rekomenduotas dėl gydymo tu ypa
tingu nusilpnėjimu, netvarkų ir no- 
regulariškumų. kuremib motery* 
kenčia. Gaukite pas sava Aptie- 
koriaus š.anden.

; /' Prekė $1.2B.
f » V .

E&Įjgžg? Rk ' M'1
FABIONAS Ir MICKIEVICZ, Ved. 
(ieriatįsia siuntiHi isSini^ų.
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laivakortėjpašportai ir t.t a 
N < >T ft A ':

Kcal

809 W. 35th St, arti S H 
T.l Boulevard 6tl 

Valandoj tk> 6 kasdie

Nod • iki < rn

- MįE- SEVERĄ CO. 
CEDAR’ RAPIDS, IOWA

Lietuviy Taut. Katalikų
BAŽNYČIA

Vardu M. D. Sidlavos 
Bažnytinių apeigų patar
navimas pagal žmonių iš
gale. Klebonas.

3509 So. Union Ave.
Phone Boulevard 6576

JOHN KUCH1NSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd SU kert* Leavitl St.
Teiephone Canal 2552.

Valandos: 4 iki 6 po piel. ir nuo 
7 iki 9 vakare

Veda visoldab bylas, rleruoae 
ceisn/uose. Ekieminavoja Abstrak
tus, ir padirba vis «luut< Dokumeo 
cus, perkant arba pa;duodant, Lo 
tus, Namus, Farriaa ir Biznius 
Skolina Pinigus ant pii*?io morgą- 
čiaus ant lengvų iUygų.

TAMISTOS PAREIGA.

f ei. Kandolpb

A. A. SLAK1S 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurnjMMtyji 
ABNIK’IATION BLiMi 

lt 8o? La Baile Bt 
'aJancJob. * ryto ikj 6 po piet. 

Panediliai* iki 8 vakare 
Nimi Tai. Hyd» Parb Mw<

Pačiam dėl savęs, tamistos 
šeimynai ir tamistos 

draugams.

W RUTKAUSKAS
Advokatas

Tai. Central 6390 
»•*. 812 W. 33rd St., <1

Tai Yardi*

minyškas, klerikalus ir krikš-. rinkimai į savivaldybes praėjo darbų viso krašto savivaldybėse, 
čionių demokratų partijos ly- neorganizuotai. Visų rinkimų konferencija pripažino reikalin- 
derius. žinoma, dabar jų hii- kampanijų gavo pakelti vietos ga, kad butų sušauktas visos Lie

tuvos socialdemokratų suvažia
vimas iš savivaldybių atstovų. 
Nutarta pasiūlyti Partijos Cen
tro Komitetui, kad jis paskirtų 
suvažiavimo laikų, jo dienotvar-

derins. 1 
kas, tai kodėl ir nepadirbėti.; 
Prieš realinę gimnaziją krikščio" 
nys-deniokratai veda aršių agi
taciją, veikdami per vaikų tė
vus.

Miesto taryboj teko pastebėti, 
kad užsiminus apie tas šiltas į- 
staigas krlkščionys-demokratai 
ima ' nepaprastai karščiuotis. 
Pav., mokyklų instruktorius 
prašė paliuosuoti buvusį mokyk
los butą, apie kurį jis negalėjęs 
gauti jokių žinių, kas to namo 

* dabar šeimininkas. Bet iš to
limesnių kraštų kalbų paaiškė
jo, kad tame name geraširdis 
kun. Dargis įsteigė mokiniam 
bendrabutį, kurį užlaiko nežinia 
kokiomis lėšomis (tik jau ne 
savomis). Apskritai, šiemet 
Miesto Taryboj ūpas daug ner- 
vingesnis — ne tas, kas pernai. 
Pernai krikščionys-demokra tai 
dirbo Taryboj patys vieni, bu
vo šeimininkai, šiemet gi yra 
socialistų frakcija prieš kurią 
kartais tenka atidengti savo 

i kortas. Tie patys žydai šiemet 
nebe tie, — pasidarė neištiki
mi: renkant kokią komisiją, kar 
tais ima ir susideda su socialde 
mokratais bei darbininkais ir 
praveda jų atstovą vieton krikš" 
čioiYm-demokrato. Taip atsiti
ko rehkant Butų Skyrių, švie
timo Komisiją ir t.t.

Panašą, kad krikščionim-dc- 
mokratam neužilgo teks atsiža
dėt vadovaujamos rolės. Jų

Niekuomet nenori aukščiausia, kad 
lo žmonės sirgtų. Jis sutvėrė tomi
stą kaip reikia ir aprūpino visokiomis 
reikalingomis reikmenimis maistui 
kurį valgote, kad butumė sveikas ir 
linksmas. Visiškai nėra reikalo imti 
jokių geležies pilių jūsų sistemon, 
kad padarytų tvirtu, arba kenksmingu, 
netinkančių mielių, kad būtumei rie
bus.

Geras, paprastas supratimas pasa
ko, kad ims biąkl laiko sugrįžimui į 
rerą sveikatą ir tvirtumą po dauge
liui metų neatbojimo.

Tai yra kuras, kuris užlaiko kūną 
sveikame veikime yra oras kurį kvė
puoji, vanduo kuri geri ir maistas ku
ri valdai. Nature’s Lawlax prigelMs 
Rauti linksmumą ir pilną vertę m iisto 
kurį valgai, reguliuojant tavo stebėti
nus organus pagal gamtišką veikimą 
Jautiesi gerai, kadangi gauni pilną 
vertę maisto, kurty palaiko sveikatoje 
ir linksmume . Paprastai, ar ne yra 
tuom? Visi gabiausi pagarsinimai 
pasaulyj negali pakeisti šios tiesos.

Kraujas yra kūno gyvasčia. Tūks
tančiai žmonių nesirgtų, jei reguliuo
tu vidurius iki švariausio veikimo 
kiekvieną dieną.

Kada pilve esanti ir užkietėjimas 
vidurių surugimu tampa nešvariu, su
puvusiu, dvokiančiu, tuomi gali per- 
sistatyt būdą, kuomi drėgnumas,ku
ris Nusigeria į kraują iš savo supuvu
sių skretenų. Jokiam atmatų viedre 
nerasi tokių puvėsių mišrumo, kaip 
kad žmogaus pilve^

Ar galite persistatyt tokius Žmo
nes, kurie dasileidžia tokio padėjimo, 

o kūne?

tiuio darbo išvvfltvmiis . tnį jlmas, paniėlynavimas ir blogas jaunino aai oo is\ ysiymas, — tai. tinlaR yra Ramt6s budaS( kuriB Rako> 
Šiuo momentu svarbiausis musų kad kas tokio negero. Lygiai kaip, 
Partijos uždavinys. T, darb,
turime apgalėti visų pirma, nes veikti ir laikyti laiką, taip pat jūsų 
kol nesukursime partinių savo “P^Hna jus....................... Galite imti Natures Lawlnx savo si-

veiklesnieji draugai. Kiekvienas 
jų dirbo tik savo valsčiuje ir 
tose sąlygose, kurios* vietoje bu
vo susidariusios. Tai pamatinės 
darbuotės yda. Ateityje, einant 
į rinkimus, turėsime išanksto pa- kę ir sukviestų . patį suvažiavi- 
siruošti ir rinkimų darbą taip mą. C. Komiteto sudarytoji die- 
sutvarkyti, kad jis butų vado
vaujamas bent apskritimis.

| Toliau, darbininkai į rinkimus 
ėjo įvairiais sąrašais. Kiekvie
name valsčiuje tlarė taip, kaip 
mokėjo. Vienur darbininkai ėjo 
profesinių sąjungų vardu; kitur 
darbininkų, bežemių ir mažaže
mių; dar kitur visai teisingai 
statė savąjį, socialdemokratų 
sąrašą. Tokių vietų buvo nedaug, 
būtent: Radviliškis, Šiauliai ir dęs, tik dažnai jaučiama stoka 
Tryškiai. Kitą sykį turėsime veiklesnių žmonių ir nurodymų 
taip susitvarkyt, kad visur rin- iš centro. Konferencija skaito, fo kine?
kiniuose eiti tik savo politinės kad partinių organizacijų ir par- Skausmai ir gėlimai; gaivos skaudg- 
partijos vardu. Priešingai dary
dami kenksime tam darbui, ku 
rj turime atlikti vietos savival
dybėse.

Toliau, vietomis nebuvo atsi
žiūrėta, su kuriomis grupėmis 
buvo galima daryti blokus (su- ma bus ginti ir kitų darbininkų 
sitarimus), su kuriomis gi ne. reikalų.
Ir šitokio neaiškumo pas musų Nutarta: sutvarkyti partinės 
partinius darbininkus j ateityje kuopos kur jos jau yra, kur ga- 
neturi būti. Aiškiai turime su- Įima įkurti naujas ir artimiau- 
prasti, kad su tais Žmonėmis, ku- šio ateity sušaukti Partijos or- 
rie puošiasi vien gražiais var- ganizacijų Šiaulių apskrities šū
dais, mum nepakeliui Butų ga- važiavimą. Nutaiimą įvykdyti 
Įima nurodyti vjsą eilę atsitiki- pavesta Apskrities Komitetui..' mWa. John H. Wilcox & Čomvany, 
mų ir reikalų, kur buvo pasielg- Apskr. Komitetas jau įregistruo- nunOi^orth St' Loul!’ Ave" chk(*s°’

notvarkė turėtų būt prieš suva
žiavimų draugų pasvarstyta vie
tose. Tuo budu prieš bendrąjį Vi
so krašto suvažiavimų turėtų 
da< įvykti vietiniai apskritimis.

Be darbo savivaldybėse kon
ferencija svarstė ir partinio dar
bo klausimų. Iš pranešimų paaiš
kėjo, kad ne visur prasidėjo par
tinių organizacijų kurimos. Rei
kalas organizuotis labai pribren-

organizacijų vietose, tol negali- stemon su nuteisimo likimu kokia 
sveikatai vertę suteikia. Tai yra to
nikas veikime ir mažas pamėgimui 
bakelis, dvidešimts penkių centų 
vertes pertirins, kad jis atstoja savo 
vardą — naturališkai prigelbsti kū
nui. Pardavbiamas sankrovose ir 
vaistinėse ir visose departamentinėse 
krautuvėse. Jei negalėtumei gauti 
Natures Lawlax savo anielinkėj 
mieste mes mielai pasiusimą didelį 
šeimynai haksą už 50 centų, arba gy- 
dytoiaus00 pareel post ap-

4719 North St. Loūis Avė., Chicago,
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Įspudž ai iš Bolševikiškos Rusijos.
*

Koks dvejetas mėnesių atgal 
Brooklyno komunistai turėjo la
bai nemalonų siurpryzą.

1$ Lietuvos buvo tik-ką sugrį
žęs R. Kručas, Lietuvių Filmų 
Bendrovės atstovas. Jam teko 
aplankyti ir sovietų Rusiją; ir 
kadangi, būdama® Amerikoje, 
jisai labai simpatizavo bolševi
kams, tai Brooklyno komunistai 
tikėjosi, jogei jisai papasakos 
amerikiečiams daug prielankių 
bolševikams dalykų ir įtikins 
tuos “neviernus Tamošius”, ku
rie abejoja apie sovietinės tvar
kos gerumą.

Komunistai turėjo pikniką ir 
jie pakvietė R. Kručą kalbėt. 
Kuomet tečiaus pastarasis ėmė 
pasakot, ką jisai savo akimis 
matė Rusijoje, kuomet jisai 
ėmė piešt skurdą ir nelaisvę, ku
rioje gyvena Rusijos “paliuosuo- 
tieji” žmonės, tai Kominterno 
garbintojai pašėlo. Jie pakėlė 
triukšmą ir šoko ant kalbėtojo. 
Jeigu nebūtų įsikišę guzikuoti 
tvarkadariai, tai komunistai bu
tų primušę svečią.

Po to skandališko pikniko 
"Laisvė” iškoliojo R. Kručą 
"melagium” ir pasakė, kad jisai 
esąs "biznierius” ir dėlto tar
naująs buržuazijai.

"Naujienų” Redakcijai pavy
ko gauti ilgoką aprašymą R. 
Kručo įspūdžių iš sovietų JRUSj" 
jos, kurį mes žeminus ir paskel
biame. šitą aprašymą pagamino 
vienas musų bendradarbis, kuris 
gerai pažįsta R. Kručą ir užtik
rina, kad jisai esąs doras ir tei
singas žmogus.

Nuo pat atsiradimo "kairia- 
spamių” Lietuvių Socialistų Są
jungoje, R. Kručas buvęs nuo
širdus jų sekėjas ir tvirtai tikė
jęs, kad Rusijos bolševikai esr 
geriausi pasaulyje revoliucionie
riai ir darbininkų klesos drau
gai. Iki neaplankęs Rusijos. Bet 
pabuvęs bolševikiškoje Rusijoje 
du kartu, jisai supratęs, kad ji
sai klydęs. / u t>r

Musų bendradarbis rašo se
kamai :

Lenkų nelaisvėje.
Gal jus matėte laikraščiuose, 

kad po apšaudymui vienos liet, 
kar. stovyklas R. Kručas buvo 
pakliuvęs lenkų nelaisvėn sykiu 
su Žinomu dailininku Žmuidzina
vičium, kuriam vėliaus j.^sai pa
rengė laimingą pabėgimą ir tuo-J 
mi, žinoma, išgelbėjo jo gyvas
tį. Vėliaus-gi išsikrapštė iš ne
laisvės ir pats R. Kručas (kaipo J 
Amerikos pilietis) ir dar suktu 
budu išgavo iŠ lenkų pykiu su
imtą Lietuvos valdišką automo
bilių. žinoma, po šito viso R. 
Kručas įgijo gerą vardą Lietu-; 
vos valdančiose sferose.

Dėka R. Kručo pastangoms ir

klausė Kapsukas R. Kručo.
— Prisipažinsiu, jog nepatin

ka, atsakė R. Kručas — Štai pas 
jus uždrausta laisva prekyba, o 
aš jau esu pirkęs žiedą iš komi
saro.

— Mes žinome, kad jie visi 
yra svoločiai, Židikai ir vagys 

1— atkirto Kapsukas — bet ką 
daryti, kad mes neturime žmo
nių. Kuomet užauginsim jauną
ją kartą, tai tik tuomet pas mu{3 
bus tvarka ...

Jog tai kunigiškai: kentėkite 
ant žemės, o po mirčiai gausite 

'dangaus karalystę! Bet čia įdo
mu tai, kad Kapsukas nei ne
bandė ginti esamosios dabar Ru
sijoje tvarkos.

R. Kručas buvo susitikęs su 
daugeliu grįžusių amerikiečių 
(rusų) Maskvoje. "Tegu jie bū
na prakeikti!” keikia jie visi ko
munistus susiriesdami. Sugrįžę 
Rusijon amerikiečiai yra taip 
įtūžę ant komunistų, suko R. 
Kručas, kad jeigu jie turėtų ga
limybės sugrįžti Amerikon, tai 
savo buvusiems viulam^, netik 
kad "snukius išdaužytų”, bet tie
siog išskerstų juos!

R. Kručui teko išsišnekėti su 
vienu iš Amerikos grįžusiu jau- 

' nu žydeliu; jis pasisakė, kad 
daugelis žydų grįžusių Rusijon 
tarnauja če-ka (bolševikų žval
gyboje!

Į Teko R. Kručui matytis su 
rusais inteligentais. Jie vipi nu
skurę, suvargę, nieku Besiintere
suoja, net laikraščių neskaito.

— Kodėl jus neskaitote laik
raščių? — paklausė R. Kručas.

— Neįdomu — buvo atsaky
mas. Kasdiena tos pačios kelio
nės, tie patys komunistų parti
jos dalykai, ir nei lašo teisy
bė^....

Velosipedas, kvepiantis cigare- 
tas ten skaitoma dideliu pra
šmatnumu (velosipedai yra val
džios konfiskuoti kaipo “didelis 
turtas”), žmonės taip nupratę 
nuo visokių mažmožių, kad 
jiems sunku įsiūlyti geresnį ci- 
garetą. Jie neima “Kam to rei
kia?” sako; “mes turime savų!” 
O tie savi”, tai trumpai supjau
styti, juodos smirdančios ma
chorkos ar “bakuno” cigaretai, 
kurį uždegus pavietre pasmirsta 
aplinkui....

Komunistų štabe.

R. Kručo bandymas pamatyt 
Stilsoną, vos tik neužsibaigė jam 
riestai.

Sužinojęs iš vienos latvės, ka
me randasi komunistinių parti
jų štabas, R. Kručas nuėjo jieŠ- 
koti Stilsono. Atėjęs nurodytu 
antrašu, j|s rado štabo namą ap
statytą ginkluotų kareivių sar
gyba. Įėjus pirman kambarin, 
randasi mergina, kuri, išklausi-

— Tylėk drauge! Tas žmogus 
turi su manim reikalą, ne su 
Jumis! Paskui kreipdamasis į 
R. Kručą;

— Ateik ryt 9 valandą iš ry
to, aš pažiūrėsiu, ar draugas 
Stilsonąs randasi Maskvoje, ar 
ne.

Ant rytojaus 9 valandą mer
gina jau nebeklausė R. Kručo, 
ar jis komunistas, o tiesiog, kai
po jau pažįstamam, išdavė pa
są, Atėjęs lietuvių skyriun ir vėl 
susitiko rūstųjį Rušinską.

— Ko Jums reikia? — užklau
sė Rušinskas.

— Noriu Stilsoną matyt.
— Palauk.
Rušinskas išėjo kitan kambiv- 

rin ir netrukus sugrįžęs šitaip 
užgiedojo R. Kručui:
. — Tavęs (jau nebe draugo) 
čia niekais nenori matyti ir tu 
kraustykis greičiau iš kur atė
jai!

— Labai gerai, atsakė R. Kru
čas ir užsidėjo kepurę.

— Palauk! sušuko Rušinskas.
— Kaip tu Čia įėjai?
— Paprastai, kaip ir visi, at

sakė R. Kručai. '
— Ar turi pasą?

Turiu. Ir R. Kručas, paro
dęs pasą, nori vėl eiti.

— Palauk! sušuko Rušinskas, 
ką tu sakei tai merginai, kaip 
įėjai ? Einame sykiu!

Išsigelbėjimas.
Juodu atsidūrė koridoriuje. 

R. Kručas pamanė, kad jau jį 
veda kokin nors rusin, bet apsi
žiūrėjęs, kad Rušinskas menkes
nis už jį, nusprendė kovot. Te
čiaus kovot neprisėjo. Juodu pri
ėjo prie staliuko išduodančios pa
sus merginos, čia Rušinskas vi
su smarkumu užpuolė merginą: 
Ką Kručas įėjęs sakė? ką ji at
sakė ir tt. Tuo tarpu R- Kručas 
naudodamasis proga, kad daug 
žmonių vaikščiojo ten ir atgal, 
atbulas išspruko pro duris.

Parėjęs (savo viešbutin, jis 
gavo lietuviškai rašytą maž
daug tokio turinio anonimišką 
laišką: “Drauge! Pažinojau ta
ve Amerikoje, buvai geras žriio- 
gus; todėl noriu tave perspėti. 
Kiek galima greičiau apleisk 
Maskvą, nes ant tavo kaklo yra 
rengiama kilpa. Del Dievo mei
lės sunaikink šį laišką....”

R. Kručas, nieko nelaukdamas, 
tos pačioj dienos vakare išvažia
vo. Kelionėje labai geras buvęs 
su komisarais, viskuo dalinęsis 
pusiau, nes bijojęs, kad neliktų 
areštuotas ant rubežiaus. Bet 
viskas užsibaigė gerai.

Turtų “lyginimas”.* ’
—■ Ar tiesa, kad Rusijos val

džia konfiskuoja grįžtančių iš 
Amerikos Rusijon drabužius, 
pinigus ir tt? — pakliausiau 
R. Kručo.

- Faklinai nevisuomot kon
fiskuoja, bot padaro taip, kad 
jie patys atiduoda geruoju •— 
atsakė R. Kručas.

O padaro jie štai kaip. Dau
gelis amerikiečių rusų sugrįsta 
per Lietuvą, pasakojo R. Kru
čas. Kaune juos laikoma prie 
rusų ambasados, kol nesusi
taiso ešelonas iš kokių 200 —-■ 
300 žmonių. Lietuvoje yra už
tektinai degtinės, raugintų 
agurkų ir baltos duonos; na, 
tai komunistai šnapsuką trau
kia, agurkais ‘užsikąsdami ir 
dainuoja per dienas “IntemaJ- 
cionalą”, kol susirenka reikia
mas ešelonas. Ambasado|e-gi 

randasi gerų agitatorių, kurie 
kasdien sako ugninius “Aky
čius”, visą Rusijos padėtį per- 
statydami viliojančiuose dažuo
se. Jie įkalba, kad Rusijoje pa± 
sibaigs jų vargai, išnaudoji
mas; kad jie ' ten patys sau 
dirbs; kad Rusijoje viskas 
ra, tik jų ten trūksta. “Bet 
draugai” perspėja agitato
riai: “neužmirškite, kad jus 
dar esate buržuažinėje valsty
bėje: buržuiai tykoja jūsų tur
to, jūsų brangių drabužiu, žie
dų ir pinigų; jie taikosi jus 
apip’ėšti ir einant per nibežių 
ne vieną apiplėš. Taigi musų 
patarimas jums štai koks: su
pakuokite savo brangius daik
tus i pundus, užrašykite tiktai 
aiškiai savo vardus, o mes jau 
be baimės, diplomatiškais ke
liais nusiųsime juos į Maskva” 
• žinoma, dnmmtna paklauso 
lokiu “draugiškų” perspėjimų. 
Pagalios išvažinoia. Traukiny
je jau gauna pusėtinai prastą 
valgi, bet kiekvienas vis d ‘ 
ramina save, jog kelionėje nie
kur neduoda gerai valgyt. O 
agitatoriai vis laiko “revohu- 
don iškils spyčius”.

Nuvažiavę j Maskvą, išlaukia 
savaitę — fdaigtų nėra... Pra
deda nerimauti, renka komisi- 
jv ir siunčia atatinkaman ko- 
nrisarialan.

— Kas i”<7 — klausia ten.
— Komunistai!
— Iš kur? i *

Iš Amerikos.
— Ko norit?
— Musų drabužių, pinigų, 

Irikrodžių, žiedų ir tt.
—- “Ar tai iųs tokie komu

nistai’? Žiurėkįtė, kaip mes 
čia dirbame! Mimįs nereikia 
laikrodžiu, brangių žfiedų, noi 
pinigų! Mums nereikia gražių 
rūbų, mes dirbame po 16 va
landų proletariato labui...”

Po šitokio pamokslo delega
tai nieko nepešę turi eit lau
kan. ®

Tokie 1 
progos pasprukti iš Rusi- 

Tokių pabėgėlių yra kelc- 
šiintų Rygoje. Jie sakuosi 
/Amerikos piliečiai, bet al
pes Amerikos ambasado- 
neturi prirodymų. Tuomet

Bei nekurto nepaklauso agi
tatorių pa tarimo ir pinigus kur 
nors paslėpę nusiveža, 
turi 
jos. 
las 
esą !• * ėję 
vių
latvių valdžia nori juos gabent 
atgal Rusijon ir tie 
kruvinomis ašaromis 
kad juos vožtų kur 
lik ne Rusijon. Tie, ' 
ri pinigų, paliekami 
tie, ką be pinigų, 
Rusijon. •

— Ka ius manote apie ka
raliaus laiškus? —• užklaus) 
IL Kručo.

žmonės 
verkia, 

tik nori

| LIETUVĄ
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie 

ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di 
dėlė pasivaikščiojimui vieta. Visi pa 
rnnknmni, moderniAko laivo

V* Red Star Line
išplaukiu k;ih savaitę

Pier 58-62 North River, New York
Spalio 15

Kroonland) 
»l Zeeland) 

kurie tU- Lapland)
Rygoje; o 
gražinami

Sarnland) New York į 
Hamburgą.

Tik 3-čia k lesa
New York

i 
Hamburgą

rupeščiui, liko paliuosuotas iš nėjusi ateinančių, išduoda pasus
Kauno kalėjimo Ir musų “didvy
ris” Stilsonas, kurį Lietuvos val
džia buvo besirengianti siųsti at
gal į Ameriką.... Vėliau R. Kru
čas rūpinosi išgavimu paso Stil- 
sonienoi važiuoti į Maskvą. Stil- 
sonienė labai nenoromš išvažia
vusi į Maskvą.

— Kodėl ? — užklausiau aš.
— Mat Lietuvoje daug agi

tuoti prieš bolševikus nereikia, 
atsakė R. Kručas. Ten yra daug 
sugrįžusių iš Rusijos ir jų su
driskę skarmalai, išblyškę, su
džiūvę veidai pasako apie “rojų” 
daug daugiau, negu iškalbin
giausias agitatorius...

Kelionė Rusijon.
Pirmą syk R. Kručas nuvažia

vo Rusijon kaipo Lietuvių Tai
kos Delegaciją specialis foto
grafas, -antru kart kaipo Lietu
vos vald. kurjieras Lietuvių le- 
gacijon Maskvoje.

Lankydamasis paskutinį syk 
(rodos, Balandžio mėn. šių me
tų) R. Kručas matėsi su Kapsu
ku, bandė matytis su Stilsonu, 
bet prie Stilsono jo neprileido 
žiaurus komun|stas Rušinskas 
(gal jo vardas tečiaus kitoks; 
bekalbant neužsirašiau, o dabar 
gerai neatsimenu).

—. Kaip jums, drauge, patin
ka musų komunizmas? — pa-

praeiti toliau. Nekomunistai nė- 
. ra praleidžiami. Bet R. Kručui 

pavyko praeiti, dėka mažam ne
susipratimui.

Merginai užklausus: “Ar Jus 
esate komunistas?” R. Kručas 
atsakė: “Aš svetimtautis”.

j Mergina, tur-but pamanius, 
1 kad jis svetimšalis komunistas, 
(įrodymų nereikalaujama), išda
vė pasą.

Įėjęs lietuvių skyriun (rodos, 
ant 5-to augšto), jis rado kam
baryje berašančius keletą žmo
nių. Čia tuojaus aukščiau pami- 
nėtasai rūstusis komunistas Ru
šinskas pradėjęs R. Kručą ka
mantinėti.

— Ko jus norite, drauge?
! — Noriu matyti draugą Stil
soną, atsakė R. Kručas.

— O kas jus esate?
— Kurjieras, atsakė R. Kru

čas.
| — Taigi kieno kurjieras: mu
sų valdžios, ar buožių?k

— Tur-but “buožių — šypso
damos užtėmijo R. Kručas. Tuom 
tarpu jų kalbą pertraukė senas 
prie Rušinsko sėdėjinsis žmoge
lis:

— Kodel-gi draugas vakar ne
buvai atėjęs į prelekciją, tai ir 
butum pasimatęs su Stilsonu. 
Čia Rušinskas šoko kaip nude
gęs ant senelio. '

VELTUI!

- Teisybę rašo, buvo atsa
kymas.
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Tjkletai tiesiai i Pilavą 
INTERNATIONA! MERCAN- 

TILE MARINE CO..
120 laivų 1,300,000 tonų 

Chicago: F. C. Brown, Went. Pas*.
Agent 14 North Dearborn St., 

Arba prie vietinio agento.
u-------- -------------------------------------------- -

Finnland

Paskutinė Proga ---Ypatingas Siūlymas
Šis paveikslas parodo geriausios vertes laikrodį, kuris yra vartojamas 

daugumos žmonių šioj šalyj ir kitose. Yra paauksuotas, gražiai išmargin- 
galima matyt kelinta valanda nakties laike 
nevartojant šviesos. Pirmos klesos šveica
riški 21 akmens viduriai ir gvarantuojamas 
ant 25 metų. Tai labai praktiškas ir nau* 
dingas laikrodis, taipgi yra tvirtas »ir tei
singai laiką rodo, kaip kad geležbdfeliečių 
ir kiekvienas, kuris tik įsigis šj laikrodį, bus 
labai užganėdintu. Šis laikrodis vertas 
mažiausiai $25.00, bet, kadangi tik mes ga
lime gauti tiesiai iš dirbtuvės šj laikrodi- 
todėl galime taip pigiai parduoti tik už 
$10.95. šj pasiūlymą suteikiame tik per 
trumpą laiką koliai jų turėsime. IŠ atžvil
gio naujų reikmenų ir aukšti^ taksų, kaina 
laikrodžio eis aukštyn, todėl neatidėliokit, 

t bet siųskite užsakymą tuojaus. Apsimokės 
užsisakyti šis laikrodis, kad vieną ir turi, 

§ nes už tokią kainą niekad negausit tokio 
laikrodžio.

VISIŠKAI VELTUI. Duosime su kiek
vienu laikrodžiu gražiausi paauksuotą peilj 
ir gražinusį paauksuotą laikrodžiui retčžėlj, 
kaipo dovanų, todėl, kad patartumei ir sa
vo draugams apie musų firmą.

Pilnai užtikriname užsiganedinimą, ar
ba pinigus grąžinsime, jei neužsiganėdinsi 

‘ 1 dienų gerame stovyj, gausi pini-

ta, radiumo priekis, taip, kad
21 JewelS 
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laikrodžiu ir sugrąžinsi mums į 10 
gus atgal.

NESIŲSK1T PINIGŲ I§ KALNO. 
25 centus stamjioms persiuntimui lėšt) 
$10.95 kuomet aplaikysi į savo namus.

Užsakymai iš kitų šalių siunčiami 
mas iš kalno pašto Money Orderiu, 
kit tuojaus.

Iškirpk tik šitą pagarsinimą, įdėk 
padengimui, o už tavorą užmokėsi

turi būt prisiųsta pilnas apmokėji- 
Pasiskubinkit koliai laikas ir rašy-

Variety Sales Company
Dept. 518,

1016 Milwaukee Avė., 
CHICAGO, ILL.

MAINIERIŲ UŽEIGA 
Havanos cigarų parūkyt, lietu
vių kolonijoj.

FELIX M. CARRY, 
3225 S. Halsted St., Chicago, III.

VELTUI!

r

STEB6TINA MUZIKA!
— Naujausia išradimas — 

Laikrodis yra Įžymus pasauline muzika
Busi užžavėtu ir už- 
interesuotu kuomet 
išgirsi tokią stebėti
ną muziką paslėptą 
Naujausio išradimo 
laikrodyj, kuris tik- 
ką atsiųstas iš Eu
ropos. šis laikrodis 
grajina stebėtinas 
melodijas, pagamin
tas įžymiausių ar
tistų ir tamista turi 
laimę girdėti, tik 
užsukant laikrodį ir 
paspaudžiant guzi- 
kėlį. Jis grajina 
arti dvidešimts nvi- 
nutų ir visiškai yra 
laikrodyj paslėpta. 
Nėra reikalo eikvot 
pinigų aukštos rū
šies instrumentams 
kaipo pianui, pho- 
nographui ar ki
tiems roliams arba 
rekordams ir tt. tam 
mieriui šis laikrodis 
yra padarytas, kad 
užėmus vietą bile 
kokio aukštos rūšies 
instrumento, 
šis laikrodis pada
rytas iš bronzo ir
storai paauksuotas, su jo gražiu, artistišku išmarginimu ir tikrai bus pa
puošimas jusu namų. Viduriai taip nustatyti, kad užlaikys taip gerai laiką, 
kad kito išdirbinio laikrodis to nepadarys. I
Muzika pritaikyta prie apačios, kas palaiko liuosą muzikos veikimą ir per 
tai išduoda aiškų, malonų muzikos balsą. ' |
Šis laikrodis yra tokios didelės vertės kiekvienam, ne vien teisingas laiko 
laikytojas, bet taip pat aukštos rūšies muzikalia instrumentas.
Pilna jo vertė $18.00, bet musų kaina per šį mėnesį tik $6.50 su 25 metų 
fvarancija. Tikrai nepraleisk progos šio didelio pasiūlymo, vėliau, kaina 
bus $18.00. |
Tik .iškirpk šį pagarsinimą, parašyk savo vardą ir antrašą AIŠKIAI ir pa
siusk mums su 50c. stampoms, kad padengus dalį persiuntimo lėšų. Užmo
kėsi likusią sumą, kuomet laikrodis pasieks tave.
Išmėgink per dešimtį dienų, ir jei no užsiganėdinsi, mes sugrąžinsime tau 
pinigus. RAŠYK ŠIANDIEN!
Union Sale Company< Dept. 110 . 673 W. Madison i

CHICAGO, ILL. J

Lietuvon ir iš Lietuvos
LAIVAKORTES

■ 11 1 1 • . ♦ ’ ‘ ,

NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visų geresnięjŲ liniję važiuoti 
Lietuvon ir iš Lietuvos.
NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien 
laivakortės pardavimu, bet stengiasi 
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir 
visu kuo juos aprūpinti.
SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie 
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujienų 
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas 
A. RIPKEVICIUS, kurs dabartiniu laiku 
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl 
gerai žjno ir gali paaiškinti kelionės rei
kalus.
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon 
parūpina Naujienų ofisas trumpu laiku, 
o taip-jau duoda pagelbos aprūpinime 
taksų.
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus i 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką 
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso 
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas 
be jokių atidėliojimų ir be jokių nuosto
lių. Naujienų čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienai, kas tik 
nuvažiavo Lietuvon.

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SKYRIUS

1739 S. Halsted St, Chicago

Kursas Markių (Auk
sinų) Šiandien 
prigulintis permainai 

1,000 Markių $9.95 
5,000 Markių $47.75 

10,000 Markių $95.00
Virš nurodytas kursas apmoka ir 
persiuntimo kaštus Lietuvon. To
dėl nieko nereikia dadėti prie tu 
sumų.
Ant didesnių sumų duodame spe- 
ciališkai žemas kainas. Pinigai yra 
pristatomi Lietuvon i trumpiausi 
laiką. Parduodame laivakortes | 
Lietuvą ir iš Lietuvos. Atsišauki
te ypatiškai arba laišku į

RUSSIAN-AMERICAN 
BUREAU

160 N. Wells Street, 
CHICAGO, ILL.

Valandos Biuro: Kasdiena Iki 7tai 
vai. vakaro. Nedėliomis iki 
Imai vai. po piet.

----------------------------------------------- i

AKUfcEKKA 
M ra. A. Michniewicz

3101 S. Halsted St., kampas 81 os g»t- 
Ofiso Tel.:> Boulevard 9708.
Naktimis: Yards 8654.

Baigusi Aku
šerijos kolagi 
fo; ilgai prak
tikavusi Peno- 
sUvanijoa boa- 
pitajls*. P*, 
įtekmingai pa 
tarnauja prie 
giudyme Duo 
da rodą viso
kiose ligose 

moterims ir 
meriflnnma

OR. A. R. BLUMENTHAL
Akių Specialistas

4649 S. Ashland Avė.
Kampas 47th St.

Dienoms, 9 ryto iki 9 vak.

Ned. 10 iki 12 pietų.

Tel. Boulevard G487

Telephone Vaa Bures 294 
Ra*. 1189 Indepandence Blvd Chicąga

DR. A. A. ROTH
KURAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI? 

Specialistas Moterišką, Vyriftką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicagn
Talephone D rovei 9693 

Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piat, 
7—8 vak. Nodiliomis 16—12 dien%

IBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
l'elephons Yarda 1682 .

: OR. J. KULIS !
■ LIETUVI?
■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ’
B Gydo visokias ligas moterą, vai- S
■ Ir vyrų. Specialiai gydo Ii m g 

pančias senut- ir paalaptin
a gas vyrų ligas, ■
■ <259 8o. Halsted St., Chicagu ■ 
IBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

^■bb b b ■ ■ bb Bm bbbbbi

B telefonas) Boulevard 7042

i DR. C. Z. VEŽELIS i
Liet avis Dentiatas # J 

4712 SoAb Ashland Avk

arti 47-too gatvie
FbBBBBBBBBBBBBBBBBBI

.........  —-1 ■ ...................... ■■■   iiii—■■■!■—

n

* Telefonas Pūlingas 8W
DR. P. P. ZALLYS

Uetavye Dentiotas
10801 So. Micteigaa Av„ RoMlaad. 

Valandos: 9 ryto Qd 12 diena 
lu 1 po plot! m 9 vakaro.
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liberalų, pramoninkų parti
ja. Buržuazinė parlamento 

1 dalis todėl negali sudaryt to- 
PublisheH Daily except Sunday by klO tvirto bloko, kuris pa- 

jiegtų valdyt šalį, — ypatin
gai, kuomet netoli pusės par- 

HALSTED _ST., lamento susideda iŠ priešin
gos jai socialistinės parti
jos.

Į Taigi susidaro labai kebli 
padėtis: buržuazija jau ne-

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

v 
į

Editor P. Grigaiti*.

CHICAGO, ILLINOIS.
Telephone Roosevelt 8600

•o aa Subscription Rates: tuautu3. uunuozija jau uv-
$8.00 pęr year in Canacla. f . , , , < ,7
$7.00 per ye«r outsįde of Chicago. bopajiegia valdyt salį, o pro

letariatas dar nėra pakanka- 
. mai stiprus, kad galėtų pats 
! vienas išlaikyt valdžių savo 

rankose. Jeigu Švedijoje 
butų panaikinta demokrati
ja, tai šitokio keblumo nebū
tų matyt . Autokratiškai 
arba diktatoriškai valdyt ša
lį gali kad ir neskaitlinga 
partija, kaip rodo senosios, 
cariškosios Rusijos arba da
bartinės, bolševikiškosios 

' Rusijos pavyzdys.
Bet jeigu to keblumo 

butų matyt, tai anaiptol 
reiškia, kad autokratija 
ba diktatūra yra geresnis 

2.oo dalykas, negu demokratija.
1 .75 Autokratija veda prie skau- 

|džių perversmų, už kuriuos 
I8.oo liaudžiai tenka užmokėt sa

vo krauju; o diktatūra pas-

<8.00 per yeer in Chicago.
3c. per copy.

Entered as Second Claso Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, UI., under the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Roosevelt 8600.

Užsimokėjimo Kaina: 
Chicago je — padtu: 

Metams ................. ....
Pusei metų ________
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams ............ ...
Vienam mėnesiui . ... ............ .

Chicagoje — per neiiotojua: 
Viena kopija___ _______
Savaitei_________________
Mėnesiui ..„■■■........... r. —

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj, •
paltu}

Metams ___________________  $7.00
Pusei metų ......... 4.00
Trims mėnesiams  
Dviem mėnesiams __ _ - -
Vienam mėnesiui , -----

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
- , (Atpigihta) 

Medams ___ ______ _______
Pusei metų ------ -------------
Trims mėnesiams ------------ 2.26 . ,

Pinigu, reikia aiųatl pa«U Mon.y maUgia Šalies gyvenimą ir 
\ > I veda prie skurdo. Šitie blo

gumai yra aršesni, negu tos 
kliūtys, kurias tenka 
lėti žmonėms, k 
valdosi demokratiniu budu.

Švedijos socialistai nenusi- 
deda demokratijos princi
pams, imdami į savo rankas, 
nors neturėdami didžiumos 
parlamente — kadangi jie 
tai daro ne prieš parlamento 
didžiumos valių Mažuma 
elgiasi nedemokratiškai tik-

Orderiu, kartu su užsakymu.
I ! I. I IJ «. !■ I L n ■ IM!

Kebli problema
demokratijai.

FRANCUOS DARBININKŲ 
JUDĖJIMO PUOLIMAS.

Komunistai kurį laiką labai 
didžiavosi savo pasisekimais 
Francijoje. Jiems, mat, tenai 
Išvyko patraukti savo pusėn 
didžiumą socialistų partijos ir, 
pasinaudojant tuo, suskaldyti 
ją. Jiems pavyko taip pat su
agituoti prieš unijų vadus žy
mią dalį darbininkų unijose.

Paskutiniu laiku tečiaus ko
munistai jau ne taip daug pn- 
sakoja apie savo “pergales” 
Francijoję, kadangi paaiškėjo, 
jogei skaldymo taktika ne su
stiprino Francijos darbininkų 
judėjimą, o visiškai nupuldė

$8.00 
4.50 
2.26 
1.75 
1.00

_ 08
_ 18
.... 75

1.60

4.60

ne-
ne- 
ar-

ga-
et jie

Po Švedijos parlamento 
rinkimų, kurie įvyko nese
nai, buržuazinis ministerių 
kabinetas atsistatydjno, ir 
karalius pakvietė socialde
mokratų vadą, Hjalmarą 
Brantingą, sudaryti naują 
valdžią.

Keletas, metų atgal šitoks tai tuomet, kuomet ji pagel- 
atsitikimas butų labai nu- ba prievartos paima į savo 
stebinęs pasaulį; bet šiandie rankas valdžią.
jau yra ne pirmiena, kad so-| Švedijos socialdemokratų 
cialistams, be ginkluotos ko- uždavinys dabar bus vesti 
vos, patenka valdžia į ran- tokią politiką, kad patran
kas. Toje pačioje Švedijoje kus savo pusėn ir tuos dar- 
karalius jau antru kartu pa- bininkus, kurie iki šiol dar 
skiria Brantingą ministerių remia tą arba kitą buržuazi- 
pirmininku. nę partiją. Jeigu buržuazi-

Kokia pusė metų laiko at- nė parlamento didžiuma ši- 
gal socialdemokratinė mini- tai politikai ir priešflišis, jei- 
sterija turėjo pasitraukti, gU ji pagalios net ir nuvers 
kadangi parlamento didžiu- socialistinį kabinetą, tai Šve- 
ma susidėjo iš buržuazinių dijos darbininkų klesa vis- 
partijų atstovų, ir jie atsisa- viena neprakiš. Sekančiuo- 
kė pritarti toms reformoms, se rinkimuose socialdemo- 
kurias norėjo pravesti vai- kratų partija pasiųs į par- 
džia. Užėmumfs jos vietą lamentą daugiaus atstovų, 
buržuazinis kabinetas te- kituose dar daugiaus — kol 
čiaus taip pat neilgai laikė
si ,ir socialdemokratams vėl 
tenka grįžti į valdžią.

Šį kartą jie turės parla
mente daugiaus rėmėjų, nes 
socialdemokratų atstovų 
skaičius padidėjo kokiom 
dviem dešimtim. Vienok di
džiumos dar jie vlsviena ne
turi. Prieš 106 socialdemo
kratus parlamente stovi: 41 
liberalas, 21 valstiečių uni
jos atstovas ir 62 konserva
toriai, t. y. 124 buržuazijos 
atstovais

Buržuazijos atstovai par
lamente gali balsais sumuš
ti kiekvieną socialdemokra- jaunieji unguriai plaukia nuo 
tinęs valdžios sumanymą ir 
tuo budu padaryt negalimu 
jos veikimą Vienok tarpe 
tų atstovų yra nemenkų 
nuomonių skirtumų; jie yra 
suskilę į skirtingas partijas, 
kurios daugelyje klausimų 
neįstengia tarp savęs susi
taikyti. Konservatoriai ’ar- 
ba stambiųjų žemės savinin
kų atstovai, pavyzdžiui, daž- 
nai susikerta su ūkininkų 
atstovais, pastarieji su

parlamente susidarys didžiu 
ma socialistų. Tuomet pro
letariato viešpatavimas bus 
užtikrintas.

Tam gal reikės dar eilės 
metų. Bet yra geriaus, kad 
ir ne taip sparčiai, bet nuo
latos, žengti pirmyn, negu 
daryti didelius šuolius, po 
kurių prasideda ėjimas at
gal.

Tam tikros rūšies unguriai 
kilnojasi taip kaip paukščiai. Jie 
dabar apleidžia Anglijos salas ir 
keliauja per Atlantiką 3,000 my
lių tolumo į savo veisimosi van
denis nuo Bermudos į pietus.

Bahamos salų į Europos vande
nis drauge su Golfštrymo srove. 
Nukeliauti vienon pusėn jiems 
ima nuo vienų iki dviejų metų; 
kelionėj jie atsimaino. Atvyku
sieji pas Bermudos salas ungu
riai negrįžta į Europos vande
nis. * 1

Kanadoje yra dirbama popie
rinės šulės. Yra stengiamasi pa
daryti jos tinkamomis pilti mil
tams, dažams, kitikėms, cukrui, 
taukams ir sviestui dėti ir ki
tiems daiktams.

šitą liūdną faktą išdėstė sa 
vo kalboje Franci jos metalo 
darbininkų vadas, Merrheim, 
kuris buvo pasiųstas į Vokie- [ k 
tijos metalo darbininkų suva
žiavimą, įvykusį Jenoje. Tarp 
kitko jisai pasakė:

“Aš noriu Jums pranešti, 
kad šioje valandoje organi
zuotoji, sąžiningoji, veikian
čioji darbininkų klesa Frak
cijoje gyvena moralį skaud
žios dezorganizacijos krizį, 
gal-but skaudžiausią, kokį ji, 
yra mačiusi nuo pradžios 
savo gyvavimo. Jus, kurie 
susirinkote į šį kongresą, tu
rite žinoti, kad tas krizis grę- 
sia pavojum Franci jos pro
fesinio judėjimo vienybei ir 
jau žymiai sumažino jo stip
rumą; ačiū tam, pražus vi
sas moralis autoritetas, kurį 
iki šiol buvo užkariavusi ša
lyje Francijos darbininkų 
sąjunga.

“Taip, kovos bendrai! Tai 
dedasi toje valandoje, kuo
met darbininkų judėjimo 
vienybė Franci joje — kaip ir 
visose šalyse —yra būtina 
veikimo sąlygai kaip tik to
je valandoje vienos šalies, 
kurią Jus žinote, vienos po
litinės sektos vadai rir valdo
nai jau 18 mėnesių darbuo
jasi be paliovos, ardydami ši
tą vienybę. Tas nenaudėlių 
darbas, kuris jau beveik dve
ji metai eina Francijoje, 
kaip ir visose šąlyse, stipri
na atgaleiviškasias kapitaliz
mo jiegas visame pasaulyje.

“Šita ardymo politika yra 
priežastis to, kad Francijos 
proletariatas yra suskilęs, 
pasidalinęs į priešingas sro
ves dėl vadinamų pakraipos 
klausimų ir pasidaręs visai 
bejiegis. O tos kriminales po
litikos pasekmės yra tokios: 
visuotinoji Francijos darbi
ninkų sąjunga, kuri 18 me
nesių atgal turėjo daugiaus 
kaip du milionų narių, šian
dien teturi kokius šešis šim
tus tūkstančių. Tai yra prie
žastis to, kad metalo darbi
ninkų sąjunga, kuriai aš čio
nai atstovauju, turėjusi 18 
mėnesių atgal beveik 300,000 
narių, dabar turi tiktai 50,- 
000. Kitaip sakant, darbinin
kai, pasipiktinę kivirčais vi
duje organizacijos, traukia

si iš jos ir darosi jos prie
šais.

“Tąį šitokios, draugai, yra 
pasekmės tos kriminales me
lų ir sistemačiai skleidžia

mų šmeižtų kampanijos. Tam 
tikros sektos, ar partijos, at
stovai nuolatos šaukia prie
šakyje judėjimo stovinčius 
draugus parsidavėliais arba 
darbininkų reikalų pardav: 
kais, šitas veikimas padėjo 
atsigauti reakcijai ir rengia 
kelią jos triumfui...”
Rusijos diktatorių klika, ku

ri per savo agentus varo šitą 
j udošišką ‘darbininkų skaldy
mo darbą visose šalyse,, naudo
jasi savo tikslui valstybės tin
tu, apiplčšdami badaujančią 
Rusijos liaudį.

MASKVOS

Rugsėjo 
r Paryžiaus:

PRALAIMĖJIMAS

22 d. pranešama iš

su Lenkija, kurių nepriklauso- stijo^ kovojo dėl savos, Rusi- Tokiase sąylgose, kaip joi tei- 
mybės teise p. Wilsonas neabe- jos sienos tapo nustatytos ilgos singai sako, jų ekonęriiiids, po- 
joja. Jos įgijo laisvę ačiū re-j organinio vystymosi aigos*ir litinis ir. kultūrinis besivysty- 
voliucijai, nuvertųsiaii carizmą, jei jas permainius taip, kad jos mas yra negalimas ir joms 
ir išlaikė ją nuo rusų bolševikų atskirtų ją nuo Baltijos juros, vienval grūmotų užpuolimu Ru 

tai ji būties kovos verčiama sija, arba Vokietija, 
turės prisimušti prie jos. Atsi- 
dalinimo darbuotės Baltijos prp- bias buvusios Rusijos imperijos 
vincijose yra paskutinio laiko ir teritorinio sąstato išlaikymu ir 
dirbtines; jos pranyks, kaip tik sekretoriaus Hughes “teisėtais 

1 Rusija sugrįš į normalines są- nišų reikalais” gali turėti patei- 
iygas. Pamatiniai ekonomijos 
ir kultuturos reikalui padaris 
Rusiją tikslu kiekvienos darbuo
tės, kuri nesitenkindama savi
valdybės ir federalybės princi
pais, reikalautų atsiskyrimo.” 

Šitų antibolševistinių elemen
tų organizacija Paryžiuje pasi
skelbė prieš “Rusijos skaldymą, 
arba kokios nors jos buvusių 
provincijų atsiskyrimą”. Dar 
atviresniu buvo vienas nekurį 
laiką Sibirą valdžiusio adm. Kol- 
čako patarėjų: “Nei vienai šitų 
valstybių Rusija negali duoti ne
priklausomybės”, pasakė jis. 
“Mes sutinkame duoti joms kuo 
pilniausią savivaldybę, bet ne
priklausomybės, niekuomet! Net 
jei duotume joms ją, jie ne
įstengtų jos išlaikyti.”

Šitoks šaltakraujis protavi
mas žmonių, persiėmusių seno
sios Rusijos imperijos tradici
jomis yra labai suprantamas ir 
aiški yra jų ambicija matyti di
džiulę teritoriją atstatyta po cen
tralizuota valdžia su svetimomis 
pasienių tautomis pavestomis 
jai. Bet visgi atrodytų, kad rei
kia skaitytis su norais nerusų 
tautų skaičiuje 10,000,000, ku
rių įsteigtas valdžias pripažino 
visas pasaulis, išskiriant Jungti
nes Valstijas. Washingtonas 
nedavė paaiškinimų atmainy- 
mui tos nuomonės, kurią mes 
išreiškėme daugiau negu metai 
tam atgal, apie politiką darančią 
Ameriką Baltijos Krašto Val
stybių nepriklausomybės prieši
ninke:

“Prezidentas Wilsunas reika
laudamas ‘buvusios rusų impe
rijos pripažinimo kaipo tobulo 

kartojo,, kad senosios Rusijos sankabios tautybės sąstato’ yra 
pasienių valstybių paliuosavimas

joja.

armijų užėmimo jų taip sėkmin
gai, kad maskviškė valdžia su
tartimis pripažino jas nepri
klausomomis.

Prezidento VViisono susirupini-

‘•Francijos profesinių sąr 
jungų įgaliotinių susirinki
mas vakar rinko sąjungų 
Biurą (valdybą). Maskvos 
šalininkai buvo visiškai su
mušti. Išrinkti tapo kokioms 
80 prieš 60 balui didžiumos 
kandidatai. Jouhaux, Du- 
moulins, Laurant ir Lapierre
gavo po 71 balsą, o Galvei-Į Lietuvos pasiekties pakaks 
rach 77. Profesinių sąjungų jų stoviui nušviesti. Valstybė 
komisijos priešakyje fiasili- paskelbė savo nepriklausomybę 
ko Jouhaux su savo drau- 1918 m. pradžioj, patariant Vo

kietijai, žinoma, geidžiant, kad 
ji butų prusybės palydove. Bet 
po paliaubų žmonės išrinko ant
rą steigiamąjį seimą ir nuo ge
gužio, 1920 m. ji turi atstovau
jamą valdžią. Anglija pripaži
no ją de facto valdžia rugsėjo 
mėnesy, 1919 m.; po to tą patį 
padarė Francija, Italija, Šveica
rija, Norvegija, Švedija, Danija, 
Olandija, Latvija, Estonija ir 
Lenkija. Bolševištinė Rusija 
pripažino Lietuvą nepriklauso
ma sutartimi su vokiečiais 1917 
metais.

Bet kuomet lietuviai kreipės į 
Jungtines Valstijas, tai jiems 
šaltai atsakė. Atsakydamas 
jiems prezidento Wilsono nuro
dymu sekretorius Lansing para
šė, kad butų “neišmintinga ir 
neteisinga pakenkti Rusijos vie
neto kaipo visybės principui 
pirm įsikuriant Rusijoje tvar-

gaiš.'
I ' '

Susirinkimas, beto, pritarė 
pozicijai geležinkeliečių Biuro, 
susidedančio iš didžiumos at
stovų. Didžiumos atstovai yra 
pasiryžę panaikinti komunistų 
organizuojamus “revoliucinius 
komitetus” profesinėse sąjun

gose.
Jeigu organizuotieji Franci- 

jois darbininkai sugebėjo iki 
šiol atsiginti nuo dezorganiza- 
toriškų Kbminterno atakų, tai 
galima tikėtis, jogei komunis
tai tenai neturi ateities. Nes 
komunizmas tolyn vis labinus 
smunka.

sinimą, bet kol kas jis nėra pa
rodytas tokiu aiškumu, kad jis’ 
galėtų sumušti šitų Baltijos Kra
što tautų teisę kurti ir palaiky
ti laisvas valdžias.

Kada demokratinė, išmintin
gai valdoma Rusija, kurią šitie 
diplomatai numato ateities aky- 
raty, tikinamo j apsireikš ir pri- 
parodis savo patvarumą, tąsyk 
bus laiko laisvę mylinčiai Ame
rikai pavesti rusų globai tas tau
tas, kurios yra įsteigę savo ne
priklausomybę.

Svetimoji spauda 
apie Lietuvą.

Philadelphijos laikraštis “The 
North American” rugsėjo 29 d.

' leidiny išspausdino Šitokį redak-, konstitucinei valdžiai . Me- 
' ei jos straipsnį antrašu “Ame- tam ,atgal, kuomet Lenkai

kariavo su Bolševikais, preziden
tas Wilsonas pasinaudodamas 
proga pakartojo šitą sprendimą. 
Notoj Santarvei jis pasakė, kad 
reikia palaukti su visais spren
dimais apie Rusijos suverenitetą 
buvusios Rusijos imperijos teri
torijai”. Jis tvirtino, kad reikia 
pagerbti “teritorinis Rusijos 

1 sveikumas ir tikrosios ribos” ir 
kad jos “privalo apimti visą bu
vusią Rusijos imperiją, išski
riant tikrąją Suomiją, etninę 
Lenkiją ir tą teritoriją, kuri pa
gal sutartinai! padaryti Armė
nijos dalį”, šių metų sausyje 
notoje apie Armėniją jis vėl pa-

rikos ir Pabalti jos valstybės”:
Dabartinės administracijos 

nustatytoji užsienio politika, tu
rinti, apskritai, nuoseklų pro
gramą, paremtą sveikais princi
pais, rado didžiumos amerikiečių 
pripažinimą ir pagarbą kituos 
pasaulio kraštuos. Būdama su
daryta akyvaizdoje chaotingų1 
sąlygų, paveldėtų nuo buvusiojo 
režimo, ji rodė ją nustačiusių; 
nuosakumą, jiegumą ir tolimaty- 
bę, žadėdama išmintingai patai
syti šitos šalies stovį pasaulio 
reikaluose.

I 1 -

Imdamiesi painių ir opių klau-' 
simų, karu paliktų, prezidentas 
Harding ir sekretorius Hughes ‘ 
nepabijojo priimti sveikų prezi- neturi būti pripažintas ir kad jų 
dento VVilsonp ir jo patarėjų nu- likimas turi būti paliktas Rusi- 

syarbiame jai nuspręsti, kada ji pasiliuo- 
Jungtinių Valstijų teisių dalyke suos nuo bolševizmo.
santykyje su Vokietijos buvu- Sekretorius Hughes pereitą 
siomis užjūrio valdybomis, Hu- liepos mėnesį, atsakydamas į

sprendimų; pav

santykyje su Vokietijos buvu-

ghes’o pareiškimai tik papildė jo 
pranokėjo, p. Colby’o pareiški
mus.

Valstybės skyriui pasižymėjus 
savo atsargumu didžiumoje ši
tų klausimų, nuostabu yra'ma
tyti josios priėmimą vienos Wil- 
sono politikos, kurios vertė yra 
abejotina, o pateisinimas tam
sus. Prezidentas Wiisonas at
kakliai atsisakė pripažinti Bal
tijos Krašto valstybių — Esto- 
nijos, Latvijos ir Lietuvos buvi
mą, kurios seniai įsisteigė savas 
valdžias, tvirtindamas, kad ne
galima esą atimti buvusios Rusų 
imperijos kraštų, išskiriant Suo
miją, Lenkiją ir Armėniją. Ir 
šitas keistas pasipriešinimas ki
tų tautų žmonėms, pasiliuosavu- 
siems dėl carybės griuvimo nuo
savas laisvas valstybes kurti ta
po priimtas Hardingo adminis
tracijos programan pamatiniu 
dalyku.

Reikia manyti, kad Washing- 
tono diplomatai remiasi tvir
čiausiais pamatais, nepripažin
dami tautybės šalims pripažin
tos kiekvienos europinės valdžios 
ir pačios tautų lygos. Bet nusi
statymas atmetąs pasaulio 
sprendimą ir padarąs Jung. Val
stijas kovotojomis už teritorinį 
carisfinės Rusijos sveikumą, ne
paisant pateisinamų ir nuveiktų 
tautinės nepriklausomybės dar
bų, turėtų turėti svarbesnes 
priežastis negu tos, kurias Wa- 
shingtonas lig šiol yra padavęs.

Atpasakoti painią trijų Balti
jos krašto valstybių istoriją bu
tų per daug ilga pasaka šitai 
trumpai jų padėties apžvalgai. 
Gana bus pasakius tiek, kad Es
tonija, Latvija ir Lietuva 
apgyventos aiškiai ne rusų 
tautos žmonių ir kad jos buvo 
prijungtos prie Rusų imperijos 

.užkariavimu ir priverstiniu asi- 
Imiliavimu taip, kaip ir Suomija

Sekretorius Hughes pereitu

priešingas protui ir istorijos tik
renybėms. Tai buvo didžiulis, 
nesuvaldomas, per du žemynus 
nusidriekusia pavergtųjų tautų 
mišinys, kurio dalis palaikė krū
voj tamsusis carybės despotiz
mas. Net prezidentas pripažį
sta, kad suomių, lenkų ir armė
nų troškimai nepriklausomybės 
yrą teisėti; bet kokiu budu jis 
prieina prie išvado, kad Lietuva, 
Latvija ir Estonija — kurioms 
net bolševikai suteikė reikalau
jamą pripažinimą — neturi tei
sės prie laisvės? Palikti jų liki
mą be sprendimo, paskui paves
ti jį “buvusios Rusijos imperi
jos” gyventojų valiai yra tas 
pats, ką pavesti slavams valdyti 
tas valstybes, kurių žmonės di
džiumoje yra nerusai sulig krau
ju, kalba ir tikyba.”

Tą pačią mintį stipriai išreiš
kė keli mėnesiai tam atgal Lat
vijos ministeris pirmininkas. 
“Mes tikėjome Amerikos ketu
riolikai punktų”, phsakė jis,

sprendimas yra Armėnijai, Len
kijai ir Suomijai, o ne toms bu
vusios Rusijos imperijos dalims, 
kurių gyventojai tiek pat skir
tingi, vienodi ir nerusiški, kaip 
armėnai, lenkai ir suomiai”.

Toliaus reikia žinoti, kad ši
tos Baltijos krašto valstybės rei-

Maskvos protestą dėl nepakvie- 
timo jos nusiginklavimo konfe- 
rencijon, pareiškė, kad Jungtinės 
Valstijos palaikys teritorinį se
nosios Rusijos sveikumą, o rug
sėjo 19 d., atsakydamas į toly
gų sibirinės respublikos protes
tą, jis aiškiai parėmė šitą Wil- 
sono politiką šiais žodžiais:

“Nesant pripažintos nei vienos 
Rusų valdžios, teisėtų Rusijos 
reikalų apsaugojimas turi gulti 
ant visos konferencijos kaipo 
moralė globa. Nereikia manyti, 
kad konferencija daris nuspren
dimus kenksmingus teisėtiems 
Rusijos reikalams, arba kokiu 
nors budu laužis rusų teises.”

Taigi Washingtono politika, 
išvilkus ją iš diplomatinių rūbų,
yra tokia, kad įvykinta Baltijos “bet labai nustebome išgirdę 
Krašto valstybių nepriklauso- apie penkioliktąjį — kad apsi- 
mybė neturi būti pripažinta ir 
kad tos tautos, kaipo laisvos ša
lys, turi pavesti savo likimą ko
kios busimos susijungusios Rusi 
jos valdžios nusprendimui, žod
žiu,tas kad šitos tautos kadai tai 
buvo pavergtos Rusijos carų, 
yra skaitoma draudžiančiu joms
pasinaudoti apsisprendimo teise škia ne tik visiško draugingumo 
ir padarančiu jas priklausomo-! Rusijai, bet dar užtikrina jai 
mis kokiai nebūk valdžiai, kuri laisvą prieigą prie juros, kurios 
bus po raudonojo despotizmo ji yra reikalinga. Jos eina taip 
Maskvoje.

Reikia pripažinti, kad šitoji gerai apgalvotos federacijos, ka- 
doktrina, taip keistai priešinga da bus įsteigta Rusijoje tvar- 
tradiciniam Amerikos atsineši- 
mui į 
pastangų 
karštai 
ševistinių 
tų reakcinių elementų, kurie pa
laike senąjį režimą, štai pažiū
ra tipinga sentimentu liberalų, 

yra demokratų grupėms, kurios vie
nodai yra priešingos carizmui ir 
bolševizmui:

“Naujoji Rusija kovos dėl sa
vo vienybės taip, kaip šešiosde- 
Šimt metų atgal Jungtinės Val-

Rusijai, bet dar užtikrina jai

toli, kad sako, jog sudarymas

Lenky išlaidos plotais 
citams.

Atgimusi Lenkija jau turėjo 
keletą plebiscitų, būtent: čekų 
pasienyje — Spiše ir Oravoje, 
Rytų Prūsijos pakraščiuose — 
Mozūruose ir Varmijoje, o paga
lios ir Aukštojoj Slezijoj. Tieųi 
plebiscitam pravesti Lenkai ta
rėją savo komitetus ir begales 
įvairių įstaigų ir turto: automo
bilių, spaustuvių, poperio ir ki
tų. Dabar visa tai likviduoja
ma: kuris turtas parduodamas, 
kuris Lenkijon gabenamas. Už 
parduotą turtą jau išrinko 100 
milionų lenkų markių, kuri su
ma ir įdėta Lenkų skolinimo 
kason. O likviduota dar tik ple- 
biscitinės įstaigos čekų pakraš
čiams; Prūsų — dar visos tebė
ra, jas globoja lenkų konsulas 
Karaliaučiuje. Likviduojant 
įstaigas ir patikrinant sąskaity
bą, pasirodė, kad visuomenė gau
siai aukojo plebiscitų reikalams. 
Viens Lvovo miestas sudėjo 27 
milijonus markių. Amerikos len
kai — 54 tūkstančius dolerių. 
Taip pat pasirodo, jog kai-kurie 
įgalioti žmonės ir įstaigos dar 
ligšiol nesudėjo Komitetuosna 
surinktų aukų, nesugrąžino 
įteiktų jiems lakštų.

Pasirodo taip pat, jog kai ku
rie komitetų tarnautojai, vary
dami per plebiscitą maitinimo 
darbą, o neturėdami pagarbos vi
suomenės sumestoms aukoms, 
padarę daugybę suktybių, ku
rios dar nevisos iškilo aikštėn. 
Taigi plebiscitas vieniems len
kams buvo kilnus pariotinis 
darbas, kitiems — gešeftas, pro
ga gerai pasipelnyti. Nors lė
šos ir baisiai didelės padėta, o 
plebiscitas, kaip žinome, vis gi 
pralaimėta, neskiriant nė Aukš
tojoje Slezijoje. — (Vilnius).

AUKA LIET. SOCIALDEMO
KRATAMS.

Drg. Antanas Kundrotas, iš 
Chicagos aukavo Lietuvos Soci
aldemokratams savo Naujienų 
pikniko uždarbį — $4.00. Iš
pirko Naujienų pinigų siuntimo 
skyriaus draftą sumoj 425 auk
sinų ir pasiuntė Socialdemokra
tams.

IORKESTRĄ—BENĄ

® J. ŠLAKAS

-

1414 8u. 49th Coirt 
Cicero, III 

fel. Cicero 281$

Parūpina visokiem* j 
reikalam* l

tautas darančias 
pasiliubsuoti, .yra 

paremiama nebol- 
rusų, ypatingai

ki, konstitucinė valdžia, gal joms 
bus naudingas, nes įsteigs savi
tarpinę pagelbingą ekonominę 
vienybę.

Bet jos parodo, kad Rusijos 
atstatymas turi tęstis ilgus me
tus — ne vienas geras žinovas 
sako, kad tas paims ištisas gent- 
kartes — ir kad butų nepaken
čiama, jei Estonijču Latvija ir 
Lietuva butų pasiektos pasi
likti neapribotą laiką nepripažin
tų valstybių stovy, kad gabaus 
galinga kaimynė jas prarytų.

DR. A. M0NTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 East VVashington St. 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avf.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Telephone Boulevurd. 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedai, pagal sutarimo.
1261 So. Halsted St., Chicago, BL
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DEBATAI.

\1 vieninteli* dalykaa kapitalu- Sugadino daugumo Savaitės 
niui pakeisti?

Sent t Nenring yra vienu įžy
miausių darbininkų klases kal
bėtojų ir šituose debatuose jis 
laikys darbininkų pusę. Prof.

/ Howard yra plačiai pasižymėjęs
' rašytojas ir kalbėtojas ir dabar 

vra Hart Schaffner ir Marxo 
darbo skyriaus vedėju. Jis

rekordą.

Ne bi ketas tlcvynių žmonių 
užmušimas ir du gaisru sugadi
no Chicagos saugumo savaites 
rekordą. Pečiaus tik vienas 
žmogus neteko gyvybės per 
neatsargumą. Saugumo savai
tės laikas dar pailgintas iki

šas už kėlimų triukšmo gatvėj.
Kadangi jis nenorėjo jam pa

skirtos teismo bausmės mokėti, 
lis teisėjui pasakė, kad jis jau 
yra išbuvęs belangėj 40 metų ir 
dar norįs jon grįžti.

Nešiodama revolverj apsigyni
mui vos pati savęs nenusišovė.9

Prof. Scott Nearingo ii New ąins dabartini pramones sutvar- ,eknmam »eptintadicniui.
Yorko ir prof. E. D. Howardo, -------------- ,•

Iš Chicagos. ! Kada du mctai atgal buv0 Vaikų ‘^Tag day” bus sekam;

Debetai įvyks septinfadienį 
imi pietų, spalio 30 d., 2:30 va
landą Ashland Audotorijoj, 
Kampas S. Ashland blvd. ir 
W. Vąn Buren gat.

Debatuojamais klausimais 
bus: Ar privalo darbininkai pa
imti valdžią ir pramonių nuo
savybę bei vedimą | savo ran
kas Ar darbininkai įstepgs 
valdyti visuomenę? Ar jie į- 
stengs vesti pramonę? Ar nė
ra kokio kito galimo dabartP 
nių klausimų išsprendimo? Ar 
darbininkų klasės kontrolė bus

Nenrintfo debetai su Darrow 
apie karą, tai svetainė buvo 
kimšte prikimšta ir šimtai žmo 
nių negavo progos įeiti. Taigi 
ir dabar reikia iš anksto pasi
rūpinti tikietais.

Įžanga išanksto 35c., pas du
ris 40c. Tikietai galima gauti 
parašius pas Oliver C. Wilson, 
220 S. Ashland blvd. Taipat ga
lima gauti tikietai sekamose 
vietose: Jewish Daily For- 
\vard, 1128 Blue Island avė., 
Amalgameitų Unijos ofise ir 
visose pirmeivių knygų krau
tuvėse.

Ą pirmadienj.

Pirmadienį, spalio 17 d., bus 
Vaikų Naudai Draugijos <(Tag 
day”. Sako, Tag dienoj daly
vaus penkios dešimtis dvi lab
daringos draugijos.

Enmia Gonzales, moteris, 
3009 Vernon avė., grindų plo
vėja vos nenusišovė, kada jai 
bevalant jos revolveris iššovė. 
Jinai pavojingai persišovė savo 
kelį. Gydytojas sakė, kad ji
nai jau nebegalės daugiau grin- 
lu plauti. Kadangi jinai nak
timis dirbdavo, lai apsigynimui 
nuo užpuolikų visuomet nešio
davosi su savim revolverį.

Nei sykio per 7 metus jos 
nepabučiavo.

Ponia Anty Ahr teisėjui nu“ 
•rinkime!?, kad jos vvras tuo- 
iaus po judviejų “soldinis mė
nesio” atšalo ir per septynis 

metus jos nei sykio nepabučia
vo. už tai jinai norinti su sa
vo vyru persiskirti. Teisėjas 
sakė, apie tai pasvarstysąs.

Tuo patim vežimu ir jį nuvežė 
belangėm

UŽTIKRINK SAVO KŪDIKIUI ILGA 
IR t INK MĄ GYVENIMĄ DUODAMA 
JAM “EAGLE BRAND”TUOJ KAIP 

TIK TAVO PIENAS SUSTOJA.

Patrulinis |x)licistas, Patrick 
Mrscall, po num. 921 E. 55- 
tos gat., gavęs iš tarnybos vie
ną dieną “vnk'acijų” nuėjo 
smuklėn prie 42-os State gat
vių ir su smuklininko pagalbi
ninku, James Mellody smuklėj 
revolveriais ėmė šaudytis. Tuo 
tarpu atvažiavo jo “draugai” ir 
jį tuo pačiu vežimu, kuriuo jis 
"Irmiau kitus veždavo, nuga
beno belangėm Sako, buvo 
nerdnug “skystimėlio” ragavęs 
ir nežinojęs ką darąs.

EAGLĘ BRAND
(CONDENSED MILK)

yra švarus, saugus ir gausus maistas, prirengtas 
specialiai kūdikių maitinimui. Lengvas prirengimui 
— ir jūsų kūdikio viduriai jį suvirškins lygiai taip 
kaip jūsų pačios pieną.

Norėjo nusinuodinti.
,v,

Jurgis Bernardas, 10527 
TTnion avė., nusprendė aną va
karą • nusinuodinti. Jis nnčio 
v’Vgvklon po nrm. 10510 S 
Union avė., panrn^ė užkanclžio, 
^aCnięs dvi riekuli duonos ap- 
s’b.ustė pelėms suodinti nuo
du? ir tatai sm’dcė Vėliau 
atvežtas į South Chicago Li-

S.

The Borden Company
Borden Building , bew 'ork

urgiai beišeis S.Vo», nami
niai nesutikimai jį prie to pri
varė.

Iškirpk šį kuponą DABAR — ir prisių*k ŠIANDIEN 10 

Ir lauai DYKAI musų knygą, KŪDIKIŲ 
GEROVft, kuri paaiškins, kaip uŽl^ikyH 
kurtei sveiku. Taipgi gausi maitinimo in

strukcijas ūsų kalboje. 0106

Per “k’aidą” nnkliuvd
gčn.

belan-

Vardas

Adresas

Jonas J. Burke, nejudinamo 
?o turto agentas, krito negyvas 
barnyj su savo pačia savo na
muose po num. 4509 Magnolia 
avė.

Jo pati pradėjo jam išinėti- 
’i. buk jis perdaug užsiimąs su 

■kita moterim. Ir po to tuojaus 
nradėjo skraidyti indai jųdvie
jų name.

Policija suareštavo jo pačią.

500 klainiečių “naturalizuota” 
Chicago j.

Aną vakarą penki šimtai Ku 
Khix Klad narių “natura-lizuo- 
’a” svet. po num. 19 W. Adams 
gat. t (

Pažadėjo $1,000. už įspėjimą jo 
metų.

foto- 
iškil- 
užva-

Kazimieras Walingcr, 
grafistas sftvo varduvių 
mėj, La Šalie viešbuty), 
kar vakarą paskyrė $1,000. do
vanų tam, kas įspės kiek jis tu-

Dvi krautuvės apvogta.

Vagys pavogė $80. iš Great 
Atlantic ir Pacific arbatinės po 
num. 63 E. 43-čios gat. ir $50. 
’š kompanijos krautvės po 
num. 1167 E. 53-čios gat.

Gatvekaris užmušė žmogų.

Julius C. Eisnewski, 61 metų 
amžiaus, 3533 Lyndale avė.,' ta
po gatvckario mirtinai sužeis
tas prie Wells ir Harrison gat
vių. ’ -

ASHLAND DLNTISTS
Gera sveikata, reiškia ilgą 

gyvenimą. Prasti dantys, reiš 
kia vidurių neveikimą ir silpną 
sveikata. Prastai pataisyti 
“platės’1 ir “bridges”, reiškia 
prastą maisto virinimą ir per- 
degimą pilvo. Gva rantuojame, 
kad galėsi kramtyt kiečiaus} 
maistą su musų uždėtomis 
•plato*”.

SPECIALISTAI 
Platės ir Bridges

Dantį* ištraukiame be ekuiuino 

Atdara vakarais ir nedėliotas. 

Tel.: Blvd. 9660

Dr.Vaitush,O.D
Lietuvis Akių Specialistas

akių įtempimą, 
priežastimi galvos

Palengvins 
kuris esti, 
skaudėjimo, svaigulio, akių ap
temimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso kreiva* 
akis, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. 
Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzamina- 
vinius daroma su elektra, paro- 
dančią mažiausias klaidas. Spe- 
cialŠ atyda atkreipiama į mo
kyklos vaiku*.

Valandos nuo 12 iki 8 vaka
re. Nedėldieniai* nuo 10 ryto 
ikj 1 po piet. 1553 W. 47th St.,

Du policistai prie State ir 
67-tos gatvių pamate vakar ry
tą negrą, James Jonės, 17 metų 
amžiaus, su maišus ant pečiu 
“a t ve einant. Tuo tarpu gai
dys jo maiše užgiedojo rytme
tinius poterius ir “dėdės” su
krato kame dalykas.

James Jonės teisme prisipaži
no, kad jis padaręs didelę klai
dą, nes manęs, kad pasigavo 
vien tik vištas, o čia per klai
da pakliuvo jam ir vienas gai
dys.

Norėjo pigiai parduoti: tapo su
areštuotas.

Juozapas Eck, 49 metų am
žiaus, po mnn. 2009 Sedgwick 
gat., tapo Chicago avė teisme 
nuteistas užsimokėti $1. pa
baudos ir teismo lėšas, už tai. 
kad jis nandė parduoti savo 
laikroilėli vertės $50. už 50 cen
tų ir žiedą vertės $200. už 25 
centus.

Pradės dirbti Cri»wford 
srutų nuovadą.

Avė.

Užtroško gazu du vyrai.

Roberl Kruni diek, 46 metu 
amžiaus, ir C. V. Hearet, 35 
metui amžiaus, abu teplioriai 
užtroško gazu savo name po 
num. 1869 Ogden avė.

Sekam*: savaite pradės dirbti 
Cravvford avė. srutų nuovadą 
Tatai atleis apie $2,000,000.

Lietuviu Rateliuose

1553 W. 47th SiĘ~kampas So. Ashland
, Klauskit Dr. Vaitušh

CDUrTAt TCl’TA C! Odos, kraujo, chroniškų, veneralll 
AJVlJnL LaIO 1 /AO kų; inkstų; bei pustė* ligų.

DR. J. W. BEAUDETTE
Ofisas Ofisas

Novako Vaistinė 5100 S. Ashland Avė.
1724 S. Ashland Avė. 
Vai.: 2:30—5 ir 8:30—10 P. M.
Ned.: 2:30—4:30 P. M.
Telephone: Cąnal 464

.ant viršaus Banko 
Vai.: 1—2:30 Ir 6:30—8:30 P. M% 

Nedaliomis iki 2:30 P. M. 
Telephone: Repuhlic 806

Vagis negerais batais apsiavė.

Frank Magee, 2840 S. Ken- 
neth avė., suareštuotas vagiant 
čeverikus iš Chicago ir North- 
'vestern geležinkeliu kiemo. Po
liciniai pasislėpę kieme užgir
do batų girždėjimą ir sugavo 
vagį.

Policijos stoty j Frank Magee 
prisipažino, kad jis buvo apsia
vęs tais batais, kuriuos buvo 
rugp. 30 d. arti Lake Forest iš 
karų pasivogęs. Tuo syk bu
vo pavogta už $1,200. vertės 
prekių.

M. Yčas vakar po pietų ap- 
Itsido Cliicag,*. Išvažiavo į Clle- 
velandą, kame šiandie vakare 
laikysiąs prakalbą.

Išbuvęs 40 metų belangėj vėl 
sugrįžo jon.

r*l Monro* 2804

DR. W. F. KAIJSZ
Specialttma*: Motetų ligų* ir Chirargija.

1145 MILWAUKE£ AVĖ CHICAGO.

NORI KONFERENCIJOS.
Draugystė Palaimintos Lie

tuvos mėnesiniame susirinki
me nedelioj. .••palio 9 dieną, 
tarp kitko nutarė viešai per 
laikraštį paklausti Chicagos 
Lietuvių Darbininkų Tarybos 
Valdybos, ar bemano kada 
nors šaukti minėtos Tarybos 
Konferenciją? Draugyste Pa
laimintos Lietuvos yra tos nuo
monės, kad dabar kaip tik yra 
svarbių reikalų dėl kurių rei
kėtų pasitarti. f ;

—Ig. Žilinskas, Rast.
'C[Cb. Liet. Darb. 'Tarybos 

Pild. Komitetas jau nuo pra
eitos pelnyčius skelbia Na u jie-

žiaiis, 515 VV. Madison gat., 
tapo užvakar Dės Plainea gat
vės leisnie nuteistas užsiiuukc- 
li $50. pabaudos ir teismo lč- kad konferencija bus laikoma š.

Kiekvienas privalo įsigyti šią 
labai naudingą knygą

Sutaisė Dr. A. L. Graičiunas. šioje 
knygoje rasite pamatines žinias iš 
anatomijos, fiziologijos ir hygijenos, 
kaip tai:

1. žmogaus kūnas.
2. Valgis ir kas iš jo pasidaro.
3. Valgymo budai ir virimas.
4. Virškinimas.
5. Rūgimas arba fermentacija.
6. Kas yra dllčoholis.
7.
8.
9.
10. Inkstai, oda ir jų priedermės.
11. Dirksniai (nervai).
12. Pajautimai.
18. Liga (bakterijos)
14. Parazitai (kaip nuo jų apsi

saugoti).
15. Plaukų slinkimas; kvapo smir- 

, dėjimas.
16. Kaip išsiplėtojęs kūnas.
17. Balsas (svarba gražaus balso).
18. Mažų vaikų priežiūra.
19. Džiova.
20. Vabzdžiai (kaip jie kenkia svei

katai).

^DR.HERZMAN-^A' i* KIJNiJOb |
Perslkill nao 8412 So. Halsted St.
po No. 8813 So. Haluted St.

Gerai H*tu*)an.s itnomas ;>*t 22 
tu* t u kaipo patyrę* gydyt*)**, chi
rurgą* ir akuieris

Gydo aitnta* ir ehronlikaa ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų, Pta*l h*t- 
jautria* metodą* X-Ray nr kttekia* 
elektros prietaisu*.

Oflaa* ir lebaratorijai 1025 W. 
i8th St., netoli Flsk St.

VALANDOS) Nu* 10—-l® pietų, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarai*

į Dienomi*: Canal 
8110 arba 857

Naktimi*: DreieJ 
958 Drovev 4186

GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St.

Ttdepben*1)

Cirkuliacija (kraujo) 
Kvėpavimas.
Sudėjimas kūno (kaulai)

tik
$2.00. Gražiai apdaryta. Reikalaukit 
tuojaus:

Naujienų Knygynas 
1739 So Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS.

NUO $50.00 IKI $200.00 J SAVAITĘ.
Reikalingi atsakanti ir. teisingi žmones 

' agentystei. Turi mokėti kiek nors rašyti.
Mes užtikriname uždirbti $50.00 j savaitę 
ir daugiaus. Turite puikiausią progą pada
ryti pinigus. Moterys taipgi gali dirbti.

Kreipkitės:
35 S. Dearborn Str., Duris 205 

Chicago, Illinois.

i Kutini** •4M9

1.SHUSHO 
HUSERU
Tnrln oatyHm* 

Urn**- rv 
oafftfnvnl prfVIo 

lipmnę Ir kudJ 
M laik* llfo*.
•092P R Rtate fų

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metei 

Ofisą*
4728 So. Ashland Ava, 2 labo* 

Chicago, Illinoi*.
I Specialistas džiovog 

Moteriškų. Vyriškų Ir 
Vaikų Ligi

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
S f ai. po piet-ir nuo T Iki 8:80 vai 
vakaro. Nedėliomi* nuo 10 vai. 

valandos ryto iki 1 vai. po pi*v 
Telefoną* Drezel 2880

DR. G. M. GLASER 
Ptaktikaoja Si metai 

Ofisą*»
R14* S. Morgan kerti 12 8* 

Chicago, Illinoi*.
SPECIALISTAS.

Moterišką ir Vyriikų 
Taipgi Chroniškų Ligų. 
ofiso valandos.

Nuo 10 ryto iki 8 po pi*tų, 6—8 
vakare. Nedėliomi* nuo 10—2 

po piet
Varde M7

Tai. Austin 787
DR MARYA - 

DOW1ATT~SA8S.
Ką tik nugrįžo ii Califomijo* ii 

vii tą* savo praktikavimą po No 
1208 W. Harrl*o* St

vakar* ijukinant n*d*ldjenfo»

STREIKAS UŽBAIGTAS
Susivcsk elektros dratus j savo namą dabar. Kaina stebėtinai 

Žema. Pagabus išmokesčio planas suteikiamas, jei nbrite. Mielai 
apkainavimą suteikiame.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. I n c. 
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, III.

DRABUŽIAI, 
yrams, vaikinams ir vaikams 
Mes ir vėl savo senoj vietoj ir ma 

tintai užkviečiame savo senus drau 
rus ir rėmėjus.

Turime puikiausią pasirinkimą nau- 
iu drapanų apkalnuotų, tinkančia) 
dekvieno kišeniųi.

Siutai ir overkotai nuo $12.50 i) 
tugščiau.

Kelinės nuo $2.50 ir augščiau.
Vaikams drabužiai, trunka! ir va 

vzos.
Gausi savo pinigų vertę, arba gau- 

■i pinigu* atgal.
Atdara Iras vakaras iki D 

<ed. iki 6 yal.
S. GORDON,

1 1415 S. Halsted St. 
•hnne* Canhl 947
intMuau. nįi i , 1 nuli...i..... —r-

11 ilionij. IVfelda- 
žio «alrj. — Red.]

NORTH SIDE

vai.

Ryto, spalio 14 d., 7:30 va
landą vakare Chicagos Lietu
vių Taryba rengia svarbias pra
kalbas Viešo Knygyno svetai
nėj po num. 1822 Wabansia 
avė.

Kalbės chieagiečiams gerai 
žinomas darbuotojas advoka- 
’as K. Gugis, nesenai sugrįžęs 
iš Lietuvos. Tikimasi iš jo 
daug ko naujo išgirsti, būtent 
apie Lietuvos padėlį, jos var- 
ghs ir abclnai visą darbininkų 
judėjimą.

lai North aidinčiai nepra- 
’i'iskite šios progos hepusinau- 
doję, nes toki proga ne dažnai Į 
pasilaiko. . I

Labiausiai pasekmin
gas išradimas nuo 
slinkimo plaukų.

Jų priežastis, aplinkybes ir 
ugdymas 100,000 vyrų.
Chicagoj yra plikiai. —- Kai- 

kurie iš jų tuom didžiuojasi, 
bet kiti nusiminę. Netik plikius 
ir plonėjimą plaukų galima iš
gydyti, bet ir pražilimą. Jūsų 
ypatos pasirodymą galima pa
taisyti ir Jūsų gyvenimo ateitį 
pagerinti. Musų specialumu 
yra auginti plaukus, prašalinti 
pleiskanas, sulaikyti slinkimą 
plaukų ir išgydyti galvos ne
sveikumus.

Puikiausi rezultatai pasirodo 
po kelių sykių gydymo. Gali
ma parodyti rezultatą augimo 
naujų plaukų po dviejų ar tri
jų savaičių. Gydymas malo
nus. Kainos nebrangios.

Examinavimas dykai.

The Thomas’ Hair & 
Scalp Specialiste

300-1 Garrick Bldg.,
64 We*t Randolph SI., 

Chicago, III.
Phone Central 5851.

Ofiso valandos: 10 ryt. iki 9 v.

Antanėlis.

Jlche?
Kuomet kvnli

galvos skaudėjimą 
strėnų skaudėjimą

. dantų skaudėjimą 
j neuralgijos

Arba kitokį skausmą, 
( mėgink

Dr. Mf les Anti-Pain Pilis
One or two and the pain atops 

Contain no hablLfermina drugs
Have you trled Dr. Milės’ Nervine? •

vottr DfUfftfitt

Ganai 257
Naktini* Tai. Can*l 2118

DR P. Z. ZALATOR18
SYPYTOJAS tR CHIRURGAS

Valandos; »0 iki 12 ryto; 1 iki 4 p* 
piet. 6 iki 9 vakar* 

■•diliomis nuo 9 Iki 12 ryt*
. 1821 a Hahted St.

Kampa* IR ir Halsted St

i ei. Boulevard 2160
Dr.A J.KARALIUS

Gydytojai ir Chirurgu 
VALANDOS: 9—12 ryto 

2—9 vakaro.
8301 So. Morgan Street 

Chicago. IU.

DR. M. T. STRIKOl'IS
Lietuvy* Gydytoja* ir Chirerga*

People Teatro Name, 
1616 W. 47tb St.. Tel. Boal. 160 

VALANDOS:
8 Dd 8 vak Nedėl. 10 iki 12 ryto 

Rea. 2914 W. 43rd Street 
Telephone McKinley 268

Teiephon* YardsASltt

DR. M. STUPNtCB
Chicago, IIL

i VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryt* 
Ir nu* 5 iki 8 vakar*.

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTTSTAS 

1821 Sk. Halsted SU Chicago, m. 
kampa* 18th St.

Phone C ana] 257

DR. M. STAPULIONIS
Gydau be gyduolių ir be operacijų 

8347 Emerald Are.
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 rakai* 

Tol.: Boulavard 9897
731 W. 18-ta gat. 2 iki 8 rak. 

Tel.: Canal 279
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Pranešimai
Liet. Darbininky Tary

bos Konferencija.

Chicagos Lietuvių Darbininkų 
Tarybos konferenciją įvyks ne- 
dėlioj, Gruodžio 11 dieną, 10 vai. 
ryto, Meldažio sevtainėjo, 2242 
West 28 Place.

Draugijos ir kuopos priklau
sančios arba norinčios priklausy- ■ 
ti Ch. L. D. Tarybai, malonėkite 
išrinkti atstovus į konferenciją 
(po vieną atstovą nuo kiekvienų 

<50 narių arba dalies) ir prisi
dėt prie to didelio judėjimo, ku
riam vadovauja Lietuvių Darbi
ninkų Taryba.
Ch.L.D.T.Pildomasai Komitetas,

JIESKO KAMBARIU
REIKALINGAS KARBARYS 

vienam vaikinui. Geistina, kad 
butų Brighton Park apielinkėj, 
su valgiu arba be valgio. Pra
neškite Tel. Lafayette 4414 tar
pe 7-9 vai. vakare.

SIŪLYMAI KAMBARIU
IšRENDAVOJU KAMBARĮ 

dviem* vaikinam; taipgi tinka 
ofisui, šviesus, elektra, vancb, 
garu šildomas, T. Kuzmickiene, 
3202 S. Halsted St., 2-os lubos.

IŠRENDAVOJIMUI

REIKIA DARBININKO
VYRŲ

REIKIA KRIAUčIAUS PRIE 
vyriškų ir moteriškų seno 
naujo darbo.

PAUL MIKALAUSKAS,
3556 So. Halsted St.,

ir

i1 2'l I . .   

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI SALDAINIŲ 

ir kitų įvairių smulkmenų krau-

PARDAVIMUI RAKANDAI NAMAI-2EME

Lietuvių Moterų Apšvietos Drau
gija turės draugišką vakarėli suba- 
toj, spaio 15 d. Mark White Sq. Par
ko salėj . Pradžia 8 vai. vak. Vi
sos narės butiniu turi dalyvauti — 
atsinešti savo užkandžių ir atsivesti 
draugus. Komisija.

ANT RENDOS 4 KAMBARIŲ 
flatas, 2 floras — be mažų vai- 
kų.

Atsišaukite
2138 Couiter St.

- i' 'V. L" »

JIESKO DARBO

North Side. — Chicagoa Lietuvių 
Darbininkų Taryba rengia prakalbas

JIEŠKAU DARBO TOKIO, 
kad galėČia ir dukterį savo lai
kyti. Kam tokia moteris reika
linga, atsišaukite, Mrs. VVidžis, 
2930 W. 38th St.; Tel.: Ufa-

penktadieni, spalių 14 d., 7:80 vai. vp*.Įp 11Q<) 
vakare, Viešo Knygyno svetainėj, l*"^ J i

___Kalbės advokatas K. --------- --

Atsilankykite kuo skaitlingiausiai. REIKIA DARBININKU
Wabansia Avė. Kalbės advokatas K.

Kvečia Komitetas.

Lietuvoa Dukterų Draugija rengia 
lavinimosi diskusijas kas panedelis 
per šį mėnesį. Mark White Sąvare 
knygyne Halsted ir 29-ta gatvė. 7:30 
vai. vak. Kviečiame atsilankyti kuo- 
skaitinginusiai vyras ir moteris.

— Komitetas.

MOTERŲ
REIKIA MOTERŲ 

sortavimo popieros, nuolatinis 
darbas, gera alga, atsišaukite, 
L. Rosenburg & Co., 2143 So. 
Looinis St.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
su namu ir 4 cottage, visos vie
noj linijoj. Parduodu labai pi
giai. Visos 5 prapertės kainuoja 
apie šešiolika tūkstančių. 3758 
S. Nonnan Avė.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė labai goroj vietoj, 13 mylią 
nuo Chicagos. Biznio daroma iki 
$100 j savaitę; orderiui reikia išva- 
žioti, 4 katnb. pagyvenimui, steam 
heat. Biznis verta® $5.000, parduo- 

, siu už $3,850. Nemokant) biznio iš-
tuv8. Pardavimo priežastis —■ Adresą-.: 416 Naujienos.
važiuoju ant ūkės, Wm. Willman 
4323 So. Honore §t.

PARDAVIMUI SALIUNAS KURIS 
išdirbtas per 80 metų, randasi apio- 
linkė daug dirbtuvių. Parsiduoda la
bai pigiai už pirmą teisingą pasiūly
mų. Saliunas randasi arti 18 ir Ca
nalport Avė, 1864 So. Seward St., 
Phone Canal 4123.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir GRO- 
sernė, lietuvių kolonijoj. Biznis iš
dirbtas, per daug metų. Parduosiu 
greitai ir pigiai iš priežasties, turiu 
eiti į kitą biznį,

2901 Emerald Avė., 
Phone Boulcvard 4283.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
lietuvių ir rusų kolonijoj. Pigiai. 
Priežastį pardavimo patirsit ant 
vietos.

828 W. 14 St.

| PARDAVIMUI SALIUNAS, 
PRIE labai geroj vietoj, visokių tautų 

apgyventa. Pardavimo prįežas- 
tį patirsite ant vietos, 626 W. 18 
St., John M., Tei. Canal 2964.

Centralinių Organizacijų ir‘veikėjų 1 REIKIA 20 PATYRUSIŲ 
svarbus susirinkimas bus laikomas , . _
penktadienį spalio 14, 7:30 v. vak. šv. -moterų aortavimui popieros. Ge- 
Jurgio parap. salėj, Bridgeporte. Viri alga, 
malonėkit susirinkti, nes bus duota: įJ i |<l 1(71IV «vl l D U*>AI 111IvVl| v o
raportas viso veikimo dėl gerb. čar 
neckio. — Valdyba.

Republic Waste Paper Co., 
1089 W. Congress St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, 
labai puikioj vietoj, lenkais ir 
lietuviais apgyvento] vietoj ant 
Tovvn of Lake, 4523 So. Honore 
St.; priežastį pardavimo patirsi
te ant vietos.

PROGA LIETUVIUI PROGA.

PARDAVIMUI RAKANDAI
(furniture) 4 kambariams. Par-. . , .... . .'luinus yra gerame sto-duosiu VISUS sykiu arba dalinus, vyje, arba mainysiu ant bučernė*, sa-

VIENAS iš DIDŽIAUSIŲ BARGENŲ
Pardavimui mūrinis namas, 6 pa

gyvenimų . Namas yra gerame sto-

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

JURGIS PETRAUSKAS, 
4709 Prftirie Avė., basement

NAMAI-ZEME

liuno, loto arba automobiliaus. Namas 
randasi ant Bridgeporto. Kam tokis 
namus yra reikalingas kreipkitės pas 
A. M. Andrijauskas, 2102 W. 22 St, 
Phone Canal 7031.

North Sidės Draugijų Sąryšis tu
rės draugišką vakarė!) su programų 
septintadienl, spalio 16 d., 7:00 va
landą vakare Viešo Knygyno svetainėj 
po num. 1822 Wabansia Avė. Atsi
lankykite kuo skaitlingiausiai.

— Kviečia Komitetas.

REIKALINGA MERGINA PRIE 
abelno namų darbo, gera mokestis 
maža šeimyna.

| Kreipkitės tuojaus antrašu:
8540 So. Halsted St., 

Chicago. III.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė. Biznis gerai išdirbtas ir 
geroj vietoj . Parduosiu greitai ir 
pigiai. Pardavimo priežastį patir’sit 
Antrašas: k

PARDAVIMUI NAUJAS MŪRI- 
1 nis namas 2 pagyvenimų, 5 ir 6 kam
barių: elektros, šviesa, maudynės, 
augštas cementuotas skiepas ir visi 
naujos mados įtaisymai. Namas ran
dasi netoli Garfield Blvd. Parduosiu 
Eigial arba mainysiu ant Cottage.
>ąlpkitės: Szemet & Lucas, 4217 

Archer Avenue.
Parduoda , kriaučystės išdirbystę, 

kaip tai senų ir naujų drapanų dirb
tuvė. Biznis išdirbta per daugiau 
kain 10 metų. Vieta randasi apgy
venta taiųie visokių tautų. įrankiai 
randas ylai ir visi nauji. Nurodant 
įrankius, Štai kas randasi: drapanų 
šėpa, 3 pičių stiklas, klijonkė frante 
Singer mašina ,deska. elektriko sai- 
na lauke, langas išrėdytas, 4 stalai, 4 
žirkles. 2 prosai .šildoma** pečius ir 
kiti visoki įtaisymai, kas tik yra rei
kalinga prie kriauČiško amato. Par
duosiu pigiai, nes einu | kitą biznį. 
Meldžiu kreiptis po šituo antrašu:

M. JOSEPH STULGIN,
655 W/ Ifith St., Chicago, UI.

PARDAVIMUI 1 PRAGYVE- 
nimo mūrinis namas su bizniu/ 
užpakaly yra garadžius, cloth- 
ing ir tailor biznis, išdirbtas per 
14 metų. Turi būt parduotas 
trumpu laiku; priežastis parda
vimo patirsi! ant vietos.

3616 So. Halsted St.

$175 $175 $175
UŽTIKRINA TAMISTAI NAMĄ 

SIS PASIŪLYMAS BUS 
SULAIKYTAS

KUOMET 100 KONTRAKTŲ 
BUS PARDUOTA

Dabar — pirmą kartą nuo 1914 — 
praktiškai, išdirbtas planas siūloma 
Chicagos vyrams ir moterims, kurie 
trokšta turėti savo locną namą — tik
ra namą, tiesiai tankumoj, tarpe kitų 
atidą patraukiančių namų, bažnyčių, 
mokyklų ir krautuvių. Namas pa
ties suplanuotas gražiausiame Ber- 
wyn, prieinant plačiam boulevarai, 
kuriuomi gali nuvažiuoti į vidurmie- 
stį. 19 mlnutų į vidurmiestį — 88 
traukiniai kas -dieną.

Visi keblumai ir matomos skerspai- 
nes stovinčios tau ant kelio prie nuo
savo namo, laimes, musų planas nu
šluos viską. Imamų visokia atsako
mybę. Neveik, kad turėtumei daug 
pinigų. Tik $175 už tikrins tamistai 
gražiausi, didelį lotą paties pasirinki
me —- jis paries musų milžinišką or- 

_ ____ ganizaciją užpakalyj tamistos — jis 
J* : pristatys į jūsų rankas geležių aptai- Parduosiu pigiai, syta, namo kontraktu, parūpintą kom-

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
bučernė ir grosernė su namu arba at
skirai. Geroj anielinkėj. Biznis cash.

Norinti jie kreipkitės:
A. GRIGAS, 

3114 So. Halsted SL

PARDAVIMUI VYRIŠKŲ SMUL- 
kių daiktų krautuvė. Geroj pietinėj 
daly i miesto, 
ra

Parduosiu pigiai, 
vieta dėl lietuvio.
Kreipkitės:

1804 W. 47 St.
Phone Lafayette *1024.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
lietuvių kolonijoj. Biznis senas 
ir geras. Parduodu todėl, kad 
apleidžiu šį biznį.

• 3352 So. Morgan St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
lietuvių ir kitų tautų kolonijoj. 
Biznis geras. 
nes važiuoju j kitą miestą.

1437 So. Morgan St.

PARDAVIMUI 2 LOTAI. LOTAI 
randasi prie 51 St. and 18 St. Didu
mo 60x125. Lotai parduodami leng
vais išmokėjimais. Kaina $3100.00. 
įmokėti reikia $2100.00.

P. SPRINDIS, 
2828 W. Jackson Blvd.

KAS NORIT BIZNI IR FARMĄ
Parduodu 5 akrus geros žemės prie 

cimentuoto kelio su budinkais. Geras 
medinis namas, iš frunto saliunas -- 
restaurantas, didelė virtuvė ir 6 mieg- 
kambariai. Didele bamė ir kiaulinin
kas, 1 arklys, 1 karvė, pašaras ir 
daug vištų. Biznis geras. Priežas
tis nesutikimas poroj. Klausk Bružo 
arba Kriščiūno.

3251 So. Halsted St., 
Chicago, Iii.

LAIMĖS JIEšKOTOJAMS 
štai kur žmogaus laimė! 
Parsiduoda 8 flatų naujas muro na

mas su visais naujausios mados įtai
symais, murmuro tropais ir priean
giais. Kaina tik $35,000. Rendos 

I moka į metus $6 600. Tas bargenas 
daugiau moka nuošimčių negu kokis 
Bišapas arba kita kokia įstaiga. Tas 
namas, visuotinė žmogaus laimė. Na
mas randasi South Sidej. Kas nori 
tą namą įgyti, malonėkite pasiskubin
ti, nes savininkas išvažiuoja į kitą 
miestą, dėlto parduoda pigiai. Taip
gi didelis bargenas ant farmos. Na
mai su bizniu, krautuvėms ir kitoki 
panašus bizniai. Beveik už dyką —■ 
žmogus priverstas tuoiaus parduoti, 
nes turi važiuoti į Čekiją, prie savo 
tėvvnės turtų!

Taipgi tu’i’u daugiau privatiškų na
mų ir biznifli gerų namų kuriuos ga
lima pigiai ni'kti.

Platesnių žinių kreinkitės 
MILDA PEAL ESTATE CO., 

751 W. 31 St., 
Phone Yards 6296.

DIDELIS BARGENAS

M ei ros e Park. — "Vilniaus Teat
ras” ,trijų aktų drama — rengia Lie
tuvos Sūnų ir Dukterų Draugija su- 
batoj, spalio 15, Igno Vaičiulio salėj, 
23rd Avė. ir Lake gatv. Durys atsida
rys 7 vai., programas prasidės 8 vai. 
vak. — Šio vakaro pelnas skiriamas 
Rugsėio badaujantiems žmonėms šelp
ti. Kviečiame publiką gausiai atsi
lankyti ir tuo budu paremti labdary
bės darbą. —- Komitetas.

REIKIA DARBININKŲ
' VYB.U

REIKIA BUČERIO. ATSI- 
šaukite tuojaus.

J. ZILIAVIČIUS, 
219 E. 115th St.

Tel. Pullman 4306

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir GRO- 
seruė labai tirštai apgyvento! vietoj, 
nėra kitos bučemės per 4 blokus. Biz
nis eina gerai, ir cash. Parduosiu la
bai pigiai ir pamokinsiu kaip daryti 
bizn| dykai. Pardavimo priežastis, 
turiu du bizniu.

CASH AND CARRY MARKET 
704 W. 69th St.. Chicago, III.

Phone Went. 2393.

PARDAVIMUI GROSERNĖ 
ir saldainių krautuvė. Parduo
siu pigiai ir greitai. Atsišaukite, 

LOUIS!LAWSON, 
8862 W. 38 PI. near Kedzie

paniios vertės $800.00, kuria užtikri
na tave, pilnai užbaigtą namą, tavo 
savastį ant pavasario.

MĖNESINIAI MOKESČIAI:
$35
$40 už $4
$45 už $4
$50 “
$75

LYGIAI KAIP RENDĄ 
Pilnų informacijų kreipkitės

Pardavimui nri»a mainymui 6 flatų 
puikus modemiškas mūrinis namas. 
Rendos neša 8200.00 j minės). Kai
na tik $14 000.00.

Parsiduoda 2 nagvvenimų mūri
nis Cottage už $2.100.00.

, Parsiduoda 2 fliorų medinis namas 
už $2,500 00.

Parsiduoda 3 pap-vve-imų 
mūrinis namas už $6,500.00.

puiku B

už

už 
tiž

$8,500
* ,000

,500 
$5,000 
$e;ooo

namą* 
namą 
namą 
namą 
narna

FARMOS.
Puikinusios farmos Illinois 

ana valstijose arti Chicagos, 
akeriu iki 200 akeriu su gyvuliais ir 
padnrrals' labai pigiai.

KMnkltėsi
FIRST NATTHNAI, PEALTY CO. 

736 W. 35 St.

ir Indl-
nuo 10

Cicero# Lietuvių Pašalpos Kliubo, 
mėnesinis susirinkimas bus laikomas 
pėtnyčioj, spalio 14, 7:30 v. v. Tamu- 
liunienės salėj, 1447 So. 49 Avė. Visi 
nariai bukite laiku, yra gerų dalyku 
tarimui. Nauji nariai taipjau bus 
priimami, malonėkit atsilankyt.

— Kliubo pirmin.

REIKIA PARDAVĖJŲ PAR- 
davoti maisto produktus, kostu- 
meriams ir pardavėjams. Kreip
kitės visą dieną 407 So. Dear- 
bom St., Room 290.

PARDAVIMUI ŠUVA, JAU- 
nas, 15 mčn., didelis Šen Bener. 
Turi būt parduotas greitai.

C. J. DANKEVICH. 
3533 S. California Avė.

PARDAVIMUI KRAUTUVĖ, 
cigarų, cigarėįų, ice cream par- 
lor ir mokykloms reikmenis. Par
duodu todėl ,kad važiuoju ant 
farmos, 1827 W. Erie St.

antrašu:
Savininkas

P. O. Box 495.

t

Bridgeport. — Suslv. Am. Liet. Ex- 
Kareivių 8-čios kuopos susirinkimas 
bus laikomas pitnyčioj, spalio 14, 8 v. 
v. Raymond Chapelėj,. 816 W. 81st 
— Susirinkimas šaukiamas pasitarti 
dėl prisiruošimo prie paminėjimo Ka
ro Paliaubos Dienos, lapkričio II. 
Kas tik atjučiate tos dienos svarbu
mą, ateikite susirinkimam kad ben
drai pasitarus. — Joseph Elvikis.

REIKIA OPERATORIŲ prie 
moteriškų drabužių.

PROGRESS CLOAK CO., 
1418 Augusta Avė., 

Near Milwaukee Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
lietuvių kolonijoj. Labai pigiai. 
Pardavimo priežastį patirsite 
ant vietos.

8159 S. Halsted St.

PARDAVIMUI
GROSERNĖ.

2057 W, 22nd PI.

AUTOMOBILIAI

PASARGA

Norintieji parigarsint j sekamos dit 
no p Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

Pardavimai savasčių, biznių, auto- 
ieškoji- 

, ieškoji- 
apmoka-

mobilių, rakandų, kambarių 
mai, apsivedėm a i, asmenų 
mai ir t.t. turi būt iš kalno

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos j 24 vai.

ASMENŲ JIESK0J1MAI Į
JIEŠKAU SAVO TETOS ONOS 

Vingiiauskienčs. Skaudvilės parapd- 
jos Jakštu kaimo. JI gyveno &. 
Chicago, III. Nesenai atvažiavau iš 
Lietuvos, noriu su ja susižinoti. Ma
lonės ji pati, ar kas apie ją žino, pra
nešti, Antanina Nausėdaitė, 8816 
Houston Avė. So. Chicago, III.

REIKIA OPERATORIŲ PRIE 
moteriškų drabužių.

M. Z. PALONIS,
2300 S. Leavitt St.

EXTRA PARDAVIMUI BU- 
černė ir grosemė su namu, grei
tu laiku. Kas pirmesnis, tas bus 
laimingesnis, pigiai nupirks 6059 
So. Kildare Avė., Phone Pros- 
pect 5590.

KASY^T/V?
KLONĮ

Iš patikėtinų šaltinių patyrėme, 
kad kasyklos vietoj ir apielinkėj, 
kaipo Apollo, Leechburg ir Vender- į 
griit Armstrong ir Westmoreland pa- 
vietose, Pennsylvanijos valstijoj tuo-1 
jaus bus atidarytos ir darbas bus va
roma su pilnu darbininkų skaičiumi., Lafayette 3717. 
Šios kasyklos dirba anglių juostoj, 
kuri yra apie keturių pėdų aukščio. 
Kasyklų gori viršai ir paprastai sau- 
BOSr

APIE KI9KIMTNETAS 
PRADĖS DIRBTI, PARDAVIMUI BUČERNĖ ir 

grosemė greitu laiku. Pirmesnis, 
laimingesnis. Pardavimo prieža- 

grift Armstrong ir Westmoreland pa-'stis, važiuoju į Lietuvą. Randa
si Brighton Parke. Telefonuokit

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 4 
Į gyvenimui kambariais ir užpakalyj 

Taipgi yra daugeli, .lubų toj aek-' Ini. -Viirifl# VnmnnnHji nahudnvnin davimo piiežd. tis Ilga* Kreipkite.—s=’ cijoj, kurias kompanija pabudavojo 
laike šios bedarbės ir kuriose niekas 
nėra gyvenęs. šios kasyklos, pana
šiai turės nuolatini darbą ir apie pu
santros valandos nuo Plttsburgho. 
šiose kasyklose dirba nuo 1,000 iki

Musų tautiečiai kurie yra bedarbo, 
gali važiuoti viršuj minėto n vieton ( 
tuoiaus lei geidžia apsirūpint nuola
tiniu darbu.

po 6 vai. vak.
5343 So. Halsted St.

PARDAVIMUI PIRMOS KLESOS 
čeverykų taisymo šapa. Visi {taisy
mai, ir visos reikalingos mašinėrijos. 
Pardavimo priežastis, apleidžiu mie
stą.

4513 Wentworth Avė.

AP5IVEDIMAI.
REIKIA VIRĖJO IR MO- 

ters išvažiuoti į Michigan City, 
Ind» į privatišką namą. Kreip
kitės: S. Karpen, 636 West 22

JIEŠKAU APSIVEDIMUT MERGL 
noe nuo 20 iki 30 m. amžiaus. Kad 

turėtų biskj pinigų. Aš pats turiu - -----------------------------------------------
$5000. Esu 35 m. amžiaus. Kaip I REIKIA VYRO VIDAUS DARBUI 
rašysit laišką, prisiųskit ir fotogra- Nuolat gali pelnyt $50 iki $75 { savai

tę. Didelė proga žm-ogui turinčiam 
$206 iki $300 kapitalo. Kreipkitės 

Clearing, III. tuojaus, Mr. Cooner. Room 604, 105 S. 
------------------ j Dearbom St. Kampas Monroe ir

Ają- •
E. STANIKUNAS, 

5624 W. 64 SL,

JIEŠKAU APSIVERTMUI MERGI- Dearborn Sts. 
nos arba našlės, be vaikų, nuo 25 iki 
35 m. amžiaus. Aš esu 35 m. am
žiaus Ir uždirbu $200 | mėnes|, Kuri 
rašys laišką, malonės atsiųsti ir fo
tografiją.

4628 W»ntworth Avė., Chicago, III.

REIKIA DVIEJŲ GERŲ VY- 
rų. Nuolatinis darbas, Interlo- 
cked Spring Seat Corp.-, 4801 S. 
Maplewdod Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
visokių tautų kolonijoj. Biznis 
senas ir geras. Parduodu todėl, 
kad važiuoju į kitą miestą, 1229 
S, Jeffersop St.

PARDAVIMUI KEPTUVĖ, 
Reado kėksams mašina, vidus 
virš No. 3, gerai įrengta, geriau
sia pasiūlymas nupirląs. Parduo
dama iš priežasties ligos, 3159 
Normai Avė.

PARDAVIMUI
SALIUNAS.

A. SWARTZ,
2145 W. 51st St.

TURI BŪTI PARDUOTAS Į 10 
dienų muro namas, 4 pagyvenimų po 
5 kambarius kožnas. Rendos neša 
$54.00 | mėnesi. Kaina $4,000.00. 
Taipgi turim vieną tuščią flatą; eik 
tuoj ir gyvenk gavo name. Vieta yra 
948 W. 86th St. Savininkas aut antrų 
lubų iš užpakalio.

SPECTALIS BARGENAS
Per keturias dienas. Pardavimui 

14 lotu, 30 pėdų pločio. Parduosim 
ant svk ar no viena. Vieno kn<na 
$165 00. Netoli Archer karų linijos. 
$35 {mokėt ir $5 j mėnesį. Kreip
kitės :

W. n. MUPnncK A* CO., 
4400 So. Kedzie Avė., 

J. N .Zewert, Mgr.

MORTGEC!AI -PASKOLOS

DRAUGYSTĖ MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE: Pirmininkas Anta
nas Margevičia, 928 W. 38rd St.; 
padėjėjas Ant A. Juščius; nutar. 
rašt, Izidorius Juščius, 1967 Canal- 
Eort Avė.; fin. sekr. Izid. Vedec- 

is, 624 Barber St.; kasierius Pet
ras Paulauskis; centro rašt. Ant. 
Juščius; kasos glob. Juoz. Juščius 
ir Petras Vėstelia; maršalkos: I. 
Jonan Guzauskis, II. Geo. Cher- 
nauskaa; ligonių glob. Antanas 
Daujotas, 2026 Canalport Avė.; tei
sėjas Stan. Romanas.

LIET. TAUT. UUOSYBĖS DRAU
GYSTĖ: Pirm. Ant. Rudauskas, 
3328 Aubum Avė.; padėjėjas, Pet
ras Rudokas, 1164 W. 19th St.; 
Nut. Rašt. A. Marcinkus, 811 W. 
19th St.; Fin. Rašt. Antanas Pieu- 
lokas, 2723 Emerald Avė.; Kaslę- 
rius Kaz. Paulauskas. 2334 W. 23rd 
St. Susirinkimai laikomi kiekvieno 
mėnesio paskutinj nedėldienį Valen- 
Čiaus salėj, 1732 So. Union Avė., 
1:30 vai, po pietų.

A. C. W. of A. LOCAL UNION 269 
LIETUVIŲ SKYRIUS: Pirmin. 
Ant. ' Čepaitis, 4812 W. 15th St., 
Cicero, III.; Vice-pirm. W. Prusis, 
2508 N. Francisco Avė.; rašt. Frank 
Juozapavičia, 1547 N. Wood St.; 
iždin. Je Katilius, 1635 N. Girard 
St.; maršalka J. Dauginis, 1604 W. 
North Avė.

Susirinkimai laikomi kas mėne
si s pirmą pėtnyčią, 7:30 v. v., Uni
jos salėj, 1564 N. Robey St.

Chicago.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖ: Pirmininkas Juozas Rūta, 
240 W. 51st St.; padėjėjas Ant. 
Leknickas, 663 W. 18th St.; nutar. 
rašt. Kaz. Demereckis, 8327 S. 
Wallace St.; turto rašt. P. Kuku
tis, 7 W. 28rd St.; kontrolės rašt. 
P. Paužolis; kasier. Ant. Antanai
tis; kasos globėjai: I. P. Chuplins- 
kas,<II. Fr. Kiaunė; maršalka Kaz. 
Vaitkus. — Draugijos susirinkimai 
laikomi kiekvieno mėn. antrą su- 
batvakarj A. Urbono salėj, 3338 S. 
Auburn Avė.

TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR 
SESERŲ, Kensington, III: Pirmi
ninkas D. Shatkus, 213 E. Ken
sington Avė.; padėjėjas I. Urbutis, 
10520 Indiana Avė.; iždininkas I. 
Ivanauskas, 122 E. Kensington Av.; 
prot. rašt. P. Grigula, 10-149 Went- 
worth Avė.; turto rašt. W. Dargis, 
10520 State St.

Susirinkimai laikomi kiekvieno 
mėnesio pirmą pėtnyčią F. Shed- 
villo svetainėj, 841 E. Kensington 
Avė.

RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS P. IR P. 
KLJUBAS: pirmininkas A. Kadzev- 
skis, 1217 N. Hoyne Avė.; nut. rašt. 
J. .Makrickas, 2014 Fovvler St.; ižd. 
M. Beiga, 2228 Carver St.; fin. rašt. 
J. Radišauskas, 1712 N. Lincoln 
St. — Susirinkimai laikomi pirmą
jį ketvergą kiekvieno mėnesio Liuo- 
sybės Svet., 1822 Wabansia Avė., 
7:80 vai. vak.

TIKBI -- BARBENAI 
ant vartoly automobiliy
Jūsų proga įsigyti locną automobi

lių už mažai pinigų. Kiekvienas siū
lomas karas yra pirmos klesos pa
dėjime ir pilnai Įrengtas.
LpZIER 2 pasazierių roadster, vė

liausio modelio, puikiausi taje- 
riai. gerame padėjime .... $200 

PATTERSON 5 pasažierių touring, 
vėliausio modelio, geri tajeriai, 

gerame padėjime... $250
DODGE 2 pasažierių, roadster, gera

me stovi. Tikras bargenas 5350 
OVERLAND 5 pasažierių touring, 

• vėliausio modelio, puikiausiam 
stovyj, perdirbtas ... $350

DODGE 5 pasažierų touring, puikiau
sia pirkinis.

Ateikit šiandien, pirkit bile auto
mobilių, ir važiuok juomi nanron. Už
ganėdinančios išlygos.

McShane-HilI,
2458 Michigan Avė. Victory 8640 

Atdara vakarais ir nedalioms iki 4 
vai. po pietų,

PARDAVIMUI 2 FORDAI LABAI 
geram stovyj, atrodo ir eina kaip nau
ji. Kaina labai pigi, nuo $150.00 ir 
augščiau. Nemokanti važiuoti, už tą 
patį mokesti išmokinsiu. Atsilanky- 
kit greitai. Savininkas galima ma
tyti visados, Joseph Yudikaitis, 4945 
West 14th St, Cicero, IH. Phone Ci
cero 252.

RAKANDAI
5 KAMBARIŲ VĖLIAUSIOS MA- 

doR rakandai turi bųt parduoti už bf- 
le Balki' vą i <‘iul)mą. Seklyčiai gr „ 
tas, valgomajam kambariui setas, 
miegrųimio setas ,kaurai, davenport, 
etc. Parduosime ant syk, ai ha atski
rai. Taipgi, puikiausia grojiklis, pi
anas ir didelis, dubeltavu gprfngsu 
phonographas su rekordais fr dai- 
mantb adata. ■

‘ v 1922 So. Kedjie Av®.

PARDAVIMUI 4 FLATŲ 
muro namas 2812 S. Union Av.- 
Kaina $3,800. Savininkas ant 
vietos.

PROGA, JEI TURI $100 AR 
daugiau ir padaryti didelius pi
nigus ir užtikrint investmentą. 
Kreipkis ar rašyk: Beverley & 
Slater, Room 702, 30 North 
Dearbom St.

LIET. KRIAUČIŲ KLIUBAS SAVI
TARPINĖS PAŠALPOS: pirminin
kas J. BaČiunas, 2152 Alice PI.; pa
dėjėjas A. šakis; nutar. raštin. P. 
Rauskinas, 1841 N. Leavitt st.; tur 
to rašt. K. Labanauskas, 1515 N. 
Wood St.; kontr. rašt. A. Šimas, 
1835 Wabansia Avė.; daktaras kvo
tėjas Dr. A. Montvid, 1824 Waban- 
sia av.; ofiso valandos nuo 6 iki 8 
vakare. — Reguliariai Kliubo susi
rinkimai kiekvieno mėnesio pirmą 
seredą Knygyno svet., 1822 waban 
šia avė.

PARDAVIMUI NAMAI

2 pagyvenimų, 4 ir 4 kambarių ir 
skiepas, prie gatvekarių linijos, netoli 
mokyklos, gerame padėlime. Kaina 
$2,250. Įmokėt $650, likusius kaip 
rendą.

2 pagyvenimų 4 ir 5 kambariai ir 
skiepas. Gerame padėjime, viskas 
apmokėta. Kaina $2,00. 
$1,000, likusius ant nrortgečiauš.

1 pagyvenimo, 4 khmbarių ir skie
pas prie gatvekarių Hnilos. Viskas 
apmokėta. Kaina $2,000. įmokėt 
$350, likusius kaip rendą.

Šitie namai randasi ant Bridgepor- 
to. Kam reikalinga, kreipkitės:

WM. D. MORDOCK & CO., 
4400 S. Kedzie Avė., 
J. N. Zowart, Mgr.

MOKYKLOS

MOKINKIS
Į mokėt

PARDAVIMUI AR MAINYMUI

4 flatų, mūrinis naujas namas, po 
6 ir 5 kambarius, ant 2-jų lotų.

Antras: 2 flatų, kampinis naujas 
muro namas, 6 ir 7 kambarių, gara
džius 8 karams.

Abudu namai modemiški; randasi 
puikioj vietoj South Sidėi, Ir turi bū
ti parduoti tuOiaus, ar išmainyti ant 
mažesnio namo bile kur. Chicagoj.
SLONKSNTS, STRAVINSKAS CO., 

3437 Wallace St

PARDAVIMUI PRAPERTĖ, 
Turi būt parduota.

904 W. 21st St.
Savininkas

1923 Canalport Avė.

PONO RANDAUNTNKO ATIDAI 
$5 iki $10 j mėnesi nupirks arbn 

akerio vištoms vietos, mes pasko
linsim iki $2.000 paslbudavoti narna. 
Kreipkitės 5R50 Archer Avė. nedė
liotus, arba 1620 Ashland Block. 155 
N. Clark St. Daugelis namų subdivi-

Inddt Archer Av. karą. K>eip- 
arba rašykit.

1 riM 
Įritės
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Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

Mokiname: patrinų padarymui, 
kirpimo, pritaikymo ir siuvimo; 
Idesos. dienomis Ir vakarais.

Specialiu skyrius mokinimui ope
ruoti siuvama mašiną. Mašiną va
ro augšta elektros spėka, kaip kad 
kriaučių šapose.

Master Sewing School
Principal®® 

JOS F. KASNICKA 
190 North State St. 

Kampas Įžak e St. 4^fl.

Mokinkis dressmaking.
Siuvimo, Dezaininimo 
Dienomis ir vakarais.

’pecialės vakarinės klasos dirban- 
• ioms moterims ir merginoms* iš

nokti sau pasisiųti dreses. Mes iš- 
’uodame diplomus ir parūpiname 
ietas.
Valentinė Dressmaking Collcges 

2407 W. Madison, 
6205 S. Halsted Stl

SARA PATEK* pirmininkė.

CHIC A GOS LIETUVIŲ DRAUGIJA 
SAVITARP. PAŠALPOS: Pirmi
ninkas J. Ascilla, 1429 N. Wood St.; 
vice-pirm. K. Kairia. 3247 D. Divi- 
sion St.; prot. sekr. A. Shimas, 
1885 Wabansia Avė.; fin. aekr. V. 
Briedis, 1049 N. Mšrshfield Avė.; 
iždin. J. Degutis, 8913 W. Division 
St.; daktaras-kvotėjas Dr. A. Mont- 
vid, 1824 Wa‘baneia Avė. (ofiso va
landos nuo 6 iki 8 vakaro). — Drau
gias reguleriai susirinkimai laiko
mi kiekvieno mėnesio antrą nedėl- 
dienj Związek Polek salėj, 1315 N. 
Ashland Avė., 2 vai. po pietų.

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

LIETUVIŲ POLITIŠKAS IR PAŠEL- 
POS KLIUBAS: — Pirmininkas 

Frank Seilius, 1920 S. Halsted St.; 
Vice-pirm. Ant. Salemonaviče, 3333 
S. Halsted St.; Nutarimų rašt. Ant. 
Booben, 3281 Emerald Avė.; Turto 
rašt, Juozas Blauzdis, 4414 S. Ca- 
lifomia Avė.; Kontr. rašt. St. Ja- 
rembauskas; Iždininkas Kaz. Che- 
pulia. — Susirinkimai laikomi pirmą 
subatą kiekvieno mėnesio D. She- 
maičip svet., 1750 S. Union Avė.

DRAUGYSTĖ LIETUVOS GOJUSI 
Pirmininkas J. šaulys, 2152 W. 24th 
St.; padėjėjas K. Vaitkus; nutari
mų rašt. F. AžuseniR, 4014 S. Ma- 
plewood A v.; fin. rašt. J. Laurai
tis; kontrolės rašt. T. Budginas; ka- 
sierius Mykolas Budas; kasos glo
bėjai: J. Petrulis ir S. Narvidas.— 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio trečią nedėldienj, 1 vai. po 
pietų, J. Padžiuvėlio svet., kampas 
18-tos ir Union avė.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBAS: 
Pirmininkas Antanas Zalatoris. 827 
W. 83rd St.: Padėjėjas Juozas Ka- 
tėnas, 8309 S. Union Avė.; Nut. 
rašt. Kazimieras J. Demereckis, 
3327 S. Wallace St.; Turto rašt. 
Juozas Šokas, 8222 S. Wallace St.; 
KasieriuR Juozas Račiūnas; Kasos 
globėjai: Stan. Grikštas ir Jonas 
Mazuraitis. — KliuhaR savo susirin
kimus laiko kiekvieno mėnesio pir
mą suhatvakari Jono Maziliausko 
salCJ, 3259 So. Union AVenūe.

’.»• Hv. ..■


