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Anglija vėl protestuoja 
prieš Francijų

Švedija daro sutartį su 
Rusija
f1 '

Gal 3 socialistai išrinkti N. Y. 
legislaturon

Anglija vėl protestuoja -
WASH1NGTON, lapkr. 9. — 

Anglija priešinasi taucheur- 
Rathenau sutarčiai, sulig ku
rios Vokietija užmokėtų didesnę 
dalį kontribucijos Franci jai 
budavojimo medžiagomis, at- 
budavojiinui n įdėliotosios šiau
rinės Fra nei jos.

Anglija padavė protestą, ku
ris tajx> persiųstas premierui 
Briandui iš Paryžiaus į Wa- 
shingtoną. Anglijos protestas 
sako, kad ta sutartis duoda pir
menybę Famcijai gauti kontri
buciją ir lodei yra žalinga An
glijos interesams.

Franci jos delegacijos nusi
ginklavimo konferencijon na
riai jau atvykę į Washingtonq, 
stiko, kad tik Anglijos pasiūly
mu Francija ir užvedė derybas^ 
su Vokietijos atstovu Bathenau. 
Lmdonas tada tvirtino, kad 
Vokietija niekad negalės savo / 
kontribucijos užmokėti pinigais 
ir todėl siūlė, kad Francija su
tiktų priimti dalį kontribuci
jos produktais.
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Rusija ir Švedija pasirašys 
prekybos sutartį

Litvinovas, lydimas kitų kapi
talistų, jau išvažiavo švedi- 
jon pasirašyti sutartį.

RYGA, lapkr. 9. — Maksim 
Litvinov jau yra kelyj į Stock- 
holmą, kad užbaigus daryli Šve 
dijos ir Rusijos prekybos su
tartį. Jį lydi Lombnosovas ir 
grupė Vokietijos, Švedijos ir 
Anglijos inžinierių, taipjau at
stovai Kruppo ir kitų Vokieti
jos firmų, anglų kontraktorius 
ir audinyčių savininkas ameri
kietis.

Į Švedijos sutartį žiūrima, 
kaipo į prirodymą, kad Švedi
jos ir Anglijos firmos nori ves
ti prekybą su Rusija.

Specialiuos laidos Pravdos ir 
Izvestija, išvakariuose ketvirtų 
metų bolševikų viešpatavimo 
sukaktuvėse, paskelta užsienio 
reikalų ministerio čičerino ra
portą apie Rusijos santikius to
limuose rytuose.

Chi tujos konsulas Maskvoj 
pranešęs Rusijos valdžiai, kad 
prekybos misija bus priimta 
Pekine ir todėl Paikis išvažiavo 
tuojaus į ten užvesti derybas.

Konferencijoj itarp raudono
sios Mongolijos ir Maskvos, už 
mėgsta draugiški ryšiai. Ru
sija apsiėmė tarpininkauti tarp 
Mongolijos ir Chinijos.

Sutartis su Turkijos nacio
nalistais, Kaukazo respubliko
mis ir su Ukraina bus neužil
go pasirašytos.

(Sutartįs su Afganistanu ir 
Persija veikiančios sėkmingai. 
Persijos valdžia prisiuntusi- ke-

“Socialdemokratas”
Musų draugų savaitinis laikraštis 

ii Kauno. Skaitykit visi.
Gaunamas Naujienose.
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lėtą siuntinių grudų badaujan
tiems.

čičerinas pastebi į nepasiseki 
mą Anglijos-Persijos ryšių ir 
išvažavimą iš Persijos Dobbs 
misijos.

čičerinas užbaigia savo ra
portą sekamais žodžiais: “Kur 
mes nė pažiūrėsime visoj Azi
joj, mes pamatysime besiplė
tojantį didelį judėjimą už įstei
gimą artimų ryšių tarp visų 
tolimųjų rytų tautų“.

Du socialistai laimėjo 
New Yorke

Gal ir trečias socialistas tapo 
išrinktas į valstijos legislatu- 
rą.
NEW YORK, lapkr. 9.

Vaka ryk še i uose r i nk i m u ose
miesto ir valstijos viršininkų, 
du socialistai lapo išrinkti į 
valstijos legislaturą. Jais yra 
Louis Weitz iš Bronx distrikto 
ir August Clacssens iš 17-to 
New Yorko distrikto.

Socialistas (Louis P. Goldberg 
galbūt irgi bus išrinktas iš į 
Kings distrikto. Jo balsų skai
tymas dar nėra pasibaigęs, bet 
ikišiol jis vis dar turi daugu
mą balsų. Prieš juos ėjo de
mokratų ir republikonų fuzija, 
nors kitose vietose demokra
tai su republikonais buvo pa
siskirstę ir vedė tarp savęs 
smarkią kovą.

Demokratai laimėjo Nevv 
Yorke.

NEW YORK, 1. 9. — Mayo- 
ras Hylan, demokratais, tapo 
išrinktas antram terminui ne
paprasta didžiuma balsų. Re 
jo laimėjo ir visi Įeiti demokra
tų kandidatai. Hylan gavo 
754,874 balsų, rcipublikonas 
Curran 336,888, socialistas Pan
keli 83,209.

Demokratai laimėjo ir dau- 
gelyj kitų miestų, kuriuos pir
miau valdė republikonai. Iš to 
demokratų vadovai išveda, kad 
šalis yra nepatenkintą republi- 
konais ir ved grįžki prie demo
kratų.

11 užmušta rinkimuose
LOUJSVILLE, Ky., lapkr. 8. 

—Kiek žinoma 11 žmonių liko 
užmušta ir 7 sužeisti vakar į- 
vykusiuose Kent tieky valst. rin
kimuos susi remi m uose.

10 žmonių liko užmušta tri
juose susirėmimuose Brcathitt 
paviete, 2 sužeisti Louisville ir 
1 užmuštas ir 2 sunkiai sužeis
ti Estill paviete. Tarp sužeis
tų yra kandidatų ir rinkimų 
viršininkų.

Turkai jieškos paskolos.
AiNGOBA, lapkr. 9. — Ap

simainius ratifikavimais sutar
ties tarp Francijos ir Turkijos 
nacionalistų valdžios, naciona
listų seimas įgaliojo finansų 
ministerį užtraukti Franci joj 
$40,000,000 paskolą. Paskola 
bus sunaudota armijos reika
lams.

Vokietija prašys leisti pa
skelbti moratariumą

BERLINAS, lapkr. 8. — Vo
kietijai gręsiant neiš vengtinas 
finansinis susmukimas ir gal
būt šalies bankrotas, Vokieti
jos valdžia svarsto apie pa pra
šymą talkininkų leisti paskelb
ti tūlam laikui moratoriumą 
(sustabdymą mokėjimo skolų) 
visiems kontribucijos mokėji
mais. šiandie susirenka kabi- 
netasytą žingsnį apsvarstyti.

Nupuolus pinigų kursui, ša
lis atsidūrė taip blogoj padėtyj, 
kad valdininkai įmano, jog tik 
aštriausios priemonės gali iš
gelbėti šalį nuo katastrofos.

Prašydama moratoriumo val
džia pasmilsianti užtikrinimų, 
kad Vokietijos obligacijos bus 
tikrai užmokėtos vėliau.

Vaidininkai turės pasitarimą 
su talkininkų kontribucijos ko
misija ka t verge.

Albanai sulaikė serbus
PARYŽIUS, lapkr. 9. — 40,- 

(><)(> serbų puolimas ant Scutari 
tapo sulaikytas palei Andabisa 
liniją smarkiomis albanų kontr
atakomis.

Rymo žinia sako, kad alba
nai liko sustiprinti ir kad jie 
yra nusisprendę išgelbtėi Scu
tari iš paėmimo pavojaus.

Serbai jau buvo* perėję Drin 
upę, bet jie rado taip sunkiu 
dalyku palaikyti komunikacijos 
linijas kalnuose, kad jie nusto
jo vilties paimti tą miestą.

Lewis šaukiamas Illinois an
gliakasių konvencljon.

PEOB1A, III., lapkr. 9. — 
Šiandie Illinois angliakasių me
tinė konvencija išklausė ra
portų distrikto viršininkų. Sek
retorius Nesbit pranešė, kad 
unija nupirko didelį $275,000 
vertės namą Springfielde.

Distrikto prezidentas Far- 
rington patarė angliakasiams 
palaukti ajieliacijų teismo nuo
sprendžio apie panaikinimą 
“check off” sistemos. Jei tas 
nuosprendis butų neprielankus 
unijai, jis patarė leisti distrik
to valdybai nuspręsti ką daryli 
tame atvėjuje. Visiems gi an
gliakasiams jis patarė dirbti ir 
toliau iki viršininkai nepaskelbs 
streiko.

Vakar Farringtonas pasiuntė 
centraliniam angliakasių prezi
dentui Lewis telegramą, kvie
čiančią jį pribūti į konvenciją. 
Bet į tą telegramą Lcwis nieko 
neatsakė. Tad šiandie visa 
konvencija nutarė pareikalauti, 
kad Lewis pribūtų konvenci- 
jon ir paaiškintų nickuriuos In- 
dianapolis nacionalinės anglia
kasių konvencijos tarimus, pa
liečiančius Illinois angliakasius.

Suardė spaustuvę.
EAST CHICAGO, Ind., 1. 9. 
pereitą naktį 4 maskuoti vy

rai užpuolė Twin City Senti- 
nel spaustuvę, ją visą suardė, 
o mašinas kūjais sudaužė. Nuo
stolių jie pridarė už $20,(XX). 
Sentinel yra naujas laikraštis 
ir jis rėmė republikonų kandi
datą į mayorus, laimėjo gi de
mokratai. Kampanija buvo la
bai aštri ir laikraštis jau pir
miau prašė kariuomenės duo
ti jam apsaugą.

Sukilimas Rusijoje.
LONDONAS, 1. 9. — Užsie

nio reikalų minis torio pagelbi- 
ninkas IIarmsworth pasakė at
stovų bute, kad valdžia 'gavusi 
žinių, jog anti-bolševikiškas su
kilimas prasidėjęs pietvakarinėj 
Rusijoj. Jis neturįs apie tai 
žinių, ar Pctlura vedąs sulkili- 
mą iš Rumunijos.

Maksim Gorki Vokietijoj
BERLINAS, lapkr. 9. —Gar

sus rusų rašytojas Maksimas 
Gorkis atvyko į Berliną bandy
ti Vokietijoje pataisyti savo su
irusia sveikatą. Susilenkęs, 
lig negalėdamas pastovėti tie
siai, Gorkis yra labai blogas pa
garsinimas bolševikų sistemai. 
Jis panašus į bado auką. Kelias 
dienas pasilsėję?! Bortine jis 
važiuos į Nauheim gydytis.

Cechija demobilizuojąs!
iPBAGA, lapkr. 9. — Prezi

dentas Masaryk pasirašė įsa
kymą demobilizuoti Čecbo-Slo- 
vakijos spėkas, kurios buvo su
mobilizuotos tikslu pulti ant 
Vengrijos, jei Karoliui butų pa
sisekę atgauti Vengrijos sostą.

Reakcija Čechijoje
VIENNiA, 1. 9. —< čecho^Slo- 

vakijos valdžia yra labai paten
kinta pasisekimu mobilizaci
jos. Ji turėjo 140,000 kareivių, 
bet pašaukus dar tris klesas 
tuojaus buvo surinkta dar 150,- 
000 kareivių, jų tarpe 50,000 
sokolų, kuriuos pašaukta pir
miausia. Bot visgi nėra užtik
rinimo, kad visa ta armija bu
tų sutikusi pulti Vengriją, nes 
joje buvo daug vokiečių ir ven
grų. ,

Mobilizacija praėjo ramiai. 
Tik vieni vokiečiai jai pasiprie
šino įc Graslitz liko 12 žmonių 
užmušta.

Cecilijos valdžia įvedė labai 
aštrią cenzūrą, o daugely vie
tų, taipjau visoj Slovakijoj, ta
po paskelbtas karo stovis. Visi 
Čechijos vengrai lapo areštuoti 
Pressburge.

Valdžiai mobilizacija kaina
vo daugiau kaip 500,000,000 
čechų kronų (nominaliai apie 
$100,000,000).

Sukilimas Cernogorijoj
LONDONAS, lapkr. 9. — Su

kilimas prasidėjo Cernogorijo- 
je, tikslu atgauti Černogorijos 
nepriklausomybę nuo Jugo Sla- 
vijos, sako Rymo žinia, kuri 
riša Černogorijos sukilimą su 
Albanijos padėtim.

Černogorų pulkas, sako ži
nia, paėmė labai svarbų strate
giškai kalną Lovcen.

Dideli miškų gaisrai siaučia 
arti Porgorica. Miškus padegę 
serbai.

RUSIJA GAL PRAŠYS KAPI
TALISTŲ PAGALBOS.

Rusija vaduojasi tik ekonomi
niais interesais, sako čičeri
nas.
PARYŽIUUS, lapkr. 9.

Petit Parisien Maskvos kores
pondentui Rusijos užsienio rei
kalų ministeris čičerinas pasa
kęs, kad neapveikiami ekono
miniai keblumai galbūt privers 
Rusiją paprašyti užsienio kapi
talistus pagelbos, kad išgelbė
jus šalį nuo baisios nelaimės, 
čičerinas tvirtinęs, kad Rusijos 
politiką dabar nustato ekono
miniai interesai, o ne kokios 
nors doktrinos ar idėjos. 
............ ................ ................. . ■

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, lapkr. 9 d., užsienio pini

gų kaina, perkant jų no mažiau kaip 
už 25.000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 svaras ............... $3.94
Austrijos 100 kronų ................... 4c
Belgijos 100 kronų ............... $7.11
Danijos 100 kronų ............... $17.90
Finų 100 markių ................... $1.90
Francijos 100 frankų ........... $7.28
Italijos 100 lirų....................... $4.20
Lietuvos 100 auksinų ............... 45c
Lenkų 100 markių ..............   4c
Olandų 100 guldenų ........... $34.G0
Norvegų 100 guldenų...........$13.87
švedų 100 kronų................... $23.05
šveicarų 100 kronų ........... $18.75
Vokietijos 100 markių ........... 45c

Vokietija pradėjo derybas 
su Rusija'

Nori atnaujinti su Rusija di
plomatinius ir ekonominius 
ryšius.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Nov. 10, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917

BERIIjINAS, lapkr. 9. — 
Nors jai ir gręsia finansinis su
smukimas, Vokietija nesenai 
pradėjo svarbiausias derybas su 
Rusija, kur jos vadovai mato 
Vokietijos ateitį. los derybos 
siekias! išdirbti patogią preky
binę sutartį, taipjau atsteigimą 
diplomatinių ryšių ir pilno per
mainymo Vokietijos politikos 
linkui Rusijos. Rusiją atsto
vauja Rusijos ambasadorius 
Varšuvoje Karachan.

Diplomatiniuose rateliuose 
daug svarstoma apie Karacha- 
no misiją. Tarp kitų dalykų, 
derybos eina ir apie priešingą 
Vokietijos ir Rulsijos akciją, 
kadangi jų nepakviesta į Wa- 
shingtono konferenciją.

Tikimąsi, kad visi keblumai 
apie. Vokietijos dkspluatavimą 
Rusijos bus išlyginti ir Vo
kiečiams bus suteikta vertas bi
donų dolerių koncesijas.

Colorados angliakasiai ta
riasi streikuoti

DENVER, Colo., lapkr. 9.— 
Angliakasių unijos 15-to dis
trikto viršininkai šiandie Trini
dade laiko susirinkimą ir tiki
masi, kad nutars paskelbti strei 
ką, jei Colorado Fuel & Iron 
Co. (Rockefellerio kompanija) 
nukapos algas angliakasiams 
pietinės Colorados anglių lau
kuose.

Pereitą subatą valstijos in
dustrinė komisija leido kompa
nijai tuojaus nukapoti algas 30 
mioš. Tą nukapojimą algos 
kompanija buvo paskelbusi jau 
rūgs. 1 d., bet tada angliakasiai 
sustreikavo ir industrine komi
sija pasiėmė į savo rankas nu
statymą algų ir laukiant jos 
nuosprendžio, angliakasiai bu
vo sugrįžę į darbą.

Už nusiginkalvimą.
LONDONAS, 1. 9. — Pre

mjeras Lloyd George, kalbėda
mas bankete, pasakė, kad nu
siginklavimas yra vienatinis ke
lias į žmonijos saugumą. Bu- 
siančioj Washingtono konfe
rencija turi itą saugumą žmo
nijai užtikrinti. “Wasliingtono 
konferencija turi savo rankose 
civilizacijos ateitį”, sakė jis. 
“Prezidento Hardingo pašau
kimas buvo kaip vaivorykšte 
padangose, nes 'be užtikrinimo 
laikos negalimas yra biznio at
sigavimas.

“Ginklų lenktiniavimas buvo 
daugiausia kaltas už pereitą 
karą. šiandie ginklavimasis 
kainuoja tris syk daugiau, ne
gu kad 1911 m. ir neužilgo jis 
bus' šimtus kartų pražutinges
nis ir baisesnis”.

Svarsto kaip išsigelbėti, jei 
Vokietija bankrutytų.

PARYŽIUS, lapkr. 9. — šian 
die prezidentas Millerandas ta
rėsi su keliais valdžios nariais 
apie tai kokių reikia griebtis 
priemonių apsaugoti Franciją, 
jei Vokietija kartais 'bankruty
tų. Gerai yra žinoma, kad Vo
kietijos bankrutijimas labai at
silieptų ant Francijos ir galbūt 
ir ją nutrauktų į pražūtį.

RYMAS, L 8. — Daug žmo
nių liko sužeista šiandie Alek
sandrijoj, susirėnUi'ine tarp fas- 
cisti ir komunstų.

Lietuvos žinios
REPRESIJOS VILNIUJE
KAUNAS, spal. 21. — “Lie

tuva” šios dienos leidinyj rašo 
apie lietuvių persekiojimus 
Vilniuj:

Kasdien ateina naujų vis 
baisesnių žinių. Persekiojimas 
ir įstaigų griovimas, kultūros 
židinių naikinimas eina siste- 
matingai sugalvotu planu. Ir 
tokiu įnirtimu, kokio dar nebu
vo turėję nei caro žandarai, nei 
prusai okupantai, nei bolševi
kai. šiuo savo teroru lenkai 
uinniausia nori sukelti analo
ginių iviiškinių musų vyriausy
bės valdomoj teritorijoj, kad 
paskui šauktų pro viso pasau
lio užkurines1 duris, kalip lietiv- 
viai lenkus persekioju ir mal
dautų “laisvų rankų” Lietuvoj. 
Ir jei, 'nežiūrint į visą Vilniaus 
okupantų darbingumą santy
kiuose su lietuviais musų vy
riausybės valdomoj Lietuvos te 
ritorijoj lenkai naudojasi viso
mis pilietinėmis laisvėmis, len
kų įstaigos ir organizacijos kuo 
laisviausiais ‘gyvuoja, tai šis 
reiškinys į Varšuvos lenkus vei
kia, kaip raudonas marškas į 
jautį. Lenkai dėl tos priežas
ties dar labiau siunta. Jiems 
negana to, kad lietuvių įstai
gos Vilniuj viena po kitos van- 
dalingiausiu budu išdaužomos, 
paskutiniu laiku sugalvoja nau
ją negirdėtą brutalumą—suma
nė iš Vilniaus srities išsiųsti 
visus jiems nepalankius gaiva
lus. Ir išsiųsti ne tik Lietuton, 
bet ir Rusijon. Ir tai jau vyk
doma gyveniman. Visi lietu
viai, kurie turi užsilikusių dar 
rusiškų dokumentų, yra išsiun
čiami į Rusiją.

Lenky siautimas Vilniuje
Didžiosios prieglaudos 

išvarymas.
Didlžiiosios prieglaudos vary

mas pradėta spalių 5 <1. vidu
dienį. Po piet jis sustabdyta, 
nes varymas parupo ])ralotui 
Michal'kevičhii ir vyndkupui Ban- 
dunskiiiiii. Pirma'sai buvo at
vykęs įprieglaudon: matė vai
kus veikiančius, mate vedėją 
apalpusią, matė policininką ap
sakė: “taip negalima, juk ir 

Didžiausias 
markių atpigimas

Dabar Vokietijos markės ir Lietuvos auksinai 
nupuolė taip žemai, kaip dar niekad nebuvo. Už 
dolerius dabar galima pasiųsti keturis syk dau- 
giaus auksinų negu pereitais metais. Ar dar že- 
miaus kada nupuls auksinai, nežinia, bet prie 
šito auksinų pigumo, kam reikia siųsti pinigų 
Lietuvon, tegul tas geriau pasiunčia nesilei
džiant į spekuliacijų.

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1789 So. Halsted St„ Chicago, UI.

siašarojusį. Išeidamas jis pa- 
šunvčius išvarvdami vis tik duo 
da vietą”. Abu bažnyčios di
diku kreipėsi, kur žinojo, kad 
palengvinus*lietuvių vaikų li
kimą. Bet ir jų užtarimas, ma
tyt, nieko nereiškė prieš vyres
nybę, kuri nori parodyti savo 
stiprumą: po 8 vai. vakarą vai
kus išvaryta laukan. Berniu
kai, pundus nešini, mažesnieji 
verkdami, didesnieji himną 
giedodami, policininkų nuvary
ti Aušnso Vartų prieglaudon, ten 
ir nakvojo koridoriuose. Ma
žesnieji 4—7 metų dar palikti 
ligi kitos dienos.

Amerik. Liet. Prek. B-včs 
' krautuvės.

Spalių 13 <1. Prekybos Dep-to 
įsakymu Želigovskio žandarai 
užplombavo Amerikos Lietuvių 
Prdkjkos Bendrovės krautu

ves.
Iš visur varo.

Lietuvių Komitetas n< perso
nai pasisamdė naujus namus 
prie I Ponomario gatvės Nr. 
17 ir buvo nutaręs ten įtaisyti 
prieglaudą su mokykla., 'lik 
štai rugsėjo 20 d. miesto Val
dyta rekvizavo vieną butą val
dininkų reikalams. Buvo duo
ta kelios dienos skundui pa
duoti ir jis laiku buvo paduo
tas. Bet skundo nenagrinėta, 
o butų valdžios tarnautojas 
aną dieną, įsibrovęs per langą 
ir atidaręs dulris, atidavė butą 
gelžkolio tarnautojų Kondra- 
tjevud. Lietuvių Komiteto į- 
galiotieji žmonės po įstaigas 
su skundais vaikščioja, o išva
rytieji iš Didžiosios prieglau
dos vaikai Aušros vartų prie
glaudos koridoriuose ir kieme 
vargsta.

taikė kalėjime.
Spalių m. 6 d. palaeista iš 

kalėjimo lietuvių Didžiosios 
prieglaudos ūkio vedėjas B. 
Valusis ir sargai Malinauskas 
ir Bimbiras. Jie buvo kaltina
mi, kad vežę į Markučius šau
tuvus, kad juos ten taip pa
slėpė, jog surasti negalima, 'l ik 
sjialių 7 d. Uetuvių Komitetui 
pavjko kriminalinę policiją, 
kurios žinion iš miesto vado
vybės buvo patekę suimtieji, 
įtikinti, kad tai buvo kirviai, 
kastuvai ir kiti žemės dirbimo 
įrankiai. Už juos suimtieji iš
sėdėjo veik 4 paras. (Liet.)
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Kas Dedasi Lietuvoj
žydų kalbėtojas pareiškė, kad 

Lietuvos žydam bet kokia są
junga su Lenkija tėra žalinga ir 
nepriimtina. ‘ Atsakomybę už 
Lietuvos susijungimą su Lenki
ja, jei jis dabar įvyktų, žydų at
stovai dedą ne tiek valdžiai, 
kiek Seimo daugumai — krikš
čionim.

S.-demokratų kalbėt j o per du 
kartu Kairys, Digrys ir Čepins
kis. Jie prirodinėjo, kad Lietu
vą stumia Lenkijos glėbin Va
karų reakcija, Franci jos veda
ma. Ji nori paruošti naują ka
rą prieš Tarybų Rusus ir dėlto 
nori susitprinti Lenkus. Tautų 
Sąjunga padeda Franci jos pas
tangom. Musų valdžia visą lai
ką lenkėsi prieš Ententę ir fak- 
tinai sutiko dėti derybų pama
tau Hymanso pasiūlymą. Nuo
laidi ir jos dabartinė delegacija 
Ženevoj. Pastaruoju laiku ir k.- 
demokratų vadai ėmė rodyti aiš
kaus palinkimo susidėti su re
akcine Lenkija. Musų klerikalų 
“tėvai” ieško sau sėbrų poniškoj 
Lenkijoj, kad turėtų kuo atsi
remti, kai reikės vesti vidujinė

Kiauiai du Seimo posėdžiu, ųova su Lietuvos demokratija, 
rugsėjo 20 ir 23 dieną, užėmė Sąjunga su Lenkija duotų musų 
s.-d.. interpeliacija dėl Lietuvių- k]erikalani galimybės nebevest 

žemės reformos taip, kaip ji yra 
i dabar sumanyta, leistų jiem il
gesniam metam sutvirtinti juo
dųjų viešpatavimą Lietuvoje.

ŠIAULIAI.

Spalių 2 dieną Šiauliuose bu
vo ūkio paroda, įrengta Ž. U. 
M-jos sumanymu. Paroda nors 
gana įvairi, darė įspūdžio ant 
greitųjų sudarytos. Bent kiek 
daugiau suvedė arklių; raguo
čių buvo labai maža; maža 
buvo eksponatų ir namų darbo 
skyriuje. Kelmės apylinkės 
dvarininkai parodė kai ką iš 
žuvų ūkio.

Mokytojų prof. sąjunga pasi
statė parodoj savo kiošką, pa
rinkus knygutes, kuriose kal-

prisidėjo ir šiauliškė “Kultū
ra” su savo leidiniais.

Buvo vaisių, daržovių ir ja
vų sėklų skyrius. Nepaprastai 

diena sutraukė jjarodongraži 
minių 
kė su viršum 5000.

Seimo debatai dėl Soc. 
Dem. Interpelacijos.

Lenkų derybų Ženevoj. Užsie
nių Reikalų Ministeris, atsaky
damas į interpeliaciją, pradžioje 
pasitenkinimo tvirtinimu, kad 
Hymanso projektas esąs vai- Tu7 sav’o žygiu tikrieji “krikš- 
džiai priimtinas. Valdžios 
delegacija Ženevoj esanti 
įsakyta griežtai laikytis to kon-< 
trprojekto, kurį išdirbo Ministe- 
rių Kabinetas ir kuris atmeta 
ankštą susirišimą su Lenkija.

Del interpeliacijos ir Ministe- 
rio paaiškinimų kalbėjo 
Seimo frakcijų atstovai.

Kun. Staugaitis (k.-d.)

čionių” vadai veda pas mus Ro
mos bažnyčios politiką, kuri so

cialistiniam drabininkų judėjime 
mato pikčiausį savo priešą. Už 
tai visą atsakomybę už galimą 
Lietuvos pavergimą socialdemo
kratai pirmoj eilėje deda ant

vls^ krikščionių demokratų.

iškri- Dr. Purickis, kalbėdamas ant-
tikavo Hymanso projektą ir sa-, moju kartu, be ko kito prane- 
vo partijos vardu pareiškė, kad šė kad Užsienių M-ja, prade- 
jiem esanti nepriimtina jokia dant nuo rugsėjo 14 denos (va- 
Butartis su Lenkais, kuri šiokiu dinas, kai s.-d. įnešė savo inter- 
ar tokiu budu aprėžtų ar panai- peliaciją) kasdien telegraf no
kintų .Lietuvos., nepriklausomy- jauti delegacijai ženevon, kad ji.

jokiu budu nepriimtų Hymanso 
projekto, nei per plauką nenusi
leistų nuo valdžios kontropro- 
jekto, nepriimtų jokių naujų 
pasiūlymų.

Kalbom pasibaigus, kiekviena 
trijų frakcijų pasiūlė savo perei
namąją formulą. Pirma buvo 

” Į balsuojama kr.-demokratų for- 
a 'mula; už ją paduota 37 balsai, 

l prieš 34. Musų formulos pro- 
Ijektą paduodame skiriumi.

Tenka pasakyti, kad kr.-demo

Kun. Krupavičius, atsikirsda
mas social-demokratams, šoko 
prirodinėti, kad ne jie, kr.-demo- 
k ratai, bet socialistai j iešką uni
jos su Lenkais. Už tai Krupavi
čių dr. Čepinskis pavadino savo 
kalboje čigonu, atsisėdusiu ant 
vogto arklio, kuris bet gi 
mas pats šaukia: turėk vagį U 
Krupavičius taip pat pasisakė, 
kad k.-d. nesiima atsakomybės 
už valdžios darbus ir remsią ją
tik tiek kiek ji neis prieš kr.-d. 
nusistatymą.

Liaudininkų kalbėtojai dr. 
Staugaitis ir Natkevičius pasisa- 
kė ne tik prieš Hymanso pro- ! 
jektą bet ir peikė valdžią, kad: 
ji esanti perdaug nuolaidi.

. i

'~DR. A. MONTVID
Liet avis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8362 
1824 Wabansia Are.

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

Didelis Balius
Rengia Dr-ste šv. Petronėlės 

Nedėlioj, Lapkričio-November 13 d., 1921 m.
LIBERTY SVETAINĖJ, 

30ta ir Union gat.
Pradžia 7:00 v. v. Įžanga 35c ypatai.
TARPUTYNAS

PRAŠALINA SKAUSMAI
Naujas Tarputyno išradimas, suteikia ūmų paliuosavi- 
mą gerklės skaudėjimų, krupą, slogas, niksterėjimų 
reumatizmų.

Tarputynas prašalina skausmą 
ŪMAI! Mokslas pasako, kaip jis 
persigeria gilyn ir nueina prie skau
damos vietos. Tuojaus pradeda 
skausmą išvyti! Skausmai greit bus 
prašalintas kaipo magiškai.

Naujas išradimas Turpo, turįs visas 
tarputyno misteriškas gydymo ypaty
bes su kitomis gydančiomis ypatybė
mis. Nedegina, pūslių nesutraukia 
arba. nesutepa — nei ne aliejuotas 
nei nesmirdi! Prašalina slogas, ger
klės skaudėjimą, gilų kosulį, tonsilus, 
reumatiškus skausmus, dieglį, kruti
nės plėvės uždegimą, katarą ir neu
ralgiją. Ūmai veikia prašalinime gal

vos skaudėjimą, kojų nesmagumus, 
įsipjovimą, skausmus ir dieglius.

Turpo taip stebėtinai persigerianti 
gydymo spėka, vartojant išlaukiniai 
ir kūnas visas gerai jaučiasi. Tik 
biskį reiki krutinę arba gerklę juomi 
patrint, o veikimas kiaurai pereipa- 
mas ir greitai paliuosuojantis, kuri 
t uojaus patčmysit.

Nekentėk! Ne leisk skaudėti Pra
šalink skausmą ŪMAI su Turpo. — 
Tarputyno mostis susideda iš tų se- 
novynių patikėtinų gyduolių, Mentho- 
lo ir Kamparo. Klausk bile vaistiniu-1 
ko Turpo — 30c. ir 60c. puodelis.

kratai, musų draugų užpulti, ir bo. Kurkime nors nedideles, bet 
pamatę, koks krašto ūpas, uoliai, lik savo darbininkų organizaci- 
atsižegnojo nuo Hymanso pro
jekto ir nuo susijungimo su 
Lenkija, nors “Laisvėj” jau bu
vo pradėję kalbėti apie reikalą 
“susiderėti”. Pati valdžia, Sei
mo diskusijų ir krašto nerimu 
suraginta, bent Seime prirodinė
jo, kad ji jokiu budu nevešia li
ti prie Lietuvos susijungimo su 
Lenkais.

Tat d r. Kairys, kalbėdamas 
priešpaskutiniu, galėjo pasakyti, 
kda s.-<d. pasiekė savo tikslo, iš
keldami interpeliaciją dėl Lietu
vių-Lenkų derybų. S.-d. inter
peliacija padėjo sujudinti plačią 
musų visuomenę. Tas sujudi
mas pasakė valdžiai ir Seimo 
daugumai, kad jie nedrįstų ieš
koti tokių santykių su Lenkija, 
kurie paneiktų Lietuvos laisvę.

Socialdemokratai butų paten
kinti, jei valdžia išlaikytų bent 
tą poziciją, kurią ji nustatė sa
vo kontroprojektc. Bet s.-d. ne
pasitiki nei dabartine valdžia, 
nei bet kokia kita, kuri galėtų 
jos vieton susidaryti, esant to
kiam Seimui, kaip dabartinis.’

Krikščionių patiektoji ir jų 
balsais priimtoji formula taip 
sako: Steigiamasai Seimas, iš
klausęs vyriausybės atsakymą į 
interpeliaciją dėl Lietuvos ginčo 
su Lenkija, pereiškia: 1) kad 
1921 m. rugsėjo 3 dienos p. 
Hymanso patiektas avanprojek- 
tas yra Lietuvai nepriimtinas ir 
2) kad nustatant santykius su 
Lenkija, Lietuva negali sutikti 
priimti sąlygų, kurios tiesiogi
niu ar netiesioginių budu galėtų 
aprėžti Lietuvos valstybės suve- 
renes teises.

jas.
Pas mus buvo surengta rink

liava badaujančiai Rusijai, — 
aukos plauke gana gerai. —

Plungė. Pastaraisiais laikais ir 
musų darbininkų tarpe pradeda 
rastis noro organizuotis, nes ge
rai visi nusimano, kad vienybė
je — galybė. Ypač organizavi
mosi reikalas paaiškėjo musų 
miestelio kurpiam. Mat neseniai 
Plungėje atsidarė avalinės krau
tuvė, kuri pardavinėja magazi
no darbo avalinę ir tuom atima 
darbą vietos kurpiam. Rūpina
masi įkurti profesinė kurpių są
junga, kuri suburtų musų pajė
gas. Tik vargas, kad neturime 
įstatų. —

Kybartų Prof. Sąjungos 
visut, susirinkimas.

Darbininko Gyvenimas

Lazdijai. Buvo ir pas mus at
silankę ministeriai. Skundėsi 
darbininkai, kad varžomos prof. 
sąjungos. Skundėsi ūkininkai, 
kad sunkios rekvizicijos. Skun
dėsi labai daug. Buvo nurody
ta, kad musų kraštas rūgsta 
degtinėje, kad stingame moky
klų, — mat turime 12 karčemų 
ir tik 3 mokyklas. Bet ką gi pa
dės tie skundai, jei mes patys 
nesigriebsime organizacijos dar-

Kybartai. Rugsėjo 18 d. įvy
ko profesinės sąjungos visuoti
nas susirinkimas sekančia die
notvarke: a) valdybos praneši
mas, b) reviz. kom. pranešimas, 
c) organizacijos klausimas, d) 
sąjungos valdybos perrinkimas, 
e) narių sumanymai. /

Rev. kom. narys susirinkimui 
pranešė, kad jisai jokios kontro
lės sąjungos knygomis nėra pa
daręs, nes jos buvo vedamos ne
tvarkingai ir įvairių žmonių. 
Kasoje rasta apie 6000 auksi
nų, bet ir šie pinigai veik visi 
buvo išskolinti. Tuomet kilo 
klausimas, keno įgaliavimais val
dyba tuos pinigus išskolino. Val
dyba pasiaiškino, kad šiuo atve
ju jai nereikėjo prašyti visuoti
no susirinkimo ypatingų įga'lia- 
vimų. Nutarta, kad per mėnesį 
visi išskolintieji pinigai turi bū
ti grąžinti kason.

%

Organizacijos klausimu valdy
bai teko išklausyti užmetimų už 
blogai pravestą rinkimų į savi-

valdybes kam poniją. Buvo nuro 
dyta, kad prięš rinkimus nebuvo 
sušauktas visuotinas susirinki
mas kandidatam nustatyti. Vie
nas kandidatų buvo prisiuntęs 
net protestą, nes kandidatų są
rašas buvęs sudarytas tik kele- 
tos žmonių. Toliau buvo nurodo
ma, kad kai kurie išrinktų 
atstovų visai nesirūpina ginti 
darbininkų reikalus, net eina 
prieš darbininkus.

Toliau ėjo valdybos rinkimai. 
Išrinkta valdybos: pirmininku 
— A. Milašauskas, padėjėju — 
J. Kazakevičius, sekretorium — 
J. Šarkauskas, iždininku — Gie
drys Jonas, jo padėjėju — K. 
Daniusevičius. Išviso valdybos 
narių 13.

Buvo svarstyta butųkainų 
normavimo klausimas. Visuoti
nas susirinkimas vienbalsiai ir 
griežtai užprotestavo, kad Ky
bartų Taryba nesirūpina nusta
tyti ir sureguliuoti valgomųjų 
daiktų kainas. Čia iškeltas klau
simas tuojau atsiliepe ir savi
valdybėj. Rugsėjo 25 d. įvyko 
maisto komisijos posėdis, kuria
me nagrinėta, kodėl Kybartuose 
mėsos kaina daug aukštesnė, 
kaip kur kitur. Paaiškėjo, kad 
kasdieną išgabenama iš Kybar
tų į Prusus b e j o k i o m o k e s- 
č i o (ką gi daro muitinė ir sie
nos sargyba? Red.) apie 20 — 
25 centnerius mėsos, taip gi 
sviesto, kiaušinių ir kitų pro
duktų. Prūsų pirkliai moka daug 
didesnes kainas ir todėl musų-

biednuomenS turi kęsti.
Grįžtant prie prof. sąjungos 

posėdžio, turiu dar pranešti, kad 
ipde sąjungos prisidėjo kaipo 
sekcija, prekybos tarnautojai, 
— apie 116 žmonių. Tos sekci
jos didžiausia rūpestis, — tai ko
va už 8 vai. darbo dienos įvedi
mą.

Visuotinas susirinkimas paro
dė, kad musų prof. sąjungos vei
kia neblogai ir ima judinti kaip 
tik tokius klausimus, kurie ypa
tingai yra opus darbininkams. 
Kad ir yra nesusipratimų, kar
tais netvarkos musų darbe, tai 
nereikia užmiršti, kad mus*ų dar
bas yra mum visai naujas. Be
dirbdami įgysime daugiau pri
tyrimo, susilauksim didesnes 
tvarkos ir geresnių savo darbo 
vaisių. Tik dirbkime.

— Šarūnas. (S.-d.)

fUROPEAN JįMERICAN

809 W. 35th St Halsted St 
Tel. Boulevard 61P „SS 

Valandos: 9 iki 6 kasdiena. R
Vakarais: Utar., Ket. ir Sub. iki 9 vakare

, Ned : iki 3 po pietų.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St„ Room 1111-13 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
8323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 ▼. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus uUnJiAni ir 
ketvergą. Nedėlioms nuo 9 iki 12 r.

JAUNAS MERGINAS

Telephone Boulevard 5052

■Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėk pagal sutarimo. 
>261 80. Halsted SL Chicago, fll

REIKIA PRIŽIŪRĖT
Motinos! Saugokite savo duktery sveikatą

Sveikata yra Laimė
Nuo dvylikos metų mergaitės 

reikalauja visokio prižiūrėjimo, 
kokį sugabi motina tik gali su
teikti. Daugelis moterų ken
čia per metus skausmą ir skur
dą — pasekmės neišmintingu
mo ir nežinė motinų, kurios tu
rėjo jas prižiūrėti tame laike.

Padėjimas per kurį mergaitė 
pereina yra labai kritiškas ir 
galimu daiktu yra kad per toli 
apsireiškia ant jos ateityj lai
mės ir sveikatos, kuris yra kri
minaliu dalyku motinoms ar 
prižiūrėtojams, už nesulaikymą 
ar nepatarimą.

Daugelis moterų kenčia me
tus skausmuose ir nuovargį, 
kurios yra aukomis nežinės ar 
nėapgalvojimo tų, kurios turėjo 
pervesti pavojų ir sunkenybes, 
kurie radosi šiame periode.

Motinos tini aiškint savo 
dukterims kokis1 pavojus jų lau
kia, kuomet vaikščioja šaltomis 
ar šlapiomis kojomis, ir nuo kil
nojimo sunkių dalykų bei persi- 
dirbimo. Nedaleiskit perdaug 
mokintis, jei ji skundžiasi gal
vos skaudėjimu, strėnų skaudė- 

.. jimu ar sąnarių silpnėjimu ,ar-
ba jei patemijat lėtumą mąstyme, nerviškumą arba arzumą dukters, parū
pink lengvesnį jei gyvenimą. Ji reikalauja išmintingo prižiūrėjimo per ko 
lėtą metų.

Visuomet šiuose atsitikimuose, Lydia E. Pinkham Vegetable Compound 
turi būt duodamas, nes specialiai pripažintas gerausiu tokiame padėjime. 
Jame nieko nėra kas kenktų ir galima drąsiai be baimės imti.
Skaityk kaip poniai Eicher pagelbėjo savo duteriai. Ji sako:

“šešiolikos metų esant mano dukteriai, kas menuo turėjo nesmagumus. 
Turėjo skausmus skersai strėnas ir šonuose. Kas mėnuo turėjo tokį strė
nų skausmą, kad negalėjo atlikti savo darbo ir turėjo gulėt. Mano apsi
vedusi duktė parodijo Lydia E. Pinkham Vegetable Compound ir skaičiau 
knygelę, kuri buvo palikta pas mano duris. Ji naudojo pasekmingai ir da
bar yra reguliare ir neturi skausmų. Rekomenduojame Vegetable Com
pound ir daleidžiame pagarsint šį laišką .savo knygelėj ir laikraščiuose.”. 
— Mrs. Katie Eicher, 4034 N. Fairhill St., Philadelphia, Pa.
Ponia Williams pasitaisė savo locnu patyrimu. Ji sako:

“Kuomet buvau trylikos metų, sirgau mėnesinėms kas mėnuo labai sun
kiai, ėjau silpnyn, o mano motina nieko nežinojo. Skaičiau 
dienraštyj apie Lydia E. Pinkham Vegetable Compound ir išlei
dau savo pinigų, kad nusipirkus bonką. Jis tiek man pagelbėjo, kad pra
dėjau vartot jį reguliariai; po išnaudojimui dviejų bonkų, nejaučiau jokių 
strėnose skausmų ir tapau tvirta, sveika moteris. Dabar esu 39 metų ir 
tūrių mažą dukterį ir kuomet užaugs, neduosiu kitų gyduolių, kaip tik 
Lydia E. Pinkham Vegetable Compound.” — Mrs. C. E. Williams, 2437 W. 
Toronto St., Philadelphia, Pa.

Beveik per penkiasdešimts metų, Lydia E. Pinkham Vegetable Compound 
yra gydęs motris, jaunas ir senas, nuo visų negalių, o ypatingai lytiškų. 
Paklausk kaiminkos apie jį, nes kiekvienoj apielinkėj atrasi moterų žinančių 
visą gerumą.

Tūkstančiai panašių laiškų kaip kad viršuj, sudėti pas mus Lydia E. 
Pinkham Medicine Co., ir per metus panašus laišaki yra garsinami. Tikrai 
verta gerai išmėgint Lydia E. Pinkham Vegetamble Compound.

DENTISTAS
Kainos Numažintos
Goki Crowns — taip žemai $3.50 
Platės — taip žemai .......... $8.00
Bridgework — taip žemai .... $4.00

Už šitas kainas gali atlikti sau 
naudingą dalyką tuojaus. Darbą 

i gvarantuojame, kaipo geriausią.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kerti LeavUt St 
Telephone Canal 255X

Valandos! 4 iki 6 po piet, it nuo 
7 iki 9 vakaro.

Veda visokias bylas, visuose 
teisumuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morgo- 
čiaus ant lengvų išlygų.

( V ........ . ■ r— i

Egzaminavimas veltui
Dr. Frank Satten

Kampas 47-os ir Halsted St.
____________________J

Kaip gali būt 
LAIMINGU?

Kiekvienas kostumeris atėjęh į 15-os 
GATVĖS VIEŠĄ TURGŲ.

Pėtnyčioj, subatoj arba nedėlioję, lap
kričio 11-tą, 12-tą ir I3-ta, turės laimę gauti 
savo dalį $90 vertės tavorais, kuris bus išda
lyta/ 'V?,-

Vienas gaus $10 vertės.
Penki gaus po $5 vertės.
Dešimts gaus po $2.50 vertės.
Dešimts gaus po $1.50 vertės
Dešimts gaus po 75 centus vertės.
Vienas gaus $7.50 vertės.
Gali būt laimingu?

Ateik ir gauk savo dalį tavorų certificate turguje, pėtny
čioj, subatoj ar nedėlioj.

Nereikia jokio spėjimo, nei jokio darbo. Ateikite į 
turgų ir mes pilnai paaiškinsime. 

f

ŠIS NE YRA LIOTERIJA
Šis tavoras bus išdalintas nedėlioj, lapkr. 20-tą.

KAIP PASIEKTI TURGŲ:
Imk bile karą su persėdimu 

ant 14-os gatves ir 14-os gatvės 
karu iki Jefferson; tada eikite 
vieną bloką į pietus iki marke- 
tui.

TRYS ĮĖJIMAI:
15 & Jefferon, 15 & Canal

14 Place & Clinton

THE 15th STREET PUBLIC MARKET
Atdara ned.: 9 vai. ryto iki 5:30 vak., utar., ketv. ir sub. iki 9 vai. 
vak.; kitomis dienomis iki 6 vai. vak.

Tel. Monro* 2804
DR. W. F. KALISZ

Specialemas: Moterą ligos ir Chirargija.
1145 MILWAUKE£ AVĖ. CHICAGO.

OnA-LIH-A I Venerališkų, kraujo, odos, kroniškų, inkstų 
oP8CI8llS13$ Ilgy į; kas gydymas 8U page1’

DR. J. W. BEAUDETTE
Ofisas

Novako Vaistini
1724 S. Ashland Avė.
Vai.: 2:30—5 ir 8:80—10 P. M.
Ned.: 2:30-4:30 P. M.
Telephone: Cą ai 464

Ofisas
5100 S. Ashland Avė. 

ant viršaus Banko 
Vai.: 1—2:30 ir 6:30—8:80 P. M. 

Nedėliomis iki 2:30 P. M. 
Telephone: Republic 805

i

STREIKAS UŽBAIGTAS
Susivesk elektros dratus i savo nam^ dabar. Kaina stebėtinai 

lema. Pagabus išmokesčio planas suteikiamas, jei norite. Mielai 
apkainavimą suteikiamo.

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

^TaL Randolph 2898""

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurrr.iestyj t 
A8SOCIATION BLDA 

19 8o. La Šalie SL 
Valandos: 9 ryto iki 5 po plot> 

Panediliais iki 8 vakare.
■am« Tai.: Hydo Park M95 

t i...-*

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

M So. La Šalie St. Room 124 
Tel. Central 6398

Vak.: 812 W. 83rd Lkcage
Tel. Yards 4681.

S. W. BANES 
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M. 
1311 Kector Building 

79 West Monroe Street, Chicago, 
Phone Central 2560

Rez. 3214 S. Halsted St.
Yards 1015. Vai.: 6 iki 8 vak.

Tel. Haymarket 8669 .
JOSEPH W. GRIGAI! į

Lietuvis Advokatas
Kambaris 806, Home Bank Bldg. į 
Kamp. Milvvaukee ir Ashland Avės ' 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7J 

iki 9 vakare.
. .......——. .............-...-...............

GOLAN&GOLAN '
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N; Dearborn St.
Randolph 3899

MAURICE J. GOLAN 
Res. 1102 S. Ashland Bivd.

Seeley 3670

Phone Boulevard 6801
ANTANAS GREDUŠKA

Genaralii
Kontraktorius fe 

būdavote jas.
Budavojame ir taisoma.

1401 W. 47th St. Chicaru.

J. P. WAITCHES 
LAWYER Liet u vys Advokatas 

Dienomis: Room 511 — 
127 N. Dearborn St. 
Tel. Dearborn 6096

Vakarais: 10736 S. Wabash Avė. 
Tel.: Pullman 6377.

Dirbėjas ir Importuotojas ga- 
riausių armonikų pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu na
gu kiti . Dykai lekcijos pirkijams. 
Baiykt angliškai dėl informacijų.

Ruatta & SerencUi 
817 Blue Island Avė.

ORKESTRĄ—BENĄ

1414 So. 4tth Court 
Cicero, Dl. 

Tel. Cicero 2118

Parūpina visokiems 
reikalam*

J. SALAKAS
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šei mynišlcag iSvažiavimas, susi
rinkimas nutarė pasiųsti papei
kimą M. Valenčiui, kurs pasi
traukęs iš Liet. Uk. S-mo dabar

{tiktai susipratę Lietuvos darbi- 
•*, 13et jų spėkos dar yra

MONTELLO, MASS.

Sekmadienį, spalio 29, Lietu
vių Teatrališkas Kalelis Vėsu- 
las statė scenoj veikalėlį “Pa
vogtas įkudilkis.’* Vaidinimas 
pavyko gerai, mat rolės buvo 
įxi skirs lytos tinkamiems žmo

nėms. Geriausiai pasižymėjo 
G. Kvietkauskas Pranuko ro
lėj, trečiame veiksme. Reikia 
juižymėti, kad toje rolėje daly
vauti turi du asmenys: pirma
me akte Praniulkas <!ar 9 me
tu vaikas, o trečiame akte jau 
26 metų jaunikaitis. Pirmame 
akte Praniuko rolę vaidino J. 
Kraulaiitis. Gerai lošė taipgi 
M. Gutautiene Edmimdienės 
rolėj, J. Neverauckas — advo
kato, M. Tubin — nešiotos, S. 
Šmitas — žuvininko, G. Šimai
tis —• girtuoklio, A. Zlotkionė 
—. Rožės, J. Vinkšnaičiutė — 
laimutės. Kiti tbirvo silpnesni, 
l>et ir jų rolės netaip svarbios.

Viena dar butų galimai iš
tarti Teatrališkam Rateliui: 
laike scenerijų mainymo kad 
butų <hiodama publikai kokios 
nors pramogėlės — muzikos, 
ar dainelių, ar bent deklama
cijų. Mėgėjų tam yra čia pa
kankamai. Nors šį vakarą lai
ke permainos ir buvo p-lės 
Viršitskaitės paskambinta pia
nu, bet vistiek permaža, juo 
kad publikai tenka laukti apie 
pusę valandos kol sceneriją 
permaino, o kad tas mainymas 
reikia daryti kelis kartus, tai 
publikai vakaras pasidaro nuo
bodus.

Prieš vaidinimą Liuosybės 
Choras. B. J. Sugano (latvio) 
vedamas, gražiai sudainavo 
“Internacionalą” ir “Pirmyn.” 

žmonių vakaran buvo atsi
lankę pusėtinai.

Darbai Montelloj eina šiuo 
tarpu negeriausiai, ir atkeliau
jantiems iš kitur darbas sun
ku gauti. —A. B.

išgėrė ir vos nenusinuodijo; vis 
dėlto ją spėjo dar išgydyti.

— Blue Jay.

visokiais budais stengiasi jam 
kenkti. — Paparčio Kelmas.

SO. OMAHA, NEBR.

Musų kolonijoj lietuvių drau
gijos dabar daro vakarų rengi
mo rungtynes. Rengia vakarus, 
viena kitai neužsileisdamos.

Vietos lietuvių parapijoj kiek 
aptilo. Po ilgo streiko, kur dau
gelis parapijiečių buvo net savo 
bažnytėlės atsižadėję, jie strei
ką laimėjo: kunigą Oleknavičių 
pašalino. Mat vyskupas, maty- 

i damas, kad gero nieko nebus, 
nusilenkė nepatenkintiems Olek- 
navičiu parapijiečiams ir pasky
rė naują kunigą, Mikulskį, ne
mokantį gerai lietuvių kalbos. 
Kuomet Oleknavičiaus laikais 
vietos biznieriai buvo susipykę 
su kunigu, jie smarkavo prieš! jį 
ir kitus parapijomis draudė, kad 
savo centais neremtų nekenčia
mo kunigo nei bažnyčios; bet 
kada paskui jie gavosi parapi
jos valdininkais ir bažnyčios 
komitetais, tai dabar apsisukę 
šaukia visus bendrai remti baž
nyčios reikalą. Mat bažnytėlė 
pilna skylių ir plyšių, tai dabar 
eina uolios rinkliavos ir kalėdo
jimai toms skylėms lopyti. Bet 
jeigu tik vienas kitas biznierius 
butų vėl pašalintas iš bažnyčios 
komitetų, pamatytumėt, koks 
vėl riksmas kiltų prieš kunigą 
ir gundymas parapijiečių kovon 
su lenkberniu klebonu.

— Lietuvos Atžala.

Reikale Lietuvių Pro- 
gresyviškos sriovės 

suvažiavimo.

KART, MICH.

WORI)SWORTH, ILL.

a. a. Jonas Krasauskas.

Spalio [gal lapkričio? Red.] 
4 dieną Lake County ligoninėj ’ 
pasimirė jaunas, vos 24 metų 
sulaukęs, Jonas Krasauskas. 
Amerikon atvyko jis 1914 me
tais, jau karui Europoj prasidė
jus, ir apsistojo Chicagoj. No
rėdamas būt naudingas lietuvių 
darbininkas jis tuojau atvykęs 
stojo mokyklon ir uoliai moki
nos, kartu dalyvaudamas vietos 
lietuvių judėjime. Priklausė prie 
Birutės choro ir kitų pažangių
jų draugijų. Sunkus darbas ir 
mokslas betgi skaudžiai atsilie
pė į jo sveikatą: jis gavo džio
vą ir, pačioj jaunystoj, atsisky
rė su šiuo pasauliu, palikdamas 
motiną, brolius ir seseris.

Prieš pat mirimą ligoninės 
užžiurėtojai, be ligonio žinios 
buvo pašaukę lietuvių kunigą 
K'lorą. Bet a. a. Jonas Krasaus
kas, būdamas visai laisvų pa- 
žvalgų jaunikaitis, paprašė ku
nigą duot jam ramybę ir apleist 
kambarį.

Velionis tapo palaidotas ame
rikiečių kapinyne. Lai būna leng
va jam šios šalies žemė!

— Tikras Draugas.

Lapkričio 6 d. įvyko Lietuvių 
Ūkininkų Susivienijimo mėnesi
nis susirinkimąs pas St. Buivi- 
dą. Be kita ko tartasi, ar nebū
tų galima surengti kokį pramo
gų vakarą ir nutarta Naujais 
Metais surengti spektaklį — jei 
komitetas surastų tinkamą vei
kalėlį ir aktorius, o jei .ne tai 
šiaip vakarą su margu progra
mų.

Šiame susirinkime Liet. Uk. 
Susivienijiman įstojo dar ketu
ri nauji nariai. Tuo budu musų 
organizacija auga.

Kadangi “Amerikos Ūkinin
ko” 10 num. labai išbiaurinta 
buvęs Liet. Uk. Susivienijimo

VVaterburio Liet. Progr. Drau
gijų Sąryšio paskelbdamas su- 
manimą šaukti Amerikos liet, 

progr. sriovės suvažiavimą, pa
siuntė speciališkus užklausimus 
S. L. A. Centralinei Valdybai, 
L. S. S-gos Vykinamajam Ko
mitetui ir, A. L. T. Sandaros Val
dybai. Beto dar pasiuntė užklau
simus “Tėvynės” Redakcijai, 
“Sandaros” Redakcijai, “Kelei
vio” Redakcijai, “Naujienų” Re
dakcijai ir “Amerikos Lietuvio” 
Redakcijai, tikslu sužinoti kaip 
jos žiuri, t. y. ar pritaria šiam 
sumanymui šaukti liet, progr. 
sriovės suvažiavimą.

Į sumanymą pirmiausiai atsi
liepė “Sandaros” Redakcija su 
didžiausiu prilankumu, išaiškin
dama naudingumą ir reikalingu
mą minėto suvažiavimo. “Vie
nybės” Redakcija atsiliepė su 
mikčiojimais, buk jinai nesu
pranta nei tokio suvažiavimo 
naudingumo, nei kokiam tikslui 
tatai daroma; tai vėl kaltina su
manytojus, kodpl jie nepaskelbė 
suvažiavimo programo, nuduoda
ma mananti, kad jie (sumany
tojai) nėra pilnai kompententiš- 
ki pateikti jį suvažiavimui (pro
gramą pasigamins pats suvažia
vimas). “Tėvynės” Redakci ja ir
gi panašiai pasielgė, dar pasi
teisindama, buk S. L. A. Centro 
Valdyba nėra gavusi pakvieti
mo. Kas visai netiesa, nes mes 
turime po ranka p-lčs P. Jurge- 
liutės, S. L. A. Centro sekreto
rės laišką, kuriame pranešta, 
kad užkvietimą yra gavusi, bet, 
girdi, minėto susivienijimo val
dybos tarimui nėra leidusi, nes 
nebuvę jai užtektinai aiškus pro
jektuojamo suvažiavimo tikslas; 
jinai, prašė dar plačiau paaiškin
ti ir kartu pareiškė minėtame 
laiške, kad S. L. A. visuomet 
Lietuvai naudingus sumanymus 
rėme, tai jinai neabejojanti, kad 
ir šį sumanymą parems. Tečiaus 
mes jau išlaukėme su virš mėne
sį laiko, bet apie tai nieko negir
dėt. A. L. T. Sandaros Valdyba 
į minėtą klausimą atsakė, siuly-

CAIRNBROOK, PA.

Apie šio miestelio lietuvių gy
venimą negali rast nieko gera 
parašyti į laikraštį. Visas jų gy
venimas tai darbas — kas dar
bo turi — ir ištvirkavimas, gir
tuokliavimas. O tų blogų papra
timų turi ne tik vyrai, bet ir 
moterys. Andai buvo čia toks 
atsitikimas. Viena šeimyna pri- 

•ėmė gyvent naują “burdingie- 
rių”. Po kelių dienų šeiminin
kas netyčioms užtiko savo mo
terį su naujuoju įnamiu besi
myluojant. Įtūžęs, jis butų gal 
savo žmonos suvedžiotoją ant 
vietos nudėjęs, bet tasis spėjo 
pasprukti; o moteriškė, iš gė
dos ir susirūpinimo, radus bu
teliuką regis “pain-expelleria”

JŪSŲ KŪDIKIS PRIVALO 
TURĖTI GERIAUSI MAITĄ

Lietuvė motina iš Philadelphia rašo:
“Kad jos kūdikis buvo išblyškęs, plonas ir nei 

kiek nepasunkėjo per kelias savaites. Po išbandymo 
daugelio visokių maistų, jai gydytojas užrašė

EAGLE BRAND
( CONDENSED MILK)

ir jos kūdikis paaugo vogoj suvirš pusantro svaro 
pirmoj savaitėj, ir miegojo gerai pirmu sykiu, iš vi
so suvirš mėnesio laiko gyvenimo”.

Vardas

Adresas

The Borden Company
Borden Building Now York

Iškirpk šį kuponą DABAR — ir prisiųsk ŠIANDIEN 10
ir gausi DYKAI musų knygą, KŪDIKIŲ 
GEROVE, kuri paaiškins, kaip užlaikyti 
kūdikį sveiku. Taipgi gausi maitinimo in
strukcijas jūsų kalboje. 0106

dama savo “Sandarą”, kad pa
remtume arba pripažintume kai-’ninkai.
po Amerikos Lietuvių Progr. permažos, kad toms klerikalų 
Sriovės Cenlraline Įstaiga, t. y. | užmačioms galutinai kelią užkir- 
vietoj sumanymo suorganizuoti 
iš visų Amerikos progresyvių 
organizacijų centralinę įstaigą 
po vadovyste “Sandaros”. Tokį 
sumanymą “Sandaros” Centro 
Valdyba galėjo tiktai pačiam su
važiavimui pasiūlyt, o ne nuims, 
sumanytojams. Bet tur būt jie 
patys susiprato, kad toks jų at
sakymas buvo nevykęs, kadangi 
nieko nelaukę už poros dienų 
(nedavė nei apsidžiaugti) parei
kalavo tą laišką sugrąžinti, pri
žadėdami nusikopijavę vieną ko
piją sau prisiųsti jį vėl atgal. 
Bet iki šiol jie to dar nepadarė!

Matomai, kad tautininkai yra 
nusistatę prieš suvažiavimą, tik 
vargšas “Sandaros” redaktorius 
per neatsargumą išsiplepėjo už 
suvažiavimą (ži’ur. No. 33* “San
daros” straips.).

Kodėl tautininkai nenori daly
vauti progresyviškos sriovės su
važiavime? “Well”, anot “Vie
nybės” išsireiškimo, tą suvažia
vimą šaukia Grigaitiniai arba 
“Bolševikai”-didžiumoj; ten nie 
ko rimto jie nenuveiks, tik pa
rašys rezoliucijas prieš Lietuvos 
valdžią ir t. p. Bet tai tik jų iš
sisukinėjimas. ,

Gi kada klerikalai šaukė suva
žiavimą 1917 m. Brooklyne, N. 
Y. ir-gi buvo tautininkams aiš
ku, kad klerikalų bus didžiuma,, suvažiavimo 
ir kad jie juos (tautininkus) pa- tai nėr abejonės, kad sutiks vi- 
siklubdys poterių kalbėti, bet sos pažangiosios draugijos jame 
jie jame dalyvavo'.-Taigi aišku j dalyvauti, 
kaip diena, kad itautininkams 
klerikalai yra daug artimesni už Į 
socialistus arba abelnai progre- 
syvišką lietuvių sriovę. j

Tėmijant Lietuvos klerikališ-i 
kos valdžios, su liaudininku Gri- ■ 
nium priešakyje, darbus visiems 
aišku, kad jie (klerikalai) vis 
labiau ir labiau persekioja beže
mius ir mažažemius darbinin
kus; vis labiau ir labiau patai
kauja dvarininkams ir stam- 
biemsiems ūkininkams, ir linksta' 
prie susivienijimo su Lenkija.

Prieš šitokį Lietuvos klerika
lų įsigalėjimą ir pragaištingą jų” 
darbą kaip Lietuvos Valstybei, 
taip ir liaudies politikai kovoja

tus.
Gi sustiprinti Lietuvos susi

pratusius darbininkus galime 
tik tai mes amerikiečiai (ir tai 
musų (pareiga!), suteikdami 
jiems (moralę ir imaiterialę pa- 
gelbą. Bet nelaimėn mes pažan
gioji 'lietuvių amerikiečių sriovė 
esame išsiskirstę į įvairias 
partijų-ipartijėlles mažiai galime 
jiems pagelbėti. Mums neatbūti
nai reikalinga bent šiame reika
le sudaryt vieną frontą, įstei
giant centralinį komitetą su 
tam tikru fondu. Tą butų gali
ma atsiekti tik per pažangiosios 
sriovės suvažiavimą. Tečiaus to
kiam suvažiavimui pasirodė prie
šingi netik tautininkai iš “Vie
nybes” abazo, bet ir pažan
gieji sandariečiai tam neprita
rė.

Ar-gi dėl to turime rankas su
dėję sėdėti? Man rodos, kad ne. 
štai suvažiavimui pritarė Wa- 
terburio apielinkės susipratę 
lietuviai, Philadelphijos Dr-gų 
Sąryšis, Bostono apielinke ir k. 

' Socialistai dar nėra davę galu
tino žodžio, bet tikimės, kad jie 
neatsisakys susivažiavime daly
vauti. Beto keletas pavienių 
draugijų ir L. Pil. pavienės kuo
pos—skyriai išreiškė už susiva
žiavimą. Gi kada bus nuskirtas 

laikas ir vieta.

Bostonietis “Keleivio” 41 No. 
padavė savo pa teini j imą, kad 

tenykščiai socialistai su sanda- 
riečiais nutarė dalyvauti minė
tame suvažiavime, tik jie nori, 
kad jis ten ir atsibūtų. Bet aš 
su tuo nesutinku, nes Bostonas 
labai toli nuo kitų centralinių 
lietuvių kolionijų. Belo su nu- 
skyriimu suvažiavimui vietos 
reikia dar biskį palaukti, nes 
gal kitos lietuvių kolionijos pa
norės kur nors kitur suvažia
vimą šaukti.

Taipgi šaukiant suvažiavimą 
reikia duoti bent du mėnesiu lai
ko prisirengimui, skaitant nuo 
paskelbimo dienos.

K. Ramanauskas.

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 S. Halsted St., kampas 31 gal.
Viename name su Dr. Monkevičium. 

Tel, Boulevard 9708
Baigusi Aku
šerijos kolegi 
ją; ilgai prak
tikavusi Penn 
silvanijos hos 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei 
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

Kosulys ir persišaldymas.

Šiam laiko metu, kosulys ir persi
šaldymas viešpatauja tarp suaugu
siu ir vaikų. Jeigu neatkreipus ati
dos, jie gali suteikti yvairias pa- 
voingas ligas. Prašalink nedoras 
pasškmes nuo persišaldymo, imda
mas Sovora’o Cold and Grip Tablete 
(Severo Plyškelies nuo Persišaldy
mo ir Gripos). Kaina 50c. —Greitą 
pagelbą nuo kosulį duoda

gevera’s
Cough Balsam

(Severo Balsams nuo Kosulį). Jįs 
palengvina erzinimą, paliuoso skre
plius, sustabda kosulį, padara kvie- 
pavimą lengvą ir pagelba gamtai 
sugrąžinti normališką stovį. Di
desni bonkute 60 centai, mažesni 
26 centai. Vįsose Aptiekose.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

LIETUVON
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Swedish
American 
Line
Pirmas pasažieriams patarnavimas iš New Yorko iki LIEPOJAUS
per Gothenburgą, Švediją. Pasažieriai bus transperuojami ant jūrių 
tiesiai į Liepoją.

S. S. STOCKHOLM_______________ LAPKR. 12
S. S. DROTTNINGHOLM___________ GRUOD. 3

Trečios Klesos Kainos:
Į Hamburgą - .......-......-...................  $125.0(1
Į Piliau, Koeningsberg ir Danzing —........... $135.00
Į Licpojų ............... ............-..................    $145.00

ir $5.00 taksų. «
. Trečios klesos pasažieriai talpinami į .kabinus turinčius 2-4 lovas. 
Švedų vizos nereikia. Kreipkitės į vietinius agentus.

SWEDISH AMERICAN LINE,
24 State S t., New York, 70 E. Jackson SI., Chicago.

DRAUGIJOS, UNIJOS
PARTIJOS, KLIUBAI

ANT SAVO LAIŠKŲ, PLAKATŲ IR 
KITŲ SPAUZDINIŲ PRIVALĖTŲ 
TURĖTI ŠITA UNIJOS ŽENKLĄ

R

TRAPĖS^^COUNCIL^ 437
CJ ĮįcagoSS5*’^

TAI YRA NAUJIENŲ SPAUS
TUVES UNIJOS ŽENKLAS

NAUJIENŲ SPAUSTUVE YRA 
VIENATINE LIETUVIŲ UNIJINE 
SPAUSTUVE AMERIKOJE

~ DR. TUSIU

1900 So. Halsted St
Tel, Canal 2118

Ofiso yalandoBi nuo 1B ryta Od 
8 vakare.

Rezldeocija: 2811 W. 63rd SL
Tel. Prospect 3466

T

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lletuvys Gydytojas Ir Chirurgas

People Teatro Name,
1816 W. 471 h St., Tel. Bonl. 160 

VALANDOS!
0 iki 8 vak. Nedil. 10 iki 12 ryte 

Bes. 2914 W. 43rd Street 
Telephone McKinley 268 

------------------------- —Z

f ~ ■ ......x----
Canal 257
Naktinis Tel. Canal B118

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 Ud < pe 
piet 6 iki 9 vakare.

Vedinomis nuo 9 iki 12 ryte.
1821 S. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St

Telephone Van Buren 294 
Ras. 1189 Independence Blvd. Chicage

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriilm, Vyriikt, 
Vaikų ir Tisų ckroniikų ligų 

Ofisaa: 3354 So. Halsted St. Chicago. 
Telephone Drover 9693 

Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po plot, 
7—8 tak. Nadiliomis 10—12 dienų.

vakaro. Nedaliomis nuo 11—2 
po piet

Telephone Yarda B8T

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 88 metai 

Ofisas!
>149 S. Morgan St., kerti 12 St 

Chicago, Illinoia. 
SPECIALISTAS!

Moterilkų Ir Vyrilkų 
Taipgi Chroniikų Ligų.
OFISO VALANDOS!
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gos, kaip mokytojas per 
mėnesį, ir sunkiaus ir dau- 
giaus dirba? Šitokių* špo
sų pasiklausęs, turėdavai 
išeiti nieko nepešęs.”

1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS. 

Talephone Koosevelt 8500

Subscriptlon Rate*:
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year oatside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

8c. per copy« ,

Entered as Second Clasa Matter 
March 17th, 1914, at the Poat Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted SL, Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8590.

Užsimokėjimo Kainai
Chicago je — paltui

Metama —— $8.(X
Pusei metų................ ............  4.5(
Trims mėnesiams  2.25
Dviem mėnesiams ................ 1.75
Vienam mėnesiui ,,, . ■- 1.00

Chicagoje — per neiiotojusS
Viena kopija —----------------------- 03
Savaitei ................. ........... ........ —— 18
Mėnesiui  ...........    75

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj, 
paštu:

Metama  - - - $7.00
Pusei metų  4.00
Trims mėnesiams _■■■    2.00
Dviem mėnesiams . ............  1.50
Vienam mėnesiui .............  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams_______________ — $8.90
Pusei metų . —. 4.50
Trims mėnesiams -- --- ----------2.25

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

 e  ,  .

“Mokytojas ne 
darbininkas.

Vienas Lietuvos mokyto
jas, kuris ketina bendradar
biaut “Naujienoms”, atsiun
tė mums įdomų straipsnį 
apie Lietuvos mokytojų pa
dėtį (jisai tilps dienraštyje), 
ir tenai tarp kitko rašo:

“Išsikrausčius vokie- 
• čtamsfinokytoj^i pradėjo 

spiestis į profesines są
jungas ir patys sau algas
nusistatė po 300 auksinų 
mėnesiui. Bet tas algas 
vieni mokytojai gaudavo, 
kiti visai negaudavo, nes 
tuo laiku buvo kaip tik su
sitvėrę vadinamieji ‘para
pijos komitetai’, kurie pri
valėjo mokėti algas moky
tojams. Mokytojui parei
kalavus iš to komiteto al
gos, gaudavai atsakymą, 
kad ‘mokytojui nereikia 
tokios didelės (!) algos; 
jis gali ir pats sau užsi
dirbti, nes jis nieko nedir
ba, tik su vaikais pasikal
ba, tad jo užsiėmimas nė
ra darbas. Bernas, dirb
damas pas ūkininką, per 
metus gauna mažiaus al-

Tai yra charakteringa 
mintis: mokytojo užsiėmi
mas nėra darbas! Mokyto
jas tiktai “su vaikais pasi
kalba”, todėl jam nereikia 
tokio atlyginimo, iš kurio ji
sai galėtų gyventi. Kas ki
ta bernas, kuris dirba pas 
ūkininką: jisai tikrai dirba, 
ir dirba sunkiai.

Šitaip galvoja daugelis
Lietuvos ūkininkų, kurie 
darbą supranta tiktai kaipo 
fyzikinės jiegos vartojimą. 
Kas nedirba savo raumeni
mis, neprakaituoja, neužtri- 
na pūslių ant savo delnų — 
tas, jų nuomone, nėra dar
bininkas. Į proto darbą jie 
žiuri kaipo į “išdykumą”, 
“poniškumą”, už kurį nerei
kia duoti jokio atlyginimo. 
Išimtį jie daro tiktai “Dievo 
tarnams” — klebonams ir vi
karams.

Reikia pasakyt tečiaus, 
kad šitokių supratimų užtin
ki ne tiktai tarp “katalikiš
kų” Lietuvos ūkininkų. Jie 
viešpatauja ir tuose darbi
ninkų sluogsniuose, kurie 
nesenai išėjo iš sodžiaus. Iš 
jų daugiausia renka savo 
pasekėjus šių dienų komuni
stai.

Tik paimkit į rankas bent 
kurį komunistinį laikraštį 
arba paklausykite komunis
tinių kalbėtojų: kas tenai 
yra daugiausia niekinama? 
protinio darbo atstovai, in
teligentai! Į kiekvieną mok
slo žmogų ir net į kiekvieiną 
daugiaus ar mažiaus • 'apsi
švietusį žmogų komunistai 
yra iškalno palinkę žiūrėt su 
nepasitikėjimu ir nepalan
kumu — kaipo į dykaduo
nius, parazitus. Tiktai fy- 
zikinio darbo darbininkas, 
“su pūslėtais delnais”, jo 
akyse yra naudingas visuo
menės narys, ne išnaudoto
jas.

Dirbdami fabrikuose, dar
bininkai palengva pasiliuo- 
suoja nuo šitos klaidingos pa 
žvalgos, nes čia jie gauna 
progos pamatyti, kokią svar
bią rolę lošia visuomenės 
gamyboje protinis darbas— 
išradėjo, inžinieriaus, dirb
tuvės vedėjo ir tt.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENOS”

Apžvalga
SAMDOMAS DARBAS RU

SIJOS SODŽIUJE.

Oficialę bolšetikų žinių 
agentūra, “Rosta-Wien”, pra
neša sekamą žinią, datuotą spa
lių menesio 10 d.:

“Žemės tn<io Komisariatas 
išdirbo visą eilę priemonių 
darbo produktingmno padi
dinimui žemės ūkyje. Tarp 
kitų dalykų, ūkininkams bus 
leidžiama samdyti darbinin
kus itųja sąlyga, kati jie ei
tų prie (intensyvesnio žemės 
dirbimo. Ketinama taip pat
leisti ūkininkams didinti sa
vo ukius, jeigu jie ims var
toji naujoviškus ūkininkavi
mo budus.”
Čia, kaip matome, yra ne 

“kapitalistiškas išmislas”, o pa
čių bolševikų pranešimas. Ir 
jisai sako, kad' Rusijos valdžia 
nutarusi leisti ūkininkams var- 
tot samdomus darbininkus ir 
pirktis dauginus žemės.

Suprantamas dalykas, kad 
samdyl darbininkus ir pirktis 
dauginus žemes gali tiktai tur
tingieji ūkininkai, 'kuriuos bol
ševikai pirma keikdavo, kaipo 
“kųlokus” ir beturčių išnau
dotojus. O dabar <lx>lšcvikai jau 
nusilenkė tiems “Rudokams” ir 
padarė patvarkymą, pagal ku
rį jie gali laisvai didinti savo 
turtus ir išnaudot darbinin
kus.

Rusijos stambieji ūkininkai 
yra tas pats, kast Lietuvos 
“'buožės”. Jeigu Rusijos bolše
vikai padarė taiką su savo “ku- 
lokais”, tai ir lietuviškieji ko
munistai turėtų paliaut nieki-, 
nę Lietuvos “buožes”.

“PARTIJOS VALYMAS”.

Ta pati bolševikų agentūra 
“Rosta-Wien” spalių 17 d. pra
neša iš Maskvos:

“'Laike paskutinio Rusijos 
Komunistų Partijos valymo, 
Jereko provincijoje tapo iš
mesta iš Partijos penkios de
šimtys nuošimčių narių, 
Stavropolio provincijoje —
(keturios dešimtys nuošimčių, 
o Kubaniaus apskrityje ir 
Juodosios Juros apskrityje 
— trys dešimtys nuošimčių.” 
Reiškia, tose keturiose srity

se tapo surasta, kad tarp tri
jų dešimčių ir penkių dešim
čių nuošimčių narių yra neiš
tik imi partijai.

Šitas faktas rodo, kiek tie
sos buvo bolševikų pasigyri
muose, kad jų partija suside
danti iš labiausia “susipratu
sių” ir “pasišventusių|” t žmo
nių. Jeigu jie butų ištiesų su
sipratę ir pasišventę komuni
stai, tai nereikėtų pusę narių 
mesti laukan.

Skaitytojai pripažins, kad 
mes sakėme tiesą, kuom cit tvir
tinome, kad žymi dalis narių 
bolševikų partijoje susideda 
menkai protaujančių žmonių 

ariat stačiai avantiūristų, kurie 
suburbėjo į bolševikų partiją 
dėlto, kad bolševikai turėjo
valdžią savo rankose ir davė demonstracijos, tai “Laisvė” ir 
savo partijos nariams visokių I komunistų agitatoriai niekino 
privilegijų. jas ir stengėsi išjuokti demon-

Vienok, nežiūrint to, kad sltrantus.
I>rie Rusijos komunistų prisi
šliejo tokia daugybė visokios 
rųšies abejotinų gaivalų, jie per 
ketverius metus savo viešpata
vimo surinko visoje milžiniš
koje Busijoje tiktai apie pusę 
miliono narių — kas sudaro 
vieną komunistą ant 260 gy
ventojų!

Jeigu dlabar bus išmesta iš 
partijos apie pusė narių, tai pa
liks vienas komunistas ant ko
kių 500 gyventojų!

O betgi tiktai komunistai 
Rusijoje turi teisę organizuo
tis, leisti laikraščius ir laikyt 
prakalbas. Visi kiti yra skai
tomi “kontr-revoliiicionjcriais” 
ir neturi nei žodžio, nei spau
dos, nei organizacijos laisvės. 
Tokios despotiškos tvarkos nė
ra niekur kitur visame pasau
lyje-

JIE TAIP PAT “PROTES
TUOJA”.

New Yorko ir apielinkės tau
tininkai ir katalikai rengia ma
sinį mitingą tikslu užprotes- 
tuot prieš Želigovskio terorą 
Vilniuje. Bet komunistai nesi
deda prie jo, ir “ĮLaiąvė” aiški
na, deliko. Sako:

“Gal daugelis pasakys, kad 
mes pritariam Želigovskiui, 
todėl ir atsisakome prisidė
ti. Ne, mes nepritariame Že
ligovskiui, mes protestuoja
me prieš baltąjį terorą, bet 
neprisidtedame ve kodėl:

“Mes gerai žinome, kad 
Lietuvoje irgi terorizuojami 
darbininkai. Mes genu žino
me, kad Lietuvoje aštriau
siai persekiojami komunistai 
ir net šaudomi... O visa tai 
žinant, argi galima protes- 
tuot prieš Želigovskio terorą 
Vilniaus srityje ir tuo pačiu 
laiku nieko nesakyti prieš 
Lietuvos valdžios terorą? 
Jeigu protesluot, itai protes
tuoti ne vien prieš Želigov
skio terorą, bet ir prieš Lie
tuvos valdžios terorą, kuris,
veikia tįsiai, nei kiek nema
žesnis už Želigovskio terorą.

“..Mes sutiktume prisidė
ti lik tuomet, jeigu tame ma
siniame mitinge butų pro
testuojama ne vien prieš Že
ligovskio baltąjį terorą Vil
niaus srityje, bet sykiu ir 
prieš Lietuvos buožių vald
žią Kaune.”

Tai yra ypatinga komunistinė 
marmalienė. Viena, kaip pa
prasta pas komunistus, tuose 
išvadžiojimuose yra daug me
lo. “Laisvė” sako, kad1 komu
nistai nepritarią Želigovskiui ir 
protęstuoją prieš jo terorą; 
bet visi žino, kad komunistai 
dar iki šiol nė kartą nėra kėlę 
protestų prieš Želigovskį. Prie
šingai, jie net stengėsi sulai- 

iš i kyt kitus žmonos nuo toikių 
protestų. Pernai, kuomet Želi-

govskis įsiveržė į Vilnių, ir 
kuomet buvo rengiamos viso
je Amerikoje didelės protesto

Visai nesenai, be to, “Lais
ve” džiaugėsi, kad Želigovski nė 
reakcija Vilniuje pagimdė “di
delį darijininkų judėjimą” ir 
sustiprino komunistų partiją.

Antra, augščians paduotieji 
‘ILaisvės” išvadžiojimai pasižy
mi laibai šleiva logika. Ji sako, 
kad prieš Želigovskio terorą 
butų galima tiktai tuomet pro- 
testuot, kuomet butų sykiu pro
testuojama ir prieš Lietuvos 
valdžios terorą. Bet kodėl ji 
mini tiktai šituodu teroro 
pavyzdžiu: kodėl ji tyli apie 
terorą bolševikiškoje Rusijoje, 
kuris, be abejonės, yra daug 
aršesnis, negu. teroras Vilnių-* 
je arba Kaune? Jeigu prieš Že
ligovskio terorą negalima pro- 
testuot, užtylint terorą, kurį 
vartoja kiltos valdžios, tai rei
kėtų sykiu protestuot ir prieš 
terorą Lietuvoje, ir prieš tero
rą Rusijoje, ir prieš terorą 
Vengrijoje.

Pagalios, “Laisvė” neturėtų 
smerkti terorą. Ji yra daug 
kartų teisinus jį,

Įpudžiai iš Europos.
Kas atsitiktų šiandien, jei 

laikraštinis vaikelis bandytų 
pardavinėti komunistų laikraš
čius Kapitoliaus priešaky, Wa- 
shingtone, D. C.?

Kaip ilgai truktų iki raudon- 
kraujis šimtanuošimtinis, ar 
Amerikos Legiono vyras paro
dytų jam, kur jis atsidurs?

Bet Londone aš nustebau, pa
matęs, kaip vyras šaukia ir par
davinėja “Communist’ą” ties pat 
parlamento trobomis. Aš ma
niau, kad koks pasislėpęs poli- 
cistas ar žvalgas tuojaus šoks 
ant manęs, kaip tik aš bandy
siu nusipirkti vieną egzemplio- 
rį. Bet ant galo aš įsidrąsinau 
ir nusipirkau vieną. Jis buvo la
bai,, labai raudonas. Bet nieko 
neatsitiko. Ir kas dar blogiau, 
atėjo kiti ir taipgi nusipirko ir 
vis niekas neatsitiko.

Gal būt tas yra priežasčia to, 
kad kraštutinių radikalų darbuo
tė Anglijoje taip palengva va
ros pirmyn, jei ji ištikro varos 
pirmyn. Gal Anglijos valdžiai 
pradėjus persekioti “Communi- 
sto” ir kitų šitos rųšies laikraš
čių pardavinėjimą kraštutinių 
radikalų eiles pradės didėti ir 
stiprėti.
, Vokietijoje maniau žengiąs 
ant ugnies kalno, kuris gali 
sprogti kiekvieną valandą. Pa
viršutinis tėmytojas nusistebėtų 
iš tokio* pasakymo, kadangi di
džiuose Vokietijos miestuose gy
venimas yra normalus. Gatvės 
pilnos žmonių, dirbtuvės dirba, 
krautuvės atdaros, žmonės per
ka ir parduoda ir visi normalios 
bendruomenės ruoštai tartum 
eina savo keliu.

. Be to linksminamasis gyveni

mas didžiuose miestuose tartum 
parodo visų pasitenkinimą ir 
džiaugsmą. Brangios valgyklos 
pilnos gražiai apsitaisiusių vyrų 
ir moterų valgančių ir geriančių 
iki soties, o patarnavimas pui
kus, žiūrint į maistą, patarnau
tojus, sidabrinius ir drobinius 
daiktus.

Skanėstų pardavyklos kiek
vieną dienas valandą pilnos vy
rų ir moterų, valgančių pyra
gaičius, šaltumynus, geriančių 
kavą, šnekučiuojančių ir tartum 
pilnai patenkintų gyvenimu ir 
savim.

Bet pavažiavus į darbininkų 
klasės miesto kvartalą, arba pa
sikalbėjus su netikėtai sutiktais 
tai čia tai ten žmonėmis, apsi
reiškia visai kita padėtis. Nesi
tenkinimas ir neramumas visur. 
Visa to apačioj yra ekonominis 
klausimas. Kuomet išdirbėjų, 
verteivių ir sėkmingų profesio
nalų daugumas matomai turi vi
sa, ko jie nori ir net daugiau, tai 
didelė didžiuma susidedanti iš 
darbininkų, vos galą su galu su
duria.

“Ką gi tamsta nori?” pasakė 
man diktas dirbtuvės darbinin
kas, man jo paklausus.

“Kainos aukštos. Jos 10, 12 
kartų aukštesnės negu buvo. Bet 
ar manote, kad darbdaviai pakė
lė mums algas tolygioj propor
cijoj? Visai ne. Musų vidutine 
alga dabar išlavintiems darbi
ninkams nuo 300 iki 350 markių 
į savaitę. Tas skamba labai ge
rai, ar ne? Bet pigiausią porą 
kurpių aš galiu nupirkti už 200 
markių. Palaikės drabužių eilės 
nepirksi pigiaus kaip už 600 
markių. Kaip, manote, aš galiu 
verstis iš savo algos su pačia ir 
vaikais?

Aš pripažinau jam, kad padė
tis yra sunki. “Kas butų galima 
padaryti?” paklausiau.

Jis tylėjo. Matoma jis nebuvo 
klasiniai sąmoningas. “Aš neži
nau”, ant galo pasakė.

“Bet kas-nors turi būti pada
ryta su Vokietijos karo skolo
mis. Aš manau, kad jos yra to 
visa priežastimi”.

Kitas darbininkas, su kuriuo 
aš kalbėjau apie tą patį dalyką, 
manė, kad jei Aukštoji Silezija 
nebus sugrąžinta vokiečiams, 
tai dalykai negalės pasigerinti. 
Ir taip, daugelis klausimų su
maišo darbininkams mintis ir 
sulaiko juos nuo aiškaus supra
timo dalykų.

Blogai atrodąs vežeika, kuris 
vežiojo mane po Berlyną savo 
karietoj, labai daug kalbėjo apie 
pragyvenimo brangumą ir apie 
valdžios neįstengimą darbininkų 
reikalų apginti.

Prisikišęs prie ausies jis man 
sakė: “Ar tamsta žinai kas po 
to viso apačia? Ogi žydai!” su
šuko jis triumfingai.

“Jei ne žydai, mes turėtume 
gerą, tvirtą socialistų valdžią ir 
darbininkams butų gera. Tik per 
žydus kapitalistus. Ar žinai tam
sta, ką jie padarė? Jie pasamdė 
komunistus socialistų partijai iš
ardyti ir neleisti darbininkams 
padaryti- taip, kaip jie nori. Ar

matai ?”
Mano veidas, matoma, paro

de, kad aš nematau, nes jis aiš
kino toliau dar didesniu karščiu.

“Ar tamsta žinai, kad komu
nistai padaro visas peštynes var- 
gingesniame miesto kvartale ? Ar 
ne jų kaltė, kad policija uždari
nėja vargingesniųjų darbininkų 
namus? Kiekvienas gali maty
ti, kad tai yra klastos darbas.’*

Aš nesiginčijau su juo, bet 
klausiau savęs, ar tik Henry 
Fordas taipgi nėra vokiečių pa
laikoma spauda.

Piktus nusiskundimus ant 
kraštutinių radikalų, Skaldančių 
partiją girdėjau iš daugelio ki
tų daug apšviestesnių ir dau
giau žinančių negu karietinis ve- 
žeika.

Neapykanta Franci j ai yra ki
tu veiksniu padėtyje. Visa tai 
sumaišo darbininkus ir erzina. 
Aršiausia yra tas, kad jie neži
no kas daryti. Daugelis tikisi, 
kad monarchininkai bandys nu
griauti valdžią. Tai, be abejo, 
bus ženklas kovai, kuri išspręs 
ne tik monarchininkus, bet ir 
kitus dalykus.

Darbininkų darbuotės vadai 
ir pirmeivių partijos sutinka ta
me, kad padėtis yra bloga. Jie 
tikis, kad kas-nors turės greitai 
atsitikti ir kad sąlygos pagerės. 
Tuo tarpu jie vis nepaliauja vei
kę; bet jie nedaug tikisi iš arti
mosios ateities.

Nuo revoliucijos laiko darbi
ninkų unijos daug yra nužudę. 
Nors atrodo, kad jos turėjo lai
mėjimų darbininkams pavidale 
trumpesnių algų, aukštesnių al
gų, ir tt., bet jos neteko kon
trolės ir vedimo jiegos, kuri 
joms buvo duota tuoj po revo
liucijai.

“Kokia viso to išeiga bus?” 
klausiau vieno po kito.

Atsakyman kiekvienas sutrau
kė pečiais.

Svarbiausias įspūdis išneštas 
iš Franci jos yra išpampusio mi- 
litarizmo įspūdis. Kuomet Ang
lijoj, ar Vokietijoj retai pama
tai organizuotas kareivių gru
pes, Uięancijos miestų gatvėse 
kuopos, būriai ir kitos kariuo
menės dalys tolydžio švaistosi. 
Vis jos kur tai eina, ar iš kur 
pareina, žmonės gatvėse nepa
reiškia joms didelio džiaugsmo. 
Jie mato ir girdi nebandydami 
per daug suprasti tai, ką jie mar 
to ir girdi.

Dienraščiuose dažnai prane
šama apie streikus, lokautus ir 
dalinį samdymą. Pragyvenimo 
brangumas vis lipa aukštyn ir 
aukštyn.

Pirmeivių spauda vis labiau 
plečias. Senatvarkiai franeuzai 
verteivos ir profesionalai atvi
rai sako, kad vienintelis būdas 
imtis dalyko Francijoj, tai ne
mokėti šalies skolų.

Kad Franci ja priėjusi liepto 
galą, tai tą mato daugumas. 
Perversmą gali iššaukti kas- 
nors Vokietijoje, ar kas-nors 
Rusijoje. Bet jis turi ateiti, jei 
“išmintingi vyrai”, kurie veda 
civilizuoto pasaulio likimą nesu
ras kokio naujo budo reikalams

Šimto Nuošimčių 
Patri jotas

UPTON SINCLAIR’O
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS

• (Tęsinys)

s
Džimis Gubcris buvo žymus darbininkų va

das. Jis suorganizavo Traukos Trusto tarnauto
jus, iššaukė ir vedė didelį streiką. Jis taipgi iš
vedė į streiką statybos darbininkus ir, kaip kiti 
nupasakojo, jis pavartojo dinamitą nebaigtoms 
troboms, o jis sau juok-us darė iš to. Kaip ten 
neimk, miesto verteivos geidė jiadėti jį ten, kur 
jis jų nekvaršintų daugiau; ir kaip vienas neži
nomas patrakėtlis sviedė dinamito bombą į pra
einantį IVieramgos paradą, miesto galinčiai pa
sisakė sau, kad tai yra proga, kurios jie laukė. 
Gofė, kuris paėmė Petrą į savo rankas, buvo 
Traukos Trusto slaptosios tarnybos galva ir ga
linčiai pavedė visą dalyką jam. Jie reikalavo vei
kimo ir nenorėjo pasitikėti kyšius imančia ir nie
ko nenuveikiančia miesto policija. Jie turėjo Gu- 
berį kalėjime, taipgi jo pačią ir tris iš jo būrio 

ir miesto laikraščiuose jie varė propagandą vi
suomenes priruošimui prie pakorimo visų pen
kių.

Ir tas, žinoma, buvo gerai jiems; Džinus Gu- 
beris buvo Petrui žinomas tik savo pavarde ir 
turėjo jam mažiaus svarbos ne^ęu vienas jo pa
valgymas. Petras suprato, ką Gofe padarė ir jis 
rugojo ant Gofės tik už tai, kad jis neturėjo pro
to pasakyti jam iš sykio kaip yra, ažuot sukus ir 
mažne išsukus jam minką iš peties. Bet Gofė, be 
abejo, norėjo duoti jam pamoką, norėjo burti tik
ras jame, mane sau Petras. Petras išmoko pamo
ką ir jo tikslu dabar yra parodyti tą Gofei ir 
Dubini.

“Laikyk salvo liežuvį už dantų”, pasakė Gofė 
ir Petras niekuomet nei žodžio nepasakė apie Gu- 
berio bylą. Bet, žinoma, jis kalbėjo apie kitus 
dalykus. Žmogus negaili būti visą dieną kaip ne
bylys, o Petro silpnybė ir buvo tame, kad jis mė
go pasakoti apie savo atsitikimus, visokius gud
rumus, kuriais ji's savo paskutinį senį apeidavo. 
Šitaip kokeininkui Geraldui Lcsliui jis papasakojo 
Periklo Priamo istoriją, kiek tūkstančių dolerių 
jis padėjo išvilioti iš žmonių ir kaip jis su Pe- 
riklu buvo areštuoti už suktybes. Taip pat jis 
papasakojo apie Džindžambos Bažnyčią ir vi
sus keistus ir netikėtinus jo pragyventus ton da
lykus. ' Paštian-el-Kalandra, kuris vadino save, 
Vyriausiu Eleuterimnkų Egsotizmo Magistru, sa

kėsi savo sekėjams esąs astuonių dešimtų metų 
amžiaus, bet iš tiesų jis neturėjo nei keturių •de
šimtų. Jis sakėsi esąs persų kunigaikštis, bet 
jis gimė 'mažame Indianos miestely ir pradėjo gy
venimą kaipo valgomų daiktų krautuves bernio
kas. Buvo manoma, kad jis išniisdavo su vaisių 
sauja, bet Petro dalyku buvo (kasdien padėti pa
tiekti! did'elį jautienos kci>snį, arba keptą vištą. 
Tai buvo daroma “aukonės (tikslams”, kaip aiš
kino pranašas savo patarnautojams; Petrui tek
davo aukinių kei>snių ir vištų likučiai, kuriuos 
jis aukoniškai susprog'davo už vatgidčs durų. Tai 
buvo vienu jo privatinių kyšių, kurį jis gaudavo 
už nepasako j imą pranašui apie kaikurias vyriau
siojo tarno Tušbaro Akrogo vagystes.

Šita Džinidžanubos Bažnyčia buvo nuostabi 
vieta. Joje buvo silčixiningi altoriai užtiesti sep
tyniais četrais ir už jų išeidavo Vyriausis Ma
gistras, apsitaisęs ilgais gelsvais rūbais, auksuo
tais ir tamsraudoniais kraštais, šviesiai raudo
nai siuvinūtoniis šliurėmis ir simboliniu galvos 
l>arėdal'it. Jo prakalbus ir tikybines apeigas lan
kydavo šimitai žmonių — tarp jų buvo dau
gumas turtingų moterų, kurios atvažiuodavo į 
Bažnyčią savo limuzinuose. Joje buvo ir moky
kla, kur vaikai buvo supažindinami su slėpinin
gomis kulto apeigomis. Jis nusivesdavo vaikus 
į savo privatinius kambarius, iš ko kilo baisios 
kalbos, ačiū kurioms policija padarė užpuolimą 

ant Bažnyčios ir pranašas turėjo smukti; taip 
pat pasmuko jo vyriausis tarnas ir jo pagelbi- 
ninkas bei talkininkas Petras Gudžas.

Taip pat Petras manė, bus juokų papasako
jus Gcrahlui Lcsliui apie savo atsitikimus su 
šventaisiais Heleriais, j kurių bažnyčią jis nusi
vilko, bejieškodamas darbo. Petras prisidėjo 
prie šitos sekios ir išmoko meno “kalbėti liežu
viais” ir pulti aukšlieninkas iš kėdės dangiškos 
garbės mėšlungio traukomas. Petras gavo kun. 
Ga'inialicliaus Lunko įsitikėjiiną ir tas slapta pa
naudojo jį propagandai tarp parapijiečių pras
tai apmokamo inčšluingininko algai pakeiti. Bet 
tam tikri dalykai, kurių Petras išmoko, kreipė 
Kurpiaus Smiterio frakcijos pusėn, bandžiusios 
įtikinti iiarapijiečiiis, kad jie verčias smarkiau 
ir vikriau negu kun. Gaunaliclius. šitą paskutinį 
dačbą Petras išlaikė lik kelias dienas; jį pavarė 
už riestainio pavogimą.

X

APIE visus šituos dalykus ir kitus Petras pa
sipasakojo, manydamas, kad jis dabar, bū

damas po vyriausybės apsauga, yra apsaugotas. 
Bet jam išbuvus ligoninėj apie du 'mėnesius lai
ko, vieną dieną jį 'pašaukė kantoron, kur jo lau
kė Gofė, degdamas piktumu. Pirmutiniais Golės 
žodžiais buvo: “Tu prakeiktas kvaily!”

'(Bus daugiau)

vesti.
— (Alexander Fichandler: 

“Justice”)

Redakcijos Atsakymai.
Lietuvos Duktei, Chgo. — 

Atsiųstos Tamistos eilės netin
ka.

Tikram Socialistui, Blan- 
ford. — Jeigu tamsta tikras so
cialistas, tai neprivalėtum sa
kyti: “Daugelis kalba, kad so
cialistai dal>ar nėra toki bau
gus kapitalistams, kaip jie pir
ma manydavo”, O turėtum pat
sai žinoti. Kapitalistai ne žą
sys, o socialistai —’ne lx>lše- 
vikai, išsivertę kailinius jų ne- 
I>aid0. Perskaityk tamsta dar 
kartą socialistų partijos pro
gramą, ten rasi trumpai išdė
ta, ko socialistai siekiasi. Kad 
Clintono socialistai skelbia vie
tos buržuaziniame laikrašty 
savo mitingus, nieko tame blo
ga nėra. Neturėdami nuosavo 
vietos organo, jie priversti nau
dotis (buržuaziniu, by-tiik tas 
neatsako jiems vietos pasi
skelbti.
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CHICAGOS
ŽINIOS

Nubaudė gelžkelių kompanijų.
Teisėjas Higheimcr nuteisė 

Chicago, Mihvaukee ir St. Paul 
gdlžkelių koaupaniją užmokėti 
piniginę bausmę, sumoj $2,- 
500, už nemokėjimų dvidešimt 
penkiems darbininkams, už su
gaištų laikų laike praeito bir-

Pakaunių ir skerdyklų baronai 
verčia pačius darbininkus su

mažinti savo algas.
Pakaimių ir skerdyklų baro

nai vakar padavė savo darbi
ninkams reikalavimus, kad jie 
l>atys sutiktų sumažinti sau al
gas. Mat jie mano, kad patys 
darbininkai sutiks “ gražiuoju” 
už pigiau jiems dirbti. Na, ir, 
žinoma, tada paskelbs, kati štai 
girdi patys tlarbininkai to “rei
kalauja”. Bet ar darbininkai 
gražiuoju sutiks sau algas nu
kapoti, tai dar klausimas. Taip 
bent atrodo, kad jie tiems savo 
baronams pasipriešins.

NAŪJIBN08, Chicago,
Ir kur-gi jie nelups, jeigu nė

ra kam juos pažaboti.

Policija jieško trijų brolių.

Lietuviu Rateliuose
ROSELAND.

Vaidinimas: “Patamsio Galybė”

Teisėjas pasakė, kad golžkelių 
kompanija taip pasielgdama su 
laužė įstatymą, leidžiantį dar- 
bininkams-balsuotojams apleis
ti dirbtuves dviem valandom 
laike balsavimų.

Už įkandimą gavo “divorsą”.
4743 

perskiri- 
teisėjui

()< Rhodius Elofson, 
Monticello avė., gavo 
mą, iMisisakydamas 
Lynch, kad jo jHiiti supykus ant 
jo įleido savo dantis į jo ran
ką praeitą liepos mėnesį.

Mesdama “pokerį” girtam vy
rui, užmušė savo vaiką.

Aną dieną Mrs. Lillian Mess- 
mes mesdama “pokerį’’’ savo 
girtam vyrui, mirtinai sužeidė 
savo dviejų metų amžiaus kū
dikį, kuris vėliau pasimirė pa
vieto 'ligoninėj. Vaikui buvo 
I>erskelta galva.

Apiplėšė traukinį.
Praeitą pirmadienio vakarą 

šeši ai>siginklavę plėšikai su? 
stabdė pasažzierinį Chicago-New 
Orleans traukinį, ant Illinois 
(Central rdlių, dvi mili į pietus 
už Paxton, 111., ir išplėšė dau
gybę maišų registruotų siunti
nių, pašaudami keturius pa
tarnautojus ir vieną pasažierių. 
Piktadariams buvo išpradžių 
pasiprii'šinta, bet vėliau jiems 
pasiduota, kada jie dinamito 
lx>mba susprogdino puštos va
gono <hiris ir uždegė traukinį.

Piktadariai pavartojo dina
mito bombas, šautuvus ir re
volverius plėšime traukinio ir 
neleido niekam iš vagonų nei 
išeiti nei pro langus į juos žiu- 

Sakonui, kad daug žalos 
šimtų

Philiph nesenai apsivedė su 
Miss Mary Fangeljo Cupo-lillo, 
17 metų amžiaus. Jinai jam 
I»asisakč, kad jos patėvis yra 
ją nuskriaudęs dar prieš jų
dviejų apslvedimą. Tuojaus vi
si broliai susitarė ir nuėję pas 
jos patėvio namus Ome išlauko 
į vidų šaudyti. Vienas vyras, 
15 metų amžiaus, svetys, tapo 
nušautas ir kiti du vyrai pašau
ti. Gi pats patėvis išliko 
kas.

svei-

ant

rytą,

Automobilius užvažiavo 
žmonių.

Praeitą sepltnladienio 
69-tos gat. ir Wentworth
kampe, nežinomas žmogus va
žiuodamas automobiliu užva
žiavo ant žmonių minios. Su
važinėta viena moteris, kita 
mirtinai sužeista ir daug leng
viau sužeista.

“Blue Laws” vykintojai 
nesnaudžia.

Vakar pranešta, kad Maltoon 
miestelio gyventojai municipa
liniuose rinkimuose nubalsavo 
1,300 balsais daugiau uždaryti 
septintadieniais visas pasilinks
minimo vietas, k. t. krutaniuo
sius paveikslus, teaindiškus per 
statymus ir 1.1.

Mattoon yra mažas mieste
lis turįs 13,550 gyventojų ir 
randasi Illinois valstijoje.

Sakoma, kad tokiuose ma
žuose miesteliuose, kaip kad 
Mattoon, ypatingai kur dau
giausiai protestonų sektų tikė
jimo pasekėjų randasi, “blue 
la\vs” vykintojai vis daugiau ir 
dangau įgija sau pasekėjų. Ir 
jie įtuomi pasidrąsinę karts 
nuo karto vis drąsiau ir drąsiau 
pasirodo savo agitacijomis ir 
didesniuose miestuose; ir ten 
jie nori savo “įstatymus” per
varyti ir priversti žmones taip 
šokti, kaip jie savo muzika 
jiems grajina. Bet deja, ačiū 
didesniam žmonių susiprati
mui, didesniuose miestuose jie 
žymesnio pasisekmo neturi.

Ar ilgai dar žmonės duosis 
save visokiems “pryčeriams” ir 
neva “reformatoriams” už no
sies vedžioti? Juk ir taip ji,- 
teisės visai apkarpytos.

rėti.
padaryta, sumoj kelių 
tūkstančių dolerių.

Slaptoji policija paleido visą 
savo mašineriją darban, bet 
kol kas plėšikų dar nesugavo.

Užmokėjo $4,200 už pasiva
žinėjimą automobiliu.

Harrys Rose, ex-)kareivis, 
pasiūlius jam automobilių pa
sivažinėti, jis su tuo sutiko, (ii

pažįstami jo draugai nusivežė 
jį saugion vieton ir atėmę iš jo 
$4,200 išmetė jį gatvėn.

Matote, kaip brangiai kartais 
atsieina pigus pasivažinėjimas.

Mėsa atpigo, bet tai tik 
mėsininkams.

Mėsos pakaimes pranešė, 
Nvholcsale 
12 centų 

buvo 1914
parsiduoda ]x> 
rui, kaip kad 
Gi mėsininkai 
nešė, kad jie

kad 
jau

sva- 
m.

pra-
mėsos neatpigin

sią, nes, sako, jų darbininkų ai 
gos pakilęs ir jie negalėtų vers
tis atpiginta jos kaina. Taigi, 
jie sako, lupsią už mėsą nuo 
žmonių, kaip kad lupdavo pir- 
miaus.

DR. S. BIEžIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas S 

Leavitt St. Tel. Canal 6222. 
Rezidencija 3114 W. 42nd St.

Tel. Lafayette 4988.
Vai.: 1-4 ir 7-9. Ned. 10-12 pietų.

15as Metinis Išpardavimas
Musų persistatymas publikai visų vadovaujamu pho
nographų ir rakandų išdirbysčių.

*34
Nupirks didelį Phonographa 

1922 modelio, kuris grajina visokio išdlrbimo 
rekordus, su raštišku GVARANTAVIMU ant 
10 metų. Šių phonographų regu barė kaina nuo

$125 iki $150
Tik 500 phonogjrophų su tokia kaina. Tik

1/ri TSlj JUHU pasirinkime iš 24 rekordų, 500 plieno ifr*| TBII 
VlL I III adat«* taipgi daimanto adata su kiekvienu Vįl 
■ phonographų. Ateikite pas mus ir mes ■ M

gražiausių phonographų. Kiekvienas phonographas yra 
musų mechanikų, 15 metų patyrimo. ATEIK TAIP

parodysime
peržiūrėtas
GREIT, KAIP GALI GERIAUSIAM PASIRINKIMUI. MES PALAI
KYSIME IR KADA NORĖSI, TADA PRISTATYSIM!
VELTUI PRISTATOME VISUR. JEI GYVENI Už MIESTO, PA
SIŲSIME C. O. D. DALEISDAMI PERŽIŪRĖTI PIRMIAU, NEGU 
MOKĖSI PINIGUS.

Leader Furniture and Phonograph Co.,
1020 S. Halsted St., Chicago, III.
Atdara nuo 9 iki 9. Ned. iki 4 vai. po pietų.

Žmones, 15 ar 20, laukė kam 
pe gatvekario ir gatvekariui at
važiavus jiems einant į jį stai
ga iš užpakalio užlėkė automo
bilius. Važiuotojas dar, sako, 
bandė savo karą sulaiktyi, bet 
kada jau užvažiavo ant Žmo
nių, pasileido gatve tolyn. Dar 
policistas paleido keturis šū
vius, bet nei vienu jo nepatai
kė.

Kas tuo automobiliu tuosyk 
važiavo, dar nesužinota.

čio 6 <1,. Stančiko svetainėj 
bolševikų A. L. L. D. pirmo ap
skričio l'eatralis Ratelis su p. 
Pakaušiu priešakyj suvaidino 
Levo Tolstojaus ipenkių veiks
mų dramą: “Patamsio Galybe”. 
Reikia pažymėti, kad p. Pakau
šis sutvėrė šį ratelį po to, ka
da Scenos Mylėtojų Ratelis 
jį iš savo tarpo prašalino, už 
norėjimą ratelio į savo bolše
vikiškas rankas pasigriebti. 
Tverdamas šį ratelį, jis žadėjo 
savo sceniškais gabumais visus 
nustebinti. Bet, kaip patarlė sa
ko, pagyro puodas visuomet ne
taukuotas. Matyt, kad taip ir 
su p. Pakaušio gabumais...

Gi kaip pasirodė iš šio loši
mo, tai p. Pakaušis nemoka 
nei greiniruoli ir nepažysta nei 
kaimiečio typo. Pavyzdžiui jis 
lošė turtingo ūkininko berno 
rolę ir turėjo atrodyti kaip tik
ras kaimietis, bet nei jo rūbai, 
nei judėjimas neatsakė kaimie
čio typui. Petras ir-gi buvo 
labai blogai nugremiruotas; di
deli juodi ruožai imatėsi ant jo 
veido ir jam bandant nuduoti 
ligoniu publika tik juokus da
rė. Tik Mykolo tėvas buvo 
biškį geriau nugremiruotas, 
bet ir jo rūbai ne visai buvo 
tinkami. Jo moteris taipgi bu
vo neblogai nugremiruota ir

tu rėjo tiiiikamesnius lošimui sa
vo rolės rubus.

Abelnai imant lošimas buvo 
nevykęs. Gaila lik, kad naujo 
ratelio korespondentas šmeižė 
Scenos Mylėtojų Ratelio loštą 
veikalų: “Palocius Ežero Dug
ne”. Nes pailginus abu per
statymu, tai S. M. Ratelis kur 
ka« geriau jjcrsta'te virSminėtą 
veikalų ir lošėjai savo roles ge
riau atliko.

Pertraukų laiku buvo renka
mos aukos badaujančiai Rusi
jai. I*uiblikoj buvo girdėt kal
bant, kad, girdi, pirmiaus rin
ko bolševikai aukas Rusijos 
griovimui, o dabar renka aukas 
gelbėti haidaujančius Rusijos 
žmones; bet kaip anos aukos 
nepasiekė Rusijos, taip nepa- 

! sieks nei šios. Tai vis “biznis”...
Publikos buvo nemažai, bet, 

anot bolševi'ko, galėjo būti ir 
dar daugiau, nes niekas neva
rė agitacijos prieš juos. Tat 
gaila, kad patys foodševi'kai mu
ša save ir jie patys vėl rėkia. 
Mat tai jų jau priprastas ama-

—Šapo s Darbininkas.tas.

ROSELAND.

lapkričio 1 
susirinkime 
$25.00 ba- 
Pinigus nu-

L. S. M. Ratelio susirinkimas.
(L. S. M. Ratelis 

d. laikytame savo 
nutarė paaukauti 
dalijančiai Rusijai,
tarė siųsti per darbininkų su
organizuotus komitetus (k. t. 
kriaučių unijas). Belo Ratelis 
nutarė nupirkti septynis naujus 
veikalus nuo Damijonaičio, ku

G E R B. Naujienų skai
tytojo# ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti j tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Phone Boulevard 491

ASHLAND
MUSIC

JEVVELRY 
STORE

Deimantai,
Laikrodžiai,
AukaybS, Co- 

lumbijos Grafo- 
nolas ir lietuviš
ki naujausi re
kordai.

4537 S. Ashland 
Av., Chicago, UI.

ris važiuodamas į Ameriką 
juos iš Lietuvos atsivežė. Visi 
veikalai yra labai geri, iš da- 
jartinio lietuvių gyvenimo Lie
tuvoje. Taipgi jeigu nekuriis 
draugijos norite naujų veikalų, 
tai kreipkitės prie šio ratelio, 
nes jisai galės sulošti naujų 
veikalų. — Unijistas.

mėtyApvaikščiojime 25kių 
sukaktuvių Vysk. Valančausko 
Pašelp. Dr-tės, kuris buvo Mil
dos Svet. lapkr. 6 d., paraginus 
Dr-ui S. Naikeliui geros valios 
lietuviai paaukavo $20.00 Liet. 
Raud. Kryžiui, kuriuos L. G. D.- 
jos Centras aplaikė ir taria šir
dingiausia ačių! —

Sekanti piliečiai aukavo po 
$1.00: T. Bakšis, K. Erengis, 
Jos. Erengis, Jos. Mastaviče, 
Jos. Balčiūnas, F. Yacius, Dr. S. 
Naikelis, K. Norusis, A. Vilkas, 
Jos. Šidlauskas, Jul. Raceviče; 
smulkių aukų $9.00; viso $20.00. 
Pinigai priimti Centro Iždan.

Dr. A. L. Graičiunas, Sekr.

I LIETUVA
Žieminės numažintos kainos galėję 
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie

ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
delė pasivaikščiojimui vieta. Visi pa- 
rankumai, moderniško laivo.

^red Startine
Išplaukia kas savaitę

New York |
Hamburgą. 
New York 

Hamburgą

ASHLAND DENTISTS
Gera sveikata, reiškia ilgą 

gyvenimą. Prasti dantys, reiš
kia vidurių neveikimą ir silpną 
sveikatą. Prastai pataisyti 
“platės” ir “bridges”, reiškia 
S rastą maisto virinimą ir per- 

egimą pilvo. Gvarantuojame, 
kad galėsi kramtyt kiečiausį 
maistą su musų uždėtomis 
“platės”.

SPECIALISTAI 
Platės ir Brideei

Dantis ištraukiame be skausmo
Atdara vakarais ir nedalioms, j

Tel.: Blvd. 9660 I

Dr.Vaiuisli,0.1)
Lietuvis Akių Specialistas

akių įtempimą,Palengvins 
kuris esti, priežastimi galvos 
skaudėjimo, svaigulio, akių ap
temimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso kreivas 
akis, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. 
Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzamina
vimas daroma su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Spe- 
cialė atyda atkreipiama i mo
kyklos vaikus.

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

1553 W. 47th St„ kampas So. Ashland
| Klauskit Dr, Vaitush Į

DAUG SUTAUPYSIT
Pirkdami Lietuviu Rakandu Krautuvėse =§6

z

Musų mažos išlaidos, daleidžia mums numažinti kainas taip žemai, kad nei jokia rakandų krautuvė Chicagoj 
negali taip pigiai parduoti, kaip Lietuvių Rakandų Krautuvės. Prie tam, turėjome progą nupirkti visą 
staką, Vienos subankrutijusios rakandų krautuvės, taip pigiai, kad galime parduoti veik už pusę kainos.

VALGOMO KAMBARIO 
STALAS b

William and Mary arba 
Queen Anna mados; aržuolo 
arba walnut drūtas 48 col. iš
tiesiamas iki 72 colių. Mu-

$29.75

KIETOMS ANGLIMS 
PEČIAI

Labai dailios išvaizdos 
visas pilnai apnike- 
liuotas 
vieta, 
tuotas 
pilnas užsiganėdinimas

$56.75

Didelė kurui 
Pilnai gvaran- 

ir užtikrinama

$225.00 vertės 3 šmotų velour arba tapestry iškilmštas (over- 
stuffed) seklyčios setai. Su liuosoms sprendžinų sėdynėms, 
sprendžinų užpakaliu ir apačia, labai brangus viršus įvai
riose spalvose didelis pasirin- $98.00
Su sprendžinų paduškoms rankoms pasidėti (arms) yra ver
tės iir visur parsiduoda po 300.00. Mes parduodame po $119

Samland) (Lapkr. 30

(Lapkr. 26 
(Gruod. 3 

.. Lapkr. & 

. Lapkr. 19

ŠĖPA INDAMS
Kolonial mados, 
tikro aržuolo med
žio, pilnos mieros, 
kiekviena šeimynin 
kė reikalauja, par
duodam žemiau 
vertės po 

$21.50 i

VATINIAI MAT- 
RASAI

Galima gauti visokio 
dydžio; išpildyti pa
rinkta vata, tvirto au
deklo viršus, kampai 
apvalaini, susiūti. Da
bartinė vertė $12.00. 
Numažinta iki

KUKNINIUS PEČIUS 
Yra dailus praktiškas ir , 
ekonomiškas. Galima kū
renti anglimis, arba mal
komis ir yra subudavotas 
duoti patarnavimą visą 
amžį. Parduodam 30% 
žemiau jo vertės

$69.50

$6.75

ŠILDOMAS 
PEČIUS

Tai yra tikras kuro 
taupytojas. Tvirtai 
padarytas dailiai pa 
lišiuotas nekėliais ap 
trimuotas. Turi pil
nos mieros kurui 
vieta ir labai pa
rankus.

$11.75

3uinitur<«. fluųs. Stove*. Machines, 
'Tdlktncf Ma» lunoc, Pumos. Ctc •

1930-32 Halsted St 4201-03 Archer Av.
Krautuves atdaros kas vakaras iki 9 valandai

Kroonland)
Lapland) 
Finland .....
Zeeland.....

> American Line
Mongolia) New York (Gruod. 1 
Minnekahda) į (Gruod. 10 
Manchuria) Hamburgą (Lapkr. 23 

Tikietai tiesiai j Pilavą 
INTERNATIONAL MERCAN- 

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

Chicago: F. C. Brown, West. Pase. 
Manager. 14 North Dearbom St.

. ' -KVAPSNIES IR DAŽO 
EXTRAKTAI

Likerio bude, be alkoholio 
Borbourt, Gin, Rye, Kimmel 

Brandy ir tt.
1 uncijos bonkutė .75c
8 uncijų bonkutė $5.00

16 uncijų bonkutė $8.50 
Išsiunčime čystuoso bakseliuose, vi

las tavoras gvarantuojamas.
WENTWORTH CO.

9137 Houston Avė., So. Chicago, Iii.
Už orderius nemažiau $5.00, apmo

kame persiuntimą.

Pasekmingiausis išradimas nuo 
PLIKIMO

Jo priežastis, gydymas Ir apsaugo
toms nuo 25 priežasčių, kurios veda 
prie plikumo. Galime užaugint plau
kus 21 iš 25 plikų musų stebėtinų gy
dymu.

TIKRAI IŠGYDYSIME
Pleiskanos, puolimas plaukų, niežė

jimas odos ir tt.
Gvarantuojame pasekmes. Egzami- 

navimas veltui.
THE TMOMAS’, 

plaukiu ir odos specialistai.
300 Garrick Bldg^ 64 W. Randolph

Tel.: Central 5851.
Valandos 10 vai. ryto iki 9 vai. vak.

MANICE SAULITAITĖ-
PERMINIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Spalio 26 d., 7:15 vakare, turė
dama 42 metu amžiaus. Iš Lie
tuvos paėjo Kauno rėd., Mažei
kių apskr., llakių par., Gedri
mų kaimo. Paliko dideliame 
nubudime vyrą Klemensą Per
miną ir dukterį Branislavą 13 
metų amžiaus ir sūnų I^eoną 8 
metų. Palaidota spalio 29 d. 
Šv. Kryžiaus kapines. Detroit, 
Mich. Lieka nubudę vyras:

Klein. Perminąs, 
Duktė Branislava ir 
Simus Leonas.

a^DR.HERZMAN*^l
» RUSUOS

Penikill nao 8412 So. Halated 81.
ųo No. 8813 So. Halated Si.

Starai Uitnviama iinomaa per M 
mitu kaipo patyrus gydytoja*, chi
rurgas Ir skuteris.

Gydo aitrias ir chronlikas ligai, 
▼yru, matarų Ir valkų, parai naa- 
jansias motodas K-Ray ir ntoldil 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijal IflŽK W. 
18th St., netoli Plak St.

VALANDOSi Nuo 15-11 piltų, 
Ir nuo 6 Ud 8 vaL vakarais.

( Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Naktimlat Dnxel
___ . 159 - Drover 4180 

GYVENIMAS: 8318 8. Halated St.

Tiliphiiall

A.SHUSHO 
AKUŠERIU
Tiriu patyrimą 

moterų ligose; rū
pestingai prige
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 8. State 81.

Chicago, III. 
aiIUMIKlinilIllU

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 nitai 

Ofisas

Chicago, Dlinoia.
Specialistas džiovos 

Moterlikų, Vyrilkų te 
Vaikų Ligą.

OFISO VALANDOS 1
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 Iki 
5 vai. po pilt ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 vai. 

yalandoa ryto iki 1 vaL pe pte«. 
Telefonas Drexel 2880

Dr. Maurice Kaliu
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashand Avė. 
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 v. Naktimis ir nedėlioj po 
pietų. Tel.: Oakland 1294

Tel. Austin 737

DR. MARY A 
DOWIATT—SASS.

Kątlk Bngrįte ii Ualifornijoe ir 
▼11 tęs savo praktikavimų pi No. 

5208 W. Harrisoi 8L
Valandos i 8—12 kasdiene ir t—I 

vakare iiddriant nedlldieniaa.

DR. M. STAPULIONIS
Gydai be gyduolių ir be operacijų 

3347 'Emcrald Avė.
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakari 

Tel.: Boulevard 9397 •
731 W. 18-ta gat. 2 iki 5 vak.

Tel.i Canal 279

DR. P. ŠIMAITIS
Naprapath

Gydau be vaistų, be operacijų 
2418 W. 45th St.

Priėmimo vai. nuo 3 iki 7 vai. vak.
10737 So. Michigan Avė.

Priėmimo vai. nuo 8 iki 12 pietų.
Chicago, III.

DR. C. K. KLIAUGA
DEN TĮSTAS

1121 So. Halated SU Chicago, I1L 
kampan 18tb 8t.

Phom Canal 287

Telefonu Pullruan 856
DR. P. P. ZALLYS 

Lietavye Dentistu 
10801 So. Michigaa Av^ Roeelaad. 

Valandos: 9 ryto Dd 12 dienų 
Nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

Tilifonaai Boulevard 7042

DR. C. I. VĖLELIS
Lletivia Dentiataa 

1712 Soitb Aihlaid Ava.

DRABUŽIAI.
Vyrams, vaikinams ir vaikams

Mes ir vėl savo ienoj vietoj ir ma
loniai užkviečiame savo senus drau
gus ir rėmėjus.

Turime puikiausių pasirinkimą nau
jų drapanų apkainuotų, tinkančiai 
kiekvieno kišenini.

Siutai ir overkotai nuo $12.50 te 
aukščiau. ,

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

lyzos.
Gaus! savo pinigų vertę, arba gau

si pinigus atgal.
Atdara kas vakaras Iki 9 vaL 

ned. ik! 6 vaĮ.

Z S. GORDON, j
1415 S. Halsted St. ? i 

pPhoml Ganai H7 .



NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvergas, Lapkr. 10, 1921R

NAMAI-ŽEME.PARDAVIMUISIŪLYMAI KAMBARIU I REIKIA DARBININKU jMusų Moterims VYRŲ

Agota Viščiuliute, vedėja

AUTOMOBILIAI

ISRENDAVOJIMUI
MORKŲ DREBUČIAI (JELLY)

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

MORKŲ PRIESKONIAI. 1152 ĮVAIRUS SKELBIMAIčia paduodame du receptu: —

PASARGA

Mieros metų MOKYKLOS
(Vardas ir pavardė)

MOKINKISjieikoji-
(Adresu)

apmeka-

(Miestas ir Vaisi.)

Pranešima:’

1

m

RAKANDAI

jįl

S. A. L. Ex-Kareiviai 
kričio

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos į 24 vai.

NAUJIENOS Pattern Dep.
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 

čia įdedu 15 centu, ir prašau at
siųsti man pavyzdį No. 1182.

Atsišaukite
ELGIN MOTOR CAR CORP.

400 N. Michigan Avo.
Room 910 Wrigley Bklg.

Galėsit šią suknią lengvai pasiūti, 
nes sejonas, veste ir rankovės yra iš 

. Padalinimui apvedžiokite kaip

KITAS RECEPTAS’ MORKŲ 
DREBUČIAMS.

Susivienijimo Bridgeporto Draugi
jų vakaras su programų ir laimėji
mais jvyks nedėlioj, Lapkr. 13 d., 
pradžia 6 vai. vak. Mildos svetainėj, 
8142 So. Halsted St.

Teatr. Kliubas “Lietuva

maršalkos: L 
II. Geo. Cher- 

ligonių glob. Antanas 
Daujotas, 2Q26 Canalport Avė.; tei
sėjas Stan. \Romanas.

______

REIKIA VYRU LENGVAM IR 
nuolatiniam darbui. $75 į savaitę. 
Didolė progą turinčiam ir nedidelį ka-

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

I’UT'.lMvUmM biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių 
mai, apsivedimai, asmenų jieškoji- 
mai ir t.t. turi būt iš kalno

......... .

P-las E. KAZLAUSKAITĖS 
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

ASMENŲJIESKOJIMAI
^W**W^***%*WSZX*>^**^^**O*W^^S*%*I>^WW^Z*»*W^*^***^*I*XW>^W 

JTEŠKAU SAVO PUSBROLIO Jo
no Barpšio, paeina iš Kauno rėd., Ra
seinių pav., Gargždų par., Girininkų 
meciedžio. Girdėjau, kad gyveno Bo- 
ston’e, Mass. Turiu labai svarbų rel-

laikys kalą kaslink giminių Lietuvoje. Mel- 
savo mėnesinį susirinkimą penktadie- džiu pačiam atsišaukti arba žinantieji 
n{, lapkr. 11, 8 v. v. šv. Kryžiaus man pranešti už ką busiu labai dėkin- 
parap. salėj. Visi nariai kviečiami gas. Petras Barpšis, 1750 So. Union 
susirinkti. — N. K. Rašt. Avė., Chicago, III.

Norėtume ši skyrelį išplėtoti taip, 
kad jis butų įdomus ir kad juo galėtų 
moterys ir merginos kuo daugiau pa
sinaudoti. O tai galėsime padaryti, 
jei turėsime bendradarbių iš pačių 
musų skaitytojų tarpo. Deltogi kvie
čiame bendradarbiauti. Moterys, mer
ginos, kurios ką nusimano ką gero 
žino kas butų naudinga ir kitoms 
sesėms žinoti, tegul rašinėja ir dali
nasi savo žiniom su kitomis skaity
tojomis. Vedėja

Reikia vieno svaro morkų, vieno 
svaro cukraus, skystimo ir žievės 
(sutarkuotos) vieno orendžio. Virkit 
morkas paprastai ir perspauskit per 
koštuvą. Pridėkit cukrų, orendžio 
skystimą ir žievę; ir vienos citrinos 
skystimą jeigu norit. Virkit viską 
iki bus tiršta. Iš vieno svaro morkų 
išeina trys stiklai.

Reikia trijų svarų morkų, trijų 
orendžių, vienos citrinos, penkių obuo
lių ir truputį “ginger root”. Sutar- 
kuokit morkas, obuolius, ir žievę cit
rinos ir vieno orendžio. Pasverkit, 
ir kiek svers, tai tiek ir cukraus pri
dėkit. Virkit vieną valandą ant ne- 
perkarštos ugnies.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

IŠRENDAVOJU KAMBARĮ NAš- 
lei moteriai už mažą mokestį, arba 
vaikinui jaunam švariam. Kamba
riai garu šildomi ir tt. su visais pa
lankumais. •

5548 So. Harper Avo.,
Tel. Dorchestcr 9300, 2os lubos.

REIKIA SIUVĖJO - KRIAU- 
ČIAUS. Atsišaukite tuojaus.

721 West 32nd St.
Phone Yards 6146SUKNIA NAMAMS. — NO. 1182.

ANT RENDOS KAMBARIS 
vienam ar dviem vyrams. Elekt
ros šviesa. Atsišaukite 3309 S. 
Union Avė., ant 3-čių lubų iš už
pakalio.

ANT RENDOS ŠTOKAS, vie
ta tinkama dėl valgyklos.

Atsišaukite
1900 W. 63rd St.

PROGA Į 50 METŲ; MOTERIŠKŲ 
drabužių krautuvo su staku turi būt 
parduota, tinkąs Dry Goods ir vyriš
kų drabužių siuvimui. Lietuvių apie- 
linkėj. Dabartinis biznis dviems 
žmonėms visam metui. Pardavimo 
priežastis, nemoku lietuviškai,

BUFFENSTEIN
3447 So. Halsted St.

PARDAVIMUI GKOSEKNĖ 
visokių tautų apgyvento] vietoj. 
Biznis išdirbtas per daugelį me
tų. Renda pigi, lysas ilgas. Par
davimo priežastį patirsite ant 
vietos, 524 W. 33rd St.

DIDELIS BARGENAS
Gerai įrengtas muro namas 6 fla- 

tų ir 2 aukštų medinis namas pečium 
apšildomas viskas ant vieno loto. 
Rendos neša virš $1,000.00 į metus, 
randasi arti Morgan ir 19-os gatvių. 
Kaina $10,000.00; apie % cash reika
linga, likusius ant pirmo morgečio. 
Kreipkitės 436 Naujienos

DIDŽIAUSIAS BARGENAS Brigh- 
ton Parke — pardavimui naujas mū
rinis namas 3-jų pagyvenimų po G 
kambarius: elektros šviesa, maudy
nės, ir visi naujausios mados įtaisy
mai. Parduosiu pigiai arba mainysiu 
ant mažesnio namo, loto, automobi
lio, ar kokio biznio.

SZEMET & LUCAS, 
4217 Archer Avė.

DRAUGYSTE MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE: Pirmininkas Anta
nas Margevičia, 923 W. 33rd St.; 
padėjėjas Ant. A. Juščius; nutar. 
rašt. Izidorius Juščius, 1967 Canal- 
port Avė.; fin. sekr. Izid. Vedec- 
kis, 624 Barber St.; kasierius Pet
ras Paulauskis; centro rašt. Ant. 
Juščius; kasos glob. Juoz. Juščius 
ir Petras Vestelis; 
Jonas Guzauskis, 
nauskas;

Nuskuskit morkas ir perpiaukit per i.__ 
pusę išilgai. Virkit iki morkos bus ■ vieno, 
minkštos, nusunkit vandenį ir sūdė- rodo pavyzdys, 
kit į kenus. į kiekvieną keną įdėkit j Tokiai sukniai pavyzdis No. 1182 
ritinį citrinos, vieną laurų lepelį (bay I sukirptos mieros 36, 40, 44 ir 48 co- 
leaf) ir šaukštelį saliero sėklų. Var- 
tokit po trijų dienų.

Nuskuskit morkas, supiaustykit 
smulkiai, ir virkit sūdytam vandenyj 
iki bus minkštos. Nusunkit ir per- 
pilkit šaltu vandeniu. Į porcelinį 
puodą sudekit pusę kvortos acto, du 
puoduku cukraus, ir po nepilną šauk
štelį maltų gvaizdikų ir cinamono. 
Virkit pusę valandos, įdėkit morkas ir 
virkit 15 minučių. Sudekit į kenus. 
Vietoj maltų gvaizdikų ir cinamono 
galima vartoti cielus — geriau atrodo.

lių per krutinę. Sukniai 36 colių 
mieros reikia 4M» jardo 36 col. mate
rijos ir 9% jardo apvedžiojimo.

Norint gauti tokiai sukniai su
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom 
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą 
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus į 
konvertą kartu su 15 centų (pašte 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums 
šiaip užadresavus: NAUJIENOS 
PATTERN DEPT., 1739 S. Halsted 
St, Chicago, III.

Liet.’ Darbininkų Tary 
bos Konferencija.

Chicagos Lietuvių Darbininkų 
Tarybos konferenciją įvyks ne
dalioj, Gruodžio 11 diena, 10 vai. 
ryto, Meldažio sevtainėje, 2242 
VVest 23 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,

S. L. Ex-Kareivių 3-čioe kuopos 
susirinkimas įvyks ketvirtadieni, lap
kričio 10, 7:30 v. v. Reymond Chapel 
svet., 816 W. 31 St. Visi nariai pri
valo susirinkti paskirtu laiku. Taipgi 
pranešame, kad pereitam susirinkime 
tapo nutarta, kad visos užvilktos duo
klės yra panaikintos, todėl visi prf- 
klaususleji Sčiai kuopai nariai malo
nėkite atsilankyti. Turimo daug 
svarbių reikalų.

— Prot. Sekr. S. Simokaitis.

Dramatiško Ratelio repeticija įvyks 
ketverge, lapkričio 10, kaip 8 vai. va
kare p. M. Meldažio svetainėj. Visi 
lošėjai prašomi atvykti laiku, nes rei
kalinga prisirengti prie sekamo loši
mo. — Valdyba.

“Kardo” Vakaras su didelėm dova
nom įvyks sekmadieny, lapkr. 13, Mel- 
dažio salėj, 2242 W. 23rd PI. Pradžia 
lygiai 7 v. v. Kalbės adv. K. Gugis, 
nesenai grįžęs iš Lietuvos. Bus kru- 
tamieji paveikslai; kun. Bimbos pa
mokslas; dainos; šokiai. Kiekvienas 
pirkęs bilietą vakarui gaus Laisvama
nių Kalendorių 1922 m. dovanai.

Rengimo Komitetas.
L. S. S. VIII Rajono Konferencija 

įvyks septintadienyj, lapkričio 27 d., 
Liuosybės svet., po num. 3925 So. 
Kedzie avė. Pradžia 10:30 vai. ryto. 
Visos kuopos malonėkite "išrinkti de
legatus, nes ši konferencija turės iš
rinkti naują Centralinį Komitetą 
1922 m. ir daug kitų svarbių reikalų 
aptarti. — J. J. Čeponis, sekr.

L. S’. S. Pildomo Komiteto Posėdis, 
bus ketverge, I^pkričio-Nov. 10, 
1921, 8 vai. vakare. “Naujienų” na
me, 1739 So. Halsted St. Visi nariai 
malonėkit dalyvauti susirinkime, nes 
yra svarbių reikalų tarimui.

A. žymontas, Sekr.

PRANEŠIMAS
Apie Bijūnėlio Vakarą.

Pirmutinė lietuvių vaikų smulkorių 
orkesrta po vadovyste Vladimiro Va- 
roniezo pasirodys Bijūnėlio vakarėly], 
kurą įvyks lapkričio 13 d., 1921, Liuo- 
svbės svetainėje, 1822 Wabansia Av. 
Bijūnėlio vakarėlyje, p-lės A. Visčiu- 
Iiutei vadovaujant, bus atlikta daug 
kitų indomių numerių. Visi aktoriai 
bus maži Bijūnėlio nariai ir narės 
Pradžia 6 vai. vakare.

Harrey, III. — Didelį Balių rengia 
S. L. A. 289 Kuopa šeštadienį, lapkr. 
12, Joe Pconkos salėj, 15709 Halsted 
St. Pradžia 7 v. vak. Kviečiame 
Harvey Hr apielinkės lietuvius gausiai 
atsilankyti. — Komitetas.

ruošia lap- 
11 d. (pėtnyčioj) iškilmingą 

Karo Paliaubų Dienos paminėjimą 
šv. Jurgio Parap. salėj, Bridgepiorte. 
Programan įeina prakalbos, solistų ir 
chorų dainos, taipgi kareivių parodas 
— military honors. Po to muzika ir 
šokiai. Kviečiamo publiką kuoskait- 
lingiausiai atsilankyti.

— Ex-Kareivių Org.

Liet. Am. Rūbų Išdirbi m o B-vės 
extra susirinkimas bus lapkričio 11, 
7:30 v. vakaro, Meldažio svet., 2244 
W. 23rd Place. Kiekvieno b-vės dali
ninko yra būtina pareiga dalyvauti, 
nes valdyba praneš didžiai svarbių 
žinių iš b-vės veikimo.

— G. J. Stungis, sekr.

LIET. TAUT. LIUOSYBĖS DRAU
GYSTĖ: Pirm. Ant. Rudauskas, 
3328 Auburn 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.; Kasie
rius Kaz. Paulauskas, 2334 W. 23rd 
St. Susirinkimai laikomi kiekvieno 
mėnesio paskutinį nedėldienį Valen- 
čiaus salėj, 1732 So. Union Avė., 
1 £0 vai. po pietų.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR BU- 
čemės ir grosemės fixtures, ledų dir
bimui mašina, sykiu arba atskirai, pi
gi kaina, priežastis važiuoju į Lietu
vą.

i Atsišaukite
J. MATUSEVIČTA, 

2018 W. 21 st PI.
i Phone Roosevelt 8838

PARDAVIMUI TYPEWRI- 
ter Victor No. 3 mažai vartotas, 
yra lietuviški ženklai. Atsišau
kit į krautuvę.

911 W. 33rd St.
___ -___ --- - - - ■ .... ....-
PARDAVIMUI GELEŽINIŲ 

daiktų ir malevos krautuvė. Ge
roj vietoj, biznis išdirbtas, nau
jas stakas. Atsišaukite

5501 S. Wood St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
groserne lietuvių apgyvento] vie
toj. Parduosiu pigiai; randasi 
Brighton Parke. Atsišaukite te
lefonu Lafayette 276.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė. Biznis išdirbtas per 
daugelį melų, parduosiu pigiai. 
Pardavimo priežastis patirsi t 
ant vietos. 3248 S. Lime St.

PARDAVIMUI BAKERNĖ. 
FRANK DOHNAL, 
2738 W. 38th St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir 
grosernė, lietuvių kolonijoj. Biz
nis senas ir geras.

1949 Canalport Avė.

PARDAVIMUI GROSERNĖ 
geroj vietoj, geri fixture. Fa-r- 

duosiu pigei. Priežastį pardavimo 
patirsite ant vietas. Atsišaukite 
4618 S. Western Avė.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR Gro
sernė labai geroj vietoj ir pigiai vi
sokių tautų apgyventoj; biznis gerai 
išdirbtas per daugelį metų, ypatingai 
lietuviška bučeme vienui viena; prie
žastis pardavimo, savininkas turi du 
bizniu, vieną neatbūtinai nori par
duoti, 5306 S. Princinton Avė.

Tel. Yards 1031

PARDAVIMUI 10c STORAS 
arba mainysiu ant gero namo. 
Biznis seniai išdirbtas. Nepra
leiskit geros progos, nes savi
ninkas greit važiuoja Lietuvon. 
M. D., 3303 S. Morgan St.

Tamista gali gaut
Dideli bargenai musų krautu

vėse. Užlaikome armijos kotus, 
kailinius, armijos vilnonius blan- 
ketus, vilnones pančiakas, ar
mijos marškinius, armijos ir ofi- 
cierų čeverykus, taipgi pirštines.

3501 So. Halsted St., 
1739 W. 18th St.

Į 3 DIENAS PARDUODU SALIU- 
ną pusdykiai. Biznis gerai eina; yra 
4 kambariai pragyvenimui, renda $45 
į mėnesį. Lietuviais apgyventa. Par
davimo priežastį patirsit ant vietos. 

1715 W. 46th St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
yra 4 kambarių pragyvenimui, 
Randos $30.00, 5 metų lysas.

3759 Wallace St.

NAMAI-ZEME.

DIDELI BARGENAI
Pardavimui mūrinis 2 aukštų na

mas; Storas ir du pragyvenimai. Turi 
būti parduota greitai už $3,600.

Medinis 2 aukštų namas, 2 pragy
venimų i)o 7 kambarius. Kaina $3,200.

Mūrinis 3 pragyvenimų moderniškas 
namas po 6 ruimus. Kaina $6,500.00.

Mūrinis 2 pragyvenimų katage 5 ir 
4 ruimų su toiletais. Kaina $2,600.00. 

. Mūrinis 2 pragyvenimų katage po
4 ruimus. Geras dėl mažo biznio. 
Kaina $1,950.00.

$285.00 
.. 100.00 
. 280.00 
. 200.00 
. 165.00 
. 190.00 
.. 495.00 
. 225.00 

. 120.00 
. 120.00 
... 65.00 
. 160.00 
. 210.00 
. 295.00

160.00 
. 395.00 
. 265.00 
. 100.00 
. 275.00 
. 375.00 
. 100.00 

. 290.00 
. 295.00 

. 495.00 

. 325.00 
. 190.00

100.00 
125.00 

. 390.00 

. 165.00 

. 225.00 

. 180.00
395.00 
400.00 

. 400.00 

. 125.00
175.00 
495.00 
240.00 
125.00 
495.00 
100.00 
155.00 
100.00 
260.00 
225.00 
195.00 
225.00

DIDELIS PRATUšTINIMO 
IŠPARDAVIMAS

75 VARTOTŲ AUTOMOBILIŲ 
mažiuli nei $500

Atdara dienomis, vakarais ir 
nedėliomis

ATEIKIT ANKSTU
Užmiesčio biznis priimamas 

Willys Knight Touring...........
Reo Touring mažas .................
Buick, 4 cil., 5 pas....................
Jeffery, 5 pas............................
Maxwell Touring .....................
Overland Chummy Rdstr ......
Oldsmobile, 8 cil., Touring......

ANT RENDOS 4 KAMBARIŲ I Buick, 5 pas.............. .................
flatas, elektra, vanos, gasas, pe- jeffery'krpas.P^ 
čiu šildomi kambariai. Rendos Saxon Roadster .......................
$25.00, Ona Biliūnas, 4488 Sa 
Richmond, St., 1 fl. Hudson Town Car'(Taxi) ......

Chevrolet Touring ..................
------------ ---- ------------------ ----- - ----  Elgin, (naujai malevotas) ......  

Grant Touring ..........................
Regai Touring'-..........................
Scripps-Booth Roadster..........
Caco Touring, 5 pas.................
Overland Touring.....................
Grant Touring ..........................
Oakland Roadster.....................
Mitchell Chummy Roadster .... 
Allen Touring, 5 pas.................
Studebaker, 5 pas.....................
Moline Knight ..........................
Metz Touring ..........................
Mitchell, 7 pas............................
Reo Touring, 5 pas.....................
Buick Roadster..........................
Veilie, 5 pas................................
Haynes, 5 pas.............................
Dodge (žieminiu viršum) .......
Chandler Touring......................
Overland Touring......................
Maxwell Touring ......................
Cole Touring ..............................
Chevrolet Touring ..................
Paige Touring, 5 pas........ ........
Mitchell Touring (naujai mal.) 
Overland Touring, 5 pas..........
Studebaker, 5 pas......................
Chevrolet Touring ..................
Buick, 5 pas.................................
Scripps-Booth Roadster ...........
Buick Roadster..........................
Chevrolet Touring ................... ,
Willys Knight Touring ...........
Reo Touring ..........
Paige Touring ......
Moline Knight ......
Metz Touring.........
Mitchell, 7 pas........
Reo Touring, 5 pas. 
Buick Roadster......

, Velie, 5 pas. ..........
REIKIA PATVTRUSTV SKU- Hoynes. 5 .................

[durų sortavimui moterų. Dar-12han,dlej r^uriPK • e Overland Touring
bas visai žiemai. Atsišaukite Mnxwell Touring ...

S. S. P. S. CO. Cole Touring ............
Chevrolet Touring 

5833 So. Throop St. Mitchell Touring (naujai mal.)
, Paige Touring, 5 pas.................

DT7.TTZTA m mv i > t to t ttt-i Overland Touring, 5 pas..........REIKIA PATYRUSIOS LIE- studebaker. 5 pas......................
tu vės pardavėjos; darbas ant ^7^°^ Touring ..................
visados, gera užmokestis, B. & C. Scripps-Booth' itomister .'"l"."" 
Beck’s Dept. Store, 36-15 S. Hal- Buick Roadster......................... ,

j 04 m i j iChevrolet Touring ..................sted St., Tol.: Yards 1322 Chalmers (Sodan viršus) .......
Reo Touring Car ......................

JIEŠKAU MERGINOS ARBA Ateikite prisirengę pirkti ir važiuo- 
moteries kad ir su vienu vaiku myiunu karu namon, išmokesčmi 

.¥. .. ... . atsakantiems žmonėms. Senų karų
pnziurejimui stubos. Esmu vie- neimam Į mainus, jei tik butų ganėti
nas, šeimynos neturiu. Kreipki- nai dideli perdirbt j trokus. 
. . __ .. Užmiesčio biznis priimamas
tęs I Naujienų ofisą po no. 441. | mitcH’ELL AUTO COMPANY 

įsteigta 17 metų 
2328 Michigan Avė. 

Atdara dienomis, vakarais ir 
nedėliomis

REIKIA PATYRUSIŲ SKU- 
durų sortavimui.

Atsišaukite
I. SANDLER,

1820 W. 14th St.

REIKIA LIETUVAITĖS mer
ginos dirbti daktaro ofise.

DR. G. M. GLASER
3149 So. Morgan St.

REIKIA PATYRUSIOS Mo
teries išskirt senas vilnas.

NORTIIERS PAPER STOCK 
COMPANY 

1408 Center St.

REIKALINGA SENA MOTERIS, 
dėl pridabojimo vaiko. Duosiu kam
barį, valgį, o su užmokesčiu susitai
kysime. Atsišaukite

J. DOBROVOLSKIS, 
2257 W. 23rd PI. • 

Klauskite bučemėj.

100.00 
160.00 
100.00 
125.00 
390.00 
165.00 
225.00 
180.00 
non.oo 
4 00.00 
125.00 
175.00 
495.00 
240.00 
495.00 
125.00 
100.00 
155.00 
160.00 
260.00 
225.00 
195.00 
225.00 
215.00 
220.00 
225.00

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

^^7,77? 777??*‘77777^? tėmykit automobilistaiREIKIA VYRŲ NUOLATI- Dabar jums laikas pertaisyti ma
niam darbui, gera ateitis žmo ginas- Mes taisome goriau negu ki- 
... v. v i I ti. Musų darbas yra tvirtai gvaran-gui turinčiam mažo- investmen- tuojamas ii* mes atimam ir pridedam 

tą. Atsišaukit šiandien, 105 N. visus darbus.
i c, t, ror JOVAIŠAS IR PRESTONASClark St., Roorn o25. Expert Mekanikai

_________________________________ 3359 So. Halsted St., (Užpakalyje)
REIKIA ŠIAUFERIŲ IR AMAT- 

ninkų įstojimui į didelę Taxi kompa
niją. Patyrimas nereikalingas: mu
sų nurodymai išmokins visko. $300 
reikalinga: galima uždirbti $100 į sa
vaitę. Nuolatinis darbas. Atsišau
kite 82 W. Washington St., Room 
525.

REIKIA MEDINIŲ KARŲ 
taisytojų, nuolatinis darbas visą 
žiemą. Pas mus žmones uždirba 
$1 į valandą nuo šmotų dirbdami 
The Ryan Car Co., IIegewisch, 
Illinois.

5 KAMBARIŲ VĖLIAUSIOS MA- 
dos rakandai, turi būt parduoti už bi- 
lę sąžiningą pasiūlymą. Sėklyčios se
tas, valdomajam kambariui setas, 
miegruimio setas, kaurab davenport, 
etc. Parduosime ant syk, arba atski
rai. Taipgi, puikiausia grojiklis, pi
anas Ir didelis, dubeltavų springsų 
phonographaą su rekordais ir dai- 
munto atada, 1922 So. Kedzie Ava.

REIKIA PYNYMUI DARBI- 
ninkų ir kašiy dirbėjų, gera, 
alga nuolatinis darbas.

413 S. Lincoln

PARDAVIMUI 4 KAMBARIŲ RA- 
kandai visai nauji. Parduosiu pigiai 
iš priežasties nos išvažiuoju į kitą 
miestą. Atsišaukite 1942 Canalport 
Avė. 2 aukštas iš užpakalio, galima 
matyti kasdieną nuo 6 iki 10 v. v., su- 
batoj po pietų ir nedėlioj visą dieną.

REIKIA VYRŲ MOKINTIS BAR- 
berio amato. Niekad straikai nepa- 
lyti. Darbas laukia — Dienomis ar 
vakarais klesos . Kreipkitės ypatiš- 
kai arba: rašykite.

MOLLER BARBER COLLEGE, 
105 So. Wells St

DIDŽIAUSIAS BARGENAS
Pardavimui labai puiki bučernS ir 

grosernė, musų tautų apgyventa; biz
nis nuo senai išdirbtas ir labai gerai 
eina. Rendos $35 į mėnesį su 4 pui
kiais pragyvenimui kambariais. Lys- 
tas ant 2 metų. Parduosiu pigiai, tik 
už $1,800, vertes yra iki $3,000. Par
davimo priežastį patirsite ant vietos. 
Čia nėra jokia melagystė, pamatysit. 
Nemokant) biznio išmokinsiu. No
rinti būti bosu ir pinigų padaryti at
sišaukite

J. NAMON,
3452 So. Halsted St., 2 lubos

FARMOS.
40 akerių farma su gyvuliais, ja

vais ir mašinoms; 5 akeriai f rūktų. 
Mainysiu į bizniavą namą apie $6,000 
vertes. 140 akerių puiki farma, 30 
galvijų, daug arklių ir kitų gyvulių. 
Visokios rūšies mašinerijos, puikus 
budinkai, dvarski. Parduosiu pigiai 
arba mainysiu į gerą namą.

Atsišaukit į
FIRST NATIONAL REALTY CO. 

736 W. 35 St.

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. J. Katilius, 1635 N. Girard 
St.; maršalka J. Dauginis, 1604 W. 
North Avė.

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

Chicago.

PROGA
Dar reikia pinigų įdėti į smarkiai 

augantį biznį, kuris turi būt inkorpo
ruotas. Visiškan ištyrimui kviečia
mi. Kitos tokios progos visą gyve
nimą nebus. Veikit greitai. Ma- 
tykit

A. J. STRODEN, Gen. Mgr.
68 West Washington St., Room 26

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖ: Pirmininkas Juozas Rūta, 
240 W. 51st St.; padėjėjas Ant. 
Leknickas, 663 W. 18th St.; nutar. 
rašt. Kaz. Demereckis, 3327 S. 
Wallace St.; turto rašt. P. Kuku
tis, 7 W. 23rd 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- 
batvakarį A. Urbono salėj, 3338 S. 
Auburn Avė.

ATIDUODAMA PRAKU- 
roms malkos į užpakalį,

168 West Adams St.

DUOKIT MUMS PARDUOTI SA
VO krautuvę ir saliuną. Turime mie
stiečių ir ūkių už cash pirkėjų lau
kiančių; turime visokių krautuvių 
pardavimui, cash ar ant išmokesčio. 
H. R. Rook Finance Company, 82 W. 
Washington St., Room 525. Tel. 
Dearbom 6884.

TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR 
SESERŲ, Kensington, III: Pirmi
ninkas D. Shatkus, 213 E. Ken
sington Avė.; padėjėjas L Urbutis, 
10520 Indiana Avė.; iždininkas I. 
Ivanauskas, 122 E. Kensington Av.; 
prot. rašt. P. Grigula, 10449 Went- 
worth Avė.; turto rašt. W. Dargis, 
10520 State St.

Susirinkimai laikomi kiekvieno 
mėnesio pirmą pėtnyčią F. Shed- 
villo svetainėj, 341 E. Kensington 
Avė.

RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS P. IR P. 
KLIUBAS: pirmininkas A. Kadzev- 
skis, 1217 N. Hoyne Avė.; nut. rašt. 
J. Makrickas, 2014 Fowler St.; ižd. 
JVT. Beigrxx, 22528 Carver St.; fin. rašt. 
J. Radišauskas, 1712 N. Lincoln 
St. — Susirinkimai laikomi pirmą
jį ketvergą kiekvieno mėnesio Liuo- 
sybės Svet., 1822 Wabansia Avė., 
7:30 vai. vak.

Dcsign ir pasisiūti sau 
drapanas.

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

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

Master Sewing School
Principal as

JOS F. KASNICKA
190 North State St.

Kampas Lake St. 4-fl.

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.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA 
SAVITARP. PAŠALPOS: Pirmi
ninkas J. Ascilla, 1429 N. Wood St.; 
vice-pirm. K. Kairia, 3247 I). Divi- 
sion St.; prot. sekr. A. Shimas, 
1835 Wabansia Avė.; fin. sekr. V. 
Briedis, 1049 N. Marshfield Avė.; 
iždin. J. Degutis, 3913 W. Division 
St.; daktaras-kvotėjas Dr. A. Mont- 
vid, 1824 Wabansia Avė. (ofiso va
landos nuo 6 iki 8 vakaro). — Drau
gijos reguleriai susirinkimai laiko
mi kiekvieno mėnesio antrą nedėl
dienį Związek Polek salėj, 1315 N. 
Ashland Avė., 2 vai. po pietų.

:|l 
i
Ii

PARDAVIMUI
PONO RANDAUNINKO ATIDAI 

$5 iki $10 į mėnesį nupirks U arba 
% akerio vištoms vietos, mes pasko
linsim iki $2,000 pasibudavoti namą. 
Kreipkitės 5850 Archer Avo. nedė
tiems, arba 1620 Ashland Block, 155 
N. Clark St. Daugelis namų subdivi- 
zijai. Imkit Archer Av. karą. Kreip
kitės arba rašykit.

PARDAVIMUI 3 AUKŠTŲ IR 
skiepu mūrinis bizniavas kampanis 
namas — krautuvė ir 5 flatai. luo
tas 50x125. Rendos $175.00 į mėne
sį. Kaina $16,000.00. Priimsiu 
$6,000.00 cash, likusius ant mortgo- 
čiaus su pirmu įmokčjimo privilegijos, 
jei tik geidauja. Randasi prie Wal- 
lace St., arti 32nd St.

Ignatius Chap & Co., 
WEST THIRTY FIRST STATE 

BANK BLOG. 
31st & Wallaco Sts

Mokina: kirpti, siūti, pritaikyti ir 
desinuoti drabužius moterims ir 

vaikams.
Klesos: dienomis ir vakarais 
Specialus instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF 

GOWN DESIGNING
Room 402, 59 E. Adams St., 

Tel:. Harrison 1421. Chicago.

Mokinkis dressmaking.
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialės vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2467 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.

Vakarinė Mokykla
Mažos klesos ir gera priežiūra, užtik
rina kiekvienam greitą progresą.

Mokinama anglų ir lietuvių kalbų, 
aritmetikos, istorijos, geografijos ir 
visų high school Šakų.

Sunaudokite liuosus vakarus pasl- 
mokinimui. Mokestis prieinama.

Waitches Preparntory School, 
K 4509 So. Ashland Aven 

Chicago, 11.

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 PAŠĖL
TOS KLIUBAS: — Pirmininkas 

Frank Seilius, 1920 S. Halsted St; 
Vice-pirm. Ant. SalemonaviČe, 3333 
S. Halsted St.; Nutarimų rašt. Ant 
Booben, 8231 Emerald Avė.; Turto 
rašt, Juozas Blauzdis, 4414 S. Ca- 
llfornia Avė.; Kontr. rašt. St. Ja- 
rembauskas; Iždininkas Kaz. Che- 
pulls. — Susirinkimai laikomi pirmą 
zubatą kiekvieno mėnesio D. She- 
maičio svet., 1750 S. Union Avė.

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

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBAS: 
Pirmininkas Antanas Zalatoris, 827 
W. 33rd St.; Padėjėjas Juozas Ka- 
tėnas, 3309 S. Union Avė.; Nut. 
rašt. Kazimieras J. Demereckis, 
8327 S. Wallace St.; Turto rašt. 
Juozas Šokas, 3222 S. Wallaco St.; 
Kasierius Juozas Račiūnas; Kasos 
globėjai: Stan. Grikštas ir Jonas 
Mazuraitfs. — KHuhas savo susirin
kimus laiko kiekvieno mėnesio pir
mą subatvakari Jono Maziliausko 
salėj, 8259 So. Union Avenue.


