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Kėsinosi nušauti 
Pilsudskį

Šaudymasi Vengry seime

Gali kilti karas su Vengrija
Kėsinosi nušauti Pilsudskį Saudimas Vengrijos seime
Ukrainieds paleido tris šuvius, 

bet nepataikė.
Bandyta nušauti monarchistus 

grafą Andrassy ir Rakovsky.

LEM BERGAS, rūgs. 26. — 
Lenkijos prezidentas gen. Juo
zas Pilsudskis vos išliko nenu
šautas čia pereitą naktį. Jis 
lipo į automobilių, kad važia
vus iš bankieto j teatrą, km

ne vienas tų šūvių Pilsudskio 
nepataikė ir tik sužeidė į ko
ją jį lydėjusį grafą Grabow- 
ski.

Pasikėsintojas l>andė nusižu- 
bet tapo areštuotas pir- 
negu jis spėjo tai pada-

dyti, 
miau

Pa

BUDAPEŠTAS, rūgs. 26. — 
Pasikėsinimas ant gyvasties bu
vusio užsienio reikalų ministe- 
rio grafo Andrassy ir buvusio 
nacionalinio susirinkimo prezi
dento Rakovsky tapo papildy
tas šiandie seimo bute. Iš sei
mo galerijos Į juos paleista 
penkis šuvius, bet nė vienas jų 
nesužeistas^ nors grafui An
drassy peršautas tapo švarkas.

Už šaudymą tapo areštuotas 
buvęs oficierius Ibraham Ko- 
ver. Jis rodo ženklus beproty
bes. Policija betgi sako, kad 
tai tik nudavimas, nes tapęš 
susektas platus suokalbis nu
žudyti vadovus judėjimo už 
sugrąžinimą ex-ka ra liaus Ka
rolio ant sosto.

Šaudimas pažymėjo triukš- 
mingiausį po karo seimo posė
dį. Laike posėdžio atimta par-

• [ir Čecho-Slovakijos* užsienio j 
reikalų ministeris Eduard Be-, 
nes atnaujins savo konferen-j 
cijas utarninke.

Vengrija tikisi susitaikinti.
BUDAPEŠTAS, rūgs. 25. — 

Talkininkų ambasadorių tary
bos nota Vengrijai, reikalau
janti (vakuoti Burgenlandą, 
Raitoma kaipo švelni, nes duo
da Vengrams dešimtį dienų, 
laike kurių likimąsi padaryti 
kokj-nors kompromisą su Au
strija.

Jaučiama, kad “mažoji en- 
tenle” bando ramiu budu iš
rišti visus keblumus. Eina gan
dų, kad Vengrija pasiūliusi Au
strijai, kad Austrija atiduotų 
Odenburgąį kaipo kainą ra
maus užėmimo Burgenlando 
skaitoma prirodymu, kad vi
sos paliestosios puses bando iš
rišti visą dalyką kompromisu.

Karas tarp Albanijos ir 
Serbijos smarkėjo

Albanija šaukia visus savo 
Mečius prie ginklo, 
irgi koncentruoja 
menę.

Pi-
Serbai 

kariuo-

^\lba-
są jungos

Rusija vėl šaukiasi j 
Europos darbininkus

Socialistas atstovas 
užmuštas

KUNIGAS SAMDĖSI 
ŽMOGŽUDĄ.

Pasisamdė žmogų, kad užmuš
tų turtingą našlę.

Tautą sąjunga svarsto 
apie blokadą.

Prašo sustabdyti siuntimą gin- • 
klų Lenkijai,

MILANAS, rūgs. 26. — At- 
Rumunijai ir stovų buto narys, socialistas BOT SPRINGS, Ark., rūgs.

kitoms parubežio valstybėms. Di Vigno, tapo užmuštas bom- 26. — Raymond Cole, kuris 
 , bos, kurią metė į jį narys fas- tapę areštuotas Kansas valiti- 

translntJon filcd with the oopt
master at Chicago, IU., Sept. iii, 21 buvo mesta bomba, tapo pa
se reęulred ny the act of Oct. 6. JH17 ...• skelbtas generalinis streikas.

RYGA, rūgs. 26. — Maskvos
III Internacionalas bevieliniu | 
telegrafu šiandie atsišaukė į , 
Europos darbininkus sustabdy-|

• cisti. Buri mieste, arti kurio ir joj sąryšyj su nužudymu perei-Į

GENEVA, rūgs. 26. — Tau
tų sąjungos susirinkimas da
bar svarsto apie skelbimą eko
nomines blokados toms valsty
bėms, kurios nepildys tautų 
sąjungos nutarimų. Komitetas 
jau priėmė projektą, sulig ku-

Bedarbės konferencija

Minia nulinčiavusi 
pasikėsintoją.

VARSA VA, nigs. 26. — 
sikėsinimas nužudyti Pilsudskį
nepavyko. Ukrainietis studen
tas Fredak paleido į preziden
tą keturius šuvius, kada pasta
rasis darė peržvalgą Lemberge , lamentarinę nepaliečiainybę ke- 
(Lvove). Tik prezidento drau-i turiems atstovams, kurie buvo 
gas, buvęs finansų ministoris; kaltinami ėmime kyšię. Sei- 
grafas Grabowski tapo sužeis-. mas užsidarė neaprubežiuotam 
tas.
yra Lcmbergo distrikto 
natoriu.

Jaunuolis, kuris šovė 
zidentą, tapo nutvertas
minios ir, nežiūrint policijos 
pastangų, nulinčiuotas.

Grafas Grabosvski dabar
guber-

laikiu.

1 pre- Gali kilti karas su 
Vengrija

Lenką reakcininkai 
atakuoja Aškenazą

Vengrija sakosi negalinti suval
dyti maištininkų. Burgenlan- 
do maištas esąs moinarchi8- 
tu suokalbis.

DANCIGAS, rūgs. 26. — Re
akcingieji lenkų laikraščiai pra
dėjo visą kryžiakarį prieš prof. 
Aškenazą, lenkų delegacijos 
galvą prie tautų sąjungos, kur 
daroma bandymų išspręsti Lie- 
tuvos-Lenkų ginčą dėl Vilniaus. 
Tie laikraščiai dūksta ant Aš- 
kenazo dėl to, kad tose dery
bose lenkai stipriai prakiš' 
Prikaišiojama jam net tai, kad 
jis žydas, nežiūrint, kad 
nazy visur veikė kaip 
čiausias lenkų pa t ri jotas.

Ašv 
karš-

VIENINA, rūgs. 26. — Vald
žios rateliuose reiškiama nuo
monę, kad greitas panaudoji
mas spėkos galėtų išgell>ėti 
Burgenlando padėtį nuo daug 
rūstesnių pasekmių. Vengrijos 
prisipažinimas talkininkams 
Paryžiuje, kad ji negali paša
linti maištininku iš tos terito
rijos* kartu su Austrijos rnili- 
tariniu silpnumu, pagimdė čia 
nuomonę, 
te”, kartu 
maišyti į 
t i padėtį.

Visi pripažįsta, kad tokis 
žingsnis bus labai rustus, ka
dangi Vengru armija yra nuo
latos stiprinama ir kad ji gin
sis labai atkakliai.

Ex-karaliaus Karolio rėmė
jai, matyt, valdo visą padėtį. 
Viešpatauja nuomonė, kad Bur
genlando avantiūra tapo pa
versta iš neorganizuoto maišto 
i gerai organizuotą priemonę

GENEVA, rūgs. 26. 
nijos delegacija tautų 
susirinkime oficialiniai paskel
bė, kad Serbai, kurie veda ne- 
reguliaęinį karą su Albanais, 
dabar koncentruoja kariuome
ne Scuta-ri kriptyj, šiaurinėj 
Albanijoj. 52 serbai Tiko už
mušti viename susirėmime su 
albanais. \

šaukia visus prie ginklo.
RYMAS, rūgs. 26. Iš Du- 

razzo pranešama, kad Albani
ja pašaukė prie ginklo visus 
savo piliečius kareiviavimo am
žiaus kariavimui prieš Siurbus.

Serbai puolė Albanus ant 
Drinos upės ir paėmė mieste
lį Arax, kurį sudegino. Alba
nai jau atsiėmė niekurias savo 
senųjų pozicijų. Didelių nuo
stolių aplaike abi pusės.

Karas smarkėja.

PARYŽIUS, rūgs. 26. 
Bielgrado žinios sako, kad
ras tarp Serbijos ir Albanijos 
nuolatos plečiasi. Albanai siun
čia daugiau kareivių. Albanais 
komanduoją Italijos oificieriai 
ir Albanų eilėse kariaują Ita
lijos kareivių.

Gal įtrauks karan Italiją.
BIELGRĄDAS. rūgs. 26. — 

Italija galbūt liks įtraukta į 
Serbijos ir Albanijos kivirčius. 
Italijos oficieriai ir kareiviai 
kariaują Albanijos armijoj ir 
užsienio reikalų ministerija 
galbūt pasiųs Ryman protestą.

ka-

kad “mažoji enten- 
su Italija, turės jsi- 
šj dalyką ir išgelbė-

Rusijos perspėjimas 
Lietuvai

WASHINGTON. rūgs.
(Liet. Inf. Biuras). — Rusijos 
Užsienių Komisaras čičerinas 
įteikė musų atstovui Maskvoje 
notą kurioje nurodo, kad jo 
pastebėjimu Francija ragina 
Lenkiją pulti Rusiją ir kartu 
reiškia baimę, kad ir Lietuva 
nebūtų tom akcijom įtraukta. 
Pabaigoje čičerinas priduria, 
kad jis tikisi, jog Lietuvos Vy
riausybė atkrei|>s j šį perspėji
mą tinkamos domės. Tą žinią 
praneša Rusų telegramų agen
tūra. Jos oficialio patvirtinimo 
Lietuvos Atstovybėje čionai dar 
nėra gauta.

23.

388,744 BEDARBIAI 
ITALIJOJE.

Darbininkams kapojama algos.

RYMAS, rūgs. 26. — Kuo
met Jungt. Valstijos kenčia

bandymui sugrąžinti ant sosto ruo didelės bedarbės, Italija, 
kur visuomet būna darbininkų 

apygardų praneša- perviršis, turėjo tik 388,744 be-

“Socialdemokratas”
Musų draugi} savaitinis laikraštis 

iš Kauno. Skaitykit visi.
Gaunamas Naujienose.

Kaina 5c

Iš visų
ma. kad plėšimai, po priedan
ga rekvizicijų, tęsiasi ir toliau. 
Pinigai, galvijai ir maistas yra 1 gavus daugiau užsakymų, dar- 
atimami ir daugelis kaimų pa-,bininkai priėminėja algų nuka- 
liko be nieko. j ojimą. Audinyčiu darbininkai

Vakarykščiame mūšyje Bra- nesenai priėmė 15 nuoš. nuka- 
cke, kuriame austrai neteko tri- pojimą algų. Trieste, kur yra 
i U kareivių, 27 vengrai liko su- didelė bedarbe, darbininkai pri
imti.

Iš Pritgos gautosios žinios 
ko, kad 28-tas pulkas važiuo
ja i Slovakijos parubežį.

darbius pereitą vasarą.
Kad sumažinus bedarbę ir

ti ginklų ir amunicijos siunti
mą į Lenkiją. Rumuniją, Esto- 
niją, Latviją ir Finlandiją. At
sišaukimas sako, kad Lenk’ 
ir Rumunija rengiasi karan 
prieš Rusiją. Atsišaukimas 
taipjau kaltina ir Angliją.

Rusra sujudusi delei Len
kijos grūmojimų,

KONSTANTINOPOLIS, rūgs. 
26. - Čia gautosios žinios ro
do, kad Rusijos visuomenė ir 
valdžia yra labai susidomėju
sios delei Lenkijos ultimatumo 
ir gautų žinių, kad Rumunija 
koncentruoja kariuomenę Be
sarabijoj.

Leonas Trockis ir jo štabas 
dabar lankosi vakariniame 
fronte ir daro reikalingų žing
snių, kad sustiprinus tas vietas, 
kurias dalinė demobilizacija, 
susilpnino. Jie pasitiki, kad at
sitikime užpuolimo, sovietų ka
reiviai pasirodys tokiais pat 
gerais, kariautojais, kaip jie pa
sirodė praeityj. Bet jie pripa
žįsta, kad kariavimas turės bu* 
t i atliekamas pine daug blovi" 
nių aplinkybių ir kad stoka 
maisto pasidarys didele kliūti
mi.

Bolševikų laikraščiai smar
kiai atakuoja Fra nei ją, kaltin
dami ją karštime opozicijos 
prieš sovietus. Jie sako, kad ne
pasisekus nuvesti Maskvos 
valdžią pagelba Denikino ir 
Kplčako, Francija dabar ban
do sukurstyti prieš Rusiją kai- 
minines šalis.

Svarstydami Lenkijos ulti
matumą, bolševikų laikraščiai 
paduoda Trockio kalbas, ku
rios pripažįsta, kad Rusiia ne
užmokėjo Lenkijai priklauso
mos sulig Rygos sutartimi kon
tribucijos, bet nurodo, kad pa
ti Lenkija neišpildė taikos su
tarties, suteikdama prieglaudą 
Savinkovui ir kitiems anti-bol- 
ševiku vadovams.

“Sumos pinigų, kuriuos mes 
esame skolingi Lenkijai, yra 
juokingai mažos palyginus su 
tuo, kiek kainuotų karas”, sa
ko Izveistije, “bet Lenkija turi 
suprasti, kad taikos sutartis 
buvo pasirašyta abiejų pusiu 
ir kad todėl jos privalumas yra 
Tildyti tą sutartį tiek pat, kiek 
ir musų. Lenkijos grūmojimas 
pertraukti diplomatinius ryšius 
spalių 5 d., jei nebus duota sa
tisfakcijos, nebūtinai reiškia ka
rą, bet net jei ir tai reikštų, 
mes esame ganėtinai stiprus, 
kad apsidirbus su Lenkais ir 
jų talkininkai tuo pačiu būdu, 
kaip kad mes apsidiibome su 
kitais, kurie puolė musų res
publiką”.

Didžiuma laikraščių šaukia
si j pasaulio darbininkus pa- 
kliudyti Francijos intrigoms, 
kurios siekiasi pastatyti Rumu
niją ir Lenkija prieš sovietų 
respubliką, pasitikint, kad m r 
sto krizis sulaikys Rusijos 
reivius nuo kariavimo.

Konferencija prasidėjo prezi
dento Hardingo prakalba.

WASHINGTON, nigs. 26. 
šiandie atsidarė bedarbės 

konferencija, kurioj dalyvauja 
apie pusė šimto kapitalistų, fa
brikantu ir bankierių ir kele
tas darbininkų unijų viršinin- 

| kų. Konferenciją atidarė prezi
dentas Hardingas, kuris ilgoj 
kalboj išdėstė konferencijos 
tikslus ir ko laukiama iš jos.

Jis sake, kad bedarbė ir in
dustrinis apmirimas paeina nuo 
karo ir todėl reikia jieškoti 
tiesioginių priežasčių pagerini* 
mui prekybos ir tuo panaiki
nimui bedarbės. Jis nemato 
naudos davime pašeipos bedar
biams, nes tas nepašali n’ 
priežasties bedarbės, o lik įneš
tų (langiau sumišimo. Jis ne
liepia konferencijai “išrišti se
nai ginčijamas problemas mu
sų socialines sistemos“, bet tik 
apsvarstyti kaip prisitaikinti 
prie pokarinių aplinkybių ir 
atsteigti šalies ekonominį tvir
tumą. Jeigu ir to negalima bu
tų padaryti, tai nors nurodyti 
tikrąsias bedarbės ir indjistri- 
nio apmirimo. Daryti gi ^dide
lių permainų socialinėj \irite-1 
moj nesą reikalo, 
Amerikos ekonominiai pama
tai yra tvirti ir šalis yra gerai 
sutvarkvta. “Mes tik esame 
nusilpnėję po karštligės ir mes 
norime žinoti būdą greičiau
siam ir tikriausiam pasveiki
mui’’, sakė Hardingas.

Prekybos sekretorius Denve
ris, kuris kalbėjo ti^oj po pre
zidento Hardingo, irgi pabrėžė, 
kad neturi būti svarstoma apie 
davimą pašelpos bedarbiams ar 
nramonėms ir kad konferenci
ja neturi duoti rekomendacijų 
pakeisti ar išleisti vienokius ar 
kitokius įstatymus.

Niekas Washingtone nieko 
gero nesitiki iš konferencijos. 
Net ir prežidentas Hardingas, 
kuris sušaukė tą konferenciją 
pasiūlius Hooveriui, nežino ką 
konferencija gali atsiekti.

ka-

' cine 20 nuoš. nukaposimą al
gų. Darbininkams pasakyta, 
Kad iki sekamo liepos m. bus 

Še- laipsniškas kapojimas algų, iki 
šios batarejos Čechi jos artile- algos taps nukapotos 50 nuoš.

sa- Užmušė 4 vaikus
CHICAGO.

rijos ir visa 10-ta čechijos di-j______________ .
vizija esančios Presburge. SKAITYKIT IR PLATINKJT

Austrijos kancleris Schober -“N A U J I E N O S”

tą gegužę turtingos našlės 
Anna McKcnnon. Areštuotasis 
prisipažino prie žmogžudystės, rio blokados smulkmenas ap- 
bet sako, kad nušauti tą našlę 
jį pasamdė kunigas Harding 
Hughes.

Naujos riaušės Belfaste
žmonės užmušti sinn 
rių susirėmimuose su
riečiais. *

feine- 
ulste-

dirba sąjungos taryba ir tik 
naskpi priduoda sąjungos ple-’ 
numui.

Tuo projektu, pirmu žings
niu paskelbimui blokados yra 
’š traukimas vyriausių diploma
tinių atstovu visų šalių, palie
kant konsulinius agentus. Su
stabdymas gabenimo maisto 
gali būti naudojamas tik kai
no kraštutinė priemonė. Blo
kadoj gali nedalyvauti tos val
stybės, kurioms 
nors pavojus nuo 
mos valstybės.

Komitetas nesitiki, 
projektas galėjų būti 
rinkimo priimtas vienbalsiai, 
kaip to reikalauja tautų sąjun
gos santarvė, todėl jis 
suspenduoti tą taisyklę 
negu įvyks balsavimas 
dos klausime.

BELFAST, rūgs. 26. — Ne
dalioj vėl iškįlo naujų smar
kių susirėmimų tarp uteterie- 
čių ir sinn feinerių. Tuose su
sirėmimuose buvo panaudotu 
net ir bombos, šaudimasis tę
sėsi per visą dieną ir naktį. 
Viso yra užmušta 6 žmonės 
ir apie 40 sunkiai sužeistų gu
li ligonbučiuose. Tai toli ne vi
si sužeistųjų, nes daugelis jų 
slepiami yra namuose. Karei
viai kelis sykius šovė į ka
riaujančius, bet tas riaušių ne
sustabdė. Šiandie ]>er.skaityta 
riaušių aktą ir kariuomenė, 
ginkluotų automobilių pagelba, 
palaikė tvarką. Mūšiuose daly
vavo ir moteris.

Ulsteriečiai rengiasi organi
zuoti miliciją, kuri galėtu pri
žiūrėti tvarką ir neprileisti to
kių riaušių.
Susirėmimas su ex-kareiviais.

LONDONAS, rūgs. 26. — 
i Smarkaus susirėmimas tarp ko- 

. ' munistų ir ex-kareivių įvyko 
<a( šiandie Chepsow priemiestyj. 

Komunistai tapo nuveikti ir bu
vo priversti bėgti. Paskui kada 
komunistų vadovas sugrįžo, jį 
ex-kareiviai nusitvėrė ir įmetė 
į kūdrą. Daug žmonių tame su
sirėmime liko sužeista.

Atsakys airiams seredoj.
GA1RLOCH, Škotijoj, rūgs. 

20. — Anglijos atsakymas Ai
rijai bus ^siųstas seredoj. Da
bar tą atsakymą svarsto <mi- Talkininkų kontrolės komisija 
nisteriai ir jis bus priduotas pasiuntė aštrią notą Vokietijai, 
premjerui Lloyd George utar- protestuodama prieš vis tebe- 
ninke. Tikimąsi, kad jį airiai tęsiamą didinimą policijos spė- 
priims. kų. .

Susitaikė su Bavarija
BERILINAS, rūgs. 26.

Taika tarp pietinės ir šiaurinės 
Vokietijos tapo atsteigta. Už 
24 vai. po atvažiavimui į Ber- 
Jiną naujojo Bavarijos pre
mjero grafo von Lerchenfeld, 
tapo padarytas kompromisas. 
Vokietijos valdžia sutiko neuž- 
darinėti Bavarijos laikraščių, 
nesimaišyti j vietinės policijos 
reikalus, negi vensti valstijų 
valdžias be jokių atsisakymų 
I ildytr Berlino įsakymus.

Afskirė bažnyčią 
nuo valstybės

BERLINAS, rūgs. 24. — 
Pradedant nuo šiandie bažny
čia ir valstybė Prūsijoj tampa 
atskirtos. Ikišiol protestonų i 

Trįs vaikai ir bažnyčios galva buvo valstijos
viena mergaitė liko užmušti viršininkas. Dabar bažnyčios į 
automobilių vakar Chicagos. galva bus seimas iš T92 dele-j 
gatvėse. Keletas žmonių siižei- • gatų iš visų provincijų. Jame i
sta. bus ir 64 kunigai.

gręs-tu kok
blokuoja-

kad tas
viso susi-

bando 
pirm 

bloka-

Geležinkeliečiai už streiką
CHICAGO. 

Čių streikas, 
600 trainmenus, yra neišveng- 
tinas, sako Rrotherhood of 
Raihvay Trainmen vice prezi
dentas James Murdock. Iš su
skaitytų ikišiol balsų, 95 nuoš. 
narių balsavo už streiką, kuo
met paskelbimui streiko užten
ka tik dviejų trečdalių balsų. 
Jis pritariąs greitam streiko 
skelbimui, kaip tik pasibaigs 
skaitymas balsų, kas bus par 
daryta ryto.

Kitu geležinkeliečių brolių ir 
organizacijų nariai irgi veik 
kaip vienu balsu stoja už pa
skelbimą streiko, kad nepri- 
leidus algų nukapojimo ir pa
bloginimo darbo sąlygų.

— Geležinkelie- 
apima ntis 186,-

LONDONAS, rūgs.

Auksinai Vėl 
Atpigo

Dabartinis laikas vis dar tebėra markių ir auk
sinų pigumo laikas. Nors subatoj auksinai bu
vo urnai pakilę, vakar vėl jie nupuolė žemai. 
Ar dar puls žemiaus, ir kada pradės eiti bran- 
gyn, to negalima atspėti. Prie šito auksinų 
pigumo, kam reikia siųsti pinigų Lietuvon, tegul 
tas geriau pasiunčia nesileidžiant į spekuliacijų.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo {staiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa- 
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos 
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus 
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už 
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų 

pagal pigiausio dienos kurso, koKs tik 
iw Yorke ar Chicagoje. Naujienos —

sumas
yra New lonce ar vmcagoje. naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir j vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės j Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1789 So. Halsted Si., Chicago, HL



toasted
rašoma knygutėj

Tel. Randolph 2898

Apžvalga
PARTIJOS LIETUVOJE sakoma brošiūroj

Spalio

Hamburgą

Viso

Rezidencijos tel

Žymi komunistė tapo 
išmesta iš partijos.

Kur vienybe. 
Ten galybė.

Atskyrė valstybę 
nuo bažnyčios

ra
re i

Kur seniausia
Ten geriausia.

Propaganda kenkia 
badau/antiems.

$8.00
4.60
2.25
1.75
1.00

laipsnyje palaikoma Trečio
jo Internacionalo pašalpo
mis.”

Tik mes visi pi-ktinamės bau
džiavos laikais., O šiandien, kai 
bolševikai plaka senus Rusijos 
revoliucionierius, vargusius ka
lėjimuose, ištrėmime ir kator
goj, ir jų žmonas, tai musų ko
munistai kelia bolševikų valdžią 
į padangę. Buvęs Kalinis.

STRIKE
\cigari$Ttj^

(Spalio 22 
(Spalio 15 
(Rūgs. 24 
. Spalio 1

valdžia.
Kuzneco-
Visą ea-

S. W. BANES 
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M. 
1811 Rector Building 

79 West Montoe Street, Chicago.
Phone Central 2560

Rez. 3214 S. Halsted St.
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 rak.

lavlio 
tarpe 
Gotz, 
feief) 
laikuose 
vo ištrėmime, o laikas visų jų, 
kurį jie, paimti krūvoj atsėdėjo 
caro kalėjimuose, neša 120 me-

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

$50 Singer ir White siuvamos 
mašinos, pas mus tik už $27.50. 
Taipgi kitos mašinos nuo $3 ir 
augžčiau.

Iš miesto gyvenantiems iš
siunčiame C. O. D. arba expre- 
su. Rašykite klausdami infor- 
macijų. Kiekviena mašina gva- 
rantuota.

S’EWING MACHINE CO.
— dvi krautu vi —

1216 W. Chicago Avė., 
970 Milvvaukee Avė.

Tel.: Monroe 8389 ir 4626.

getable Compound, ką aš ir padariau 
ir trumpame laike pradėjau jaustis 
geriau. Turėjau visokių dieglių, bet 
visi jie apleido mane. Dabar ,kuomet 
tik jaučiuosi silpna ir nervuota, tuoj 
imu Vegetable Compoundą, kuris tuoj 
pagelbsti. Geidžiu, kad kiekviena 
moteris imtų pakeitime savo gyveni
mo, ką žinau, kad padarys gero. Jei 
manote, kad aš noriu prikalbinti kitas 
mėgint vegetble Compound, jus galite 
Easkelbti šį mano laišką”. Mrs. A.

eller, Afton, Tennessee.
Moterys nuo keturiasdešinvts penkių 

iki penkiasdešimts metų atnžiaus, tu
ri imt pasargą nuo šių simptomų, 
kaipo karščio, širdies plakimo, ir ki
tus skausmus, arba pajuodavusius pa
akius, galima visa tai prašalint nau
dojant Lydia E. Pinkliam Vegetable 
Compound. Jis gelbėjo labai daugeliui 
moterų mėginant tame periode, kaip 
kad ir poniai Keller.

Bet kitose šalyse komu
nistai da ir šiandie gauna 
pašalpas iš Maskvos. Pavyz
džiui, Vokietijos'' komunis
tų laikraščiai ir agitatoriai, 
taip pat Franci jos ir Čecho- 
Slovakijos daugiausia tiktai 
tuo auksu ir gyvena, kuris 
yra gaunamas iš Maskvos. 
Dabar mes tik-ką gavome 
dvejetą dokumentų iš Lie
tuvos, kurie rodo, kad Rusi
jos bolševikai užlaiko savo 
pinigais ir Lietuvos komuni
stų partiją (tie dokumentai 
bus paskelbti “Naujienose” I 
ryto).

0 tuo tarpu Rusijoje žmo
nės miršta badu!

Visas pasaulis deda aukas, 
kad išgelbėjus nuo mirties 
nelaimingus sovietų Rusijos 
gyventojus; patys bolševikai 
rašo graudingus atsišauki
mus į pasaulio darbininkus, 
ragindami juos aukauti sa
vo sunkiai uždirbtus skati
kus — ir tuo pačiu lail$u bol-Į 
ševikai pila auksą į komuni- Į 
stibių agitatorių ir laikraš
čių leidėjų kišenius įvairiose 
šalyse! Tai yra badaujan
čiosios Rusijos liaudies plė
šimas.

Pilnai pritardami tam, 
kad darbininkai šelptų ba
daujančiųjų Rusiją, mes te- 
čiaus patariame jiems ne
duoti savo aukų jį “trečiojo 
internacionalo” agentų ran
kas— bes tuomet Rusijos 
žmonės tiek jas ir tematy-

Buvą A. Pstratis ir s. L. fablonaa 
Siautimas 

kortės f
NOTARU ŪSAS 

Keal Estate, Paskolos, 
Insurinai ir tt.

809 W. 35th Kaatp. Halsted 84.
Tel. j Boulevard 611,

Ved.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.i Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.

NodLį iki 8 po pietą.

sustiprėti buržuaziniai 
sluogsniai ir jų partijos. Ir sa
vivaldybių rinkinių rezultatai 
musų nuomonę pilnai patvirtino.

Tel. Haymarkbt 8669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas 
Kambarį s 806, Home Bank Bldg. 
Katnp.-Mihvaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 

iki 9 vakare.

“S. B. Morozoff, atidirbęs ka- 
toi’ginių darbų laiką, 1914 m. pa
bėgo iš Sibiro •— ištrėmimo vie
tos. Maskvoj tečiaus caro bude
liai sugavo ir jis vėl tapo išsiųs
tas katorgon, iš kur tik 1917 
metų revoliucija paliuos-avo jį.

“Timofejevą caro valdžia 1907 
m. pasmerkė penkiem metam 
katorgos darbų už priklausymą 
kariška j ai eserų organizacijai. 
Katorgoj, už mėginimą bėgti, jis 
gavo dar 10 metų “priedo”.

“Likimas-gi trečio paminėtų 
draugų
B. A. Gončarovo, yra tragiška 
epopėja su aplankymu kone pen
kių katorginių kalėjimų (jų tar
pe pasibaisėtino Oriol miešto 
centralinio kalėjimo iš šlisselbur- 
go tvirtoves) su nesuskaitomo
mis karcerių bausmėmis (200 
dienų), sumušimais ir plakimu 
Rykštėmis.

“M. A. Vedeniapin ,kurį savo 
laiku išdavė Azefas caro bude
liam, buvo ištremtas Sibiran, pa
bėgo iš ten, Maskvoj tapo su
gautas. 1909 metais gavo 4

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

M So. La Šalie St. Room 124 
Tel. Central 6399

Vak.: 812 W. 83ni St„ Ch.cage 
Tel. Yards 4681.

Sylvioi Pankhurst tapo nesenai 
išmesta iš Didžiosios Britanijos 
komunistų partijos. Išmesta iš 
komunistų partijos ji tapo todėl 
kad Besutiko pavesti komunis
tam laikraštį, kurį ji leido ir 
redagavo. To laikraščio vardas 
yra “Workcrs’ DreadJnaught”.

Sylvia Pankhurst seniau buvo 
socialiste. Kada prasidėjo ko
munizmo karštligė, ji perėjo į 
komunistų eiles. Ji tečiau no
rėjo pasirodyti kairesnė ir už 
“kairiuosius” ir todėl ėmė įrodi
nėti, kad Leninas einąs klaidin
gais keliais užgirdomas politinę 
darbuotę.

Kaikuriuose tilpusių jos reda
guojamame laikraštyj straipsnių 
pastaruoju laiku Sylvia Pank
hurst taip piktai užsipuolė ant 
Lenino, kad Anglijos komunistų 
partija pamatė reikalą suvaldyti 
ją ir pareikalavo pavesti savo 
laikraštį pildomojo komiteto ži
nion.

Pankhurst tečiaus nesutiko. 
Pildomasis komitetas išmetė ją 
iš partijos.

Tuo pačiu 'laiku A. J. Cook, 
angliakasių unijos pildomojo 
komiteto narys pareiškė, kad 
jisai apleidęs komunistų partiją, 
kndangi, sako jis, Anglijos mai-

ASTUONIUS MENESIUS 
LOVOJE 

pakeitė gyven-

ADVOKATA8
Ofisas ridunmiestyji 

ASSOCIATION BLDCL
19 So. U Salio St. 

aiąndos: 9 ryto iki 6 
PanedJliais iki 8 vi

Namą Tol.: Hyde Perk 8895

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN
VIENYBE PUBL. 60
193 Grand Si. 5

iš ištrėmimo vietos. Kolčakas 
1918 metais pareiškė, kad įstaty
mai “neapsaugo” Vodeniapino, 
ir nuteisė jį sušaudyti 
“iškalno” (t. y. sušaudy
mui, kaip tik pavyks Vedenia- 
pinų sugauti, kadangi jis jau 
tapo nuteistas).

“A. R. Gotz buvo katorgoj už 
kėsinimąsi antk caro ministerio 
Dumovo gyvasties.

“Bet — sakoma brošiūroj— 
ir tarpe kitų socialistų, sėdinčių 
Jarosilavlio kalėjime, yra dauge 
lis tokių, kur pašventė visų savo 
gyvenimą kovai su carizmu. Rei
kia pažymėti du draugu: D. F. 
Rakovą ir A. T. K,uznecovą, ku
riuos laikė kalėjime Kolčakas ir 
kuriuos jis grūmojo sušaudyti. 
Bolševikų-komunistų 
gaudydama tą. patį A. 
vą; areštavo jo žmoną 
vaitę laiko klausinėjo, kame jos 
vyras. O kai ši nepasakė, tai... 
nuplakė rykštėmis”...

Suprantame? Ot, tiesiog pa
guldė ant grindų, o gal ant suo
lo ,nuleido sijoną ir nuplakė... ly
giai taip, kaip .savo laiku, plakė 
Lietuvos bajorai Lietuvos “muži-

nieriai žino savo biznį geriau, 
niegu bile kas kitas, gyvenąs 
svetimoj šalyj.

Phone Bouievard 6801
ANTANAS GREDUSKA

Generalie
Kontraktorius ir 

badavote}**'
Budavojame ir taisome. 

1401 W. 47th St., Chicago.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201* W. 22nd St„ kerti Leavitt St. 
Telephone Canal 2552.

Valandoj 4 iki 6 po piet, ir nuo 
7 iki 9 vakare.

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

Austrijos komunistai gau
davo dideles subsidijas iš 
Rusijos bolševikų ir, ačiū 
tam, galėdavo leisti laikraš
čius ir užlaikyt agitatorius. 
Bet, to neveizint, komunistų 
darbo vaisiai Austrijoje bu
vo labai menki. Maskvai 
todėl, pagalios, nusibodo, 
eikvoti pinigus ir ji paliovė 
davusi pašalpos.

Kuomet auksas paliovė 
plaukęs iš Maskvos, tai Au- 
trijos komunistai atsidūrė 
keblioje padėtyje. Įsiskoli

nę spaustuvei milioną kronų 
už spausdinimą “Rote Fah- 
ne” (partijos organo), ko
munistai turėjo perkelti 
spausdinimą savo laikraš
čio kiton vieton ir sumažinti 
jį. Be to, jiems prisiėjo pa
kelti penkioms dešimtims 
nuošimčių laikraščio kainą. 
Centralinis komunistų parti
jos komitetas išleido atsi
šaukimą į narius, kur jisai 
ątvirai prisipažįsta, kad

\ istrijos Komunistų Par
tija iki šiol buvo žymiam

NAUJA 
TIESI KELIONE Iš MONTREAL 

IKI DANZ1GO.
Pagabiausis susinešimas su Pilava, 

Kaunu ir Karaliaučium. 
’ VISA VANDENIU KELIONĖ 

HE PASIVĖLAVIMO, 
BE PEIISEDIMO.

Dideliais, smarkiais ir populiariais 
laivais “Scandinavian”, 12,100 tonų ir 
“Corsican” 11,500 tonų.

Šie garlaiviai sustos prie KARVE 
ir SOUTHAMPTON.

KAINOS IKI DANZIGUI pigiau
sios kabinete ........................... $200.00
Trečios klesos .............................$110.00

Kaina iki Pilavos.
Trečia klesa................................$135.00

Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba

TWE CA NADIA N PACIFIC 
Railvvay Trafiko agentas

40 N. Dearborn St., Chicago, III.

Roikaiaukite platesni*, 
formacijų apie viski), 
šykito mums laiškus, 
kniaukite niusu piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

Ėmė ilgoką laiką, iki daug
maž paaiškėjo savivaldybių rin
kimų rezultatai Lietuvoje. Tie 
rinkimai buvo labai įdomus 
amerikiečiams, kadangi jie buvo 
antras visuotinas “politinis ek- 
zaminas“ Lietuvos piliečiams 
nuo Lietuvos respublikos įsikū
rimo.

Daugiau kaip metai laiko at
gal buvo Steigiamojo Seimo 
rinkimai, kuriuose dalyvavo apie 
80% visų Lietuvos balsuotojų. 
Tie rinkimai jau daug ko pasa
kė apie Lietuvos žmonių nusista
tymą įvairiais šalies klausimais 
ir apie palyginimą įvarių Lietu
vos visuomenės sluogsnių stipru
mą. Bet tuomet dar sunku bu
vo numatyti, kaip dalykai kryps 
toliaus, kuomet Lietuvos gyve
nimas ims eiti į normales vė

žį mėnesį Pruosuose įėjo 
į galę įstatymas apie atsky
rimą valstybės nuo bažny
čios. Iki šiol valstybės gal
va buvo ir protestonų baž
nyčios galva, bet dabar baž
nyčios priešakyje stovės 
tam tikras seimas, susidedąs 
iš 192 delegatų nuo visų pro- 
yipęjjų.............

Tai yra, be abejonės, ga
na svarbus žingsnis pirmyn. 
Vieną, religijos dalykai da
bar, nebus kišami į valstybės 
reikalus; antra, pati bažny
čia pasidarys demokratin- 
gesnė.

Šitą reformą gal padarys 
geros įtakos ir į Lietuvą. 
Pažangus žmonės Lietuvoje 
drąsiau kovos už atskyrimą 
valtybės nuo bažnyčios, kuo
met jie galės nurodyti, kad 
tai yra įvykinta kaimynų 
šalyje.

Telephohe Boulevard 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTA8

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedįl. pagal sutarimo, 
8261 So. Hatsted ISt., Chicago, IK

Savivaldybių rinkimai įvyko 
prie daug labiaus nusistovėjusių 
santykių ir po to, kai gana gerai 
paaiškėjo atskirų Lietuvos parti
jų “fizionomijos” Steigiamajam 
Seime. Kokie-gi yra jų daviniai?

Kauno “Socialdemokratas“ pa
duoda šitokias skaitlines:

“Išrinkta 241 savivaldybių 
atstovas. Iš jų socialdemo
kratų, prof. sąjungos narių 
ir kitų kairiųjų sąrašų atsto
vų ....   48

Krikščionių demokratų, dar
bo federacijos, ūkininkų są
jungos ir jiems artimų grupių 
atstovų .................   67

žemdirbių........................ 19
Valstiečių sąjungos .......  3
Lietuvos vokiečių part. ’12 
Žydų (tautirinkų-deš.) 10 
Ceirei Čion ....................... h
Paolei Čion (socialistinė) 1 
Nepartinių.....................- 31

New Peoples Electric Co.
(Notlnc.)

L. DAMBROWSKIS 
savininkas

1711 W. 47th St
Yards 413

Tarpe Hcrmitage ir Paulina.

žemdirbiai ir dešiniosios 
nių mažumų partijos - 
108 vietas 
netoli pusės

Vargiai galima abejoti, kad ir 
dauguma nepartinių, kurių iš
rinkta 81, greičiau linksta į de
šinę, negu į kairią pusę .

Mums visai netikėtas dalykas 
yra, kad valstiečių sąjunga iš
rinko tiktai tris atstovus. Dau
gelis amerikiečių manė, kad ta 
partija, buriamai ne perdaug ra
dikalė ir ne perdaug konservaty- 
vė, turi rasti didelio pritarimo 
žmonyse; bet, kaip matome, ji 
šiuose rinkimuose pasirodė visai 
prastai. Pernai į Steigiamąjį 
Seimą ji pravedė apie 20 atsto
vų, o dabar nusmuko iki 3! O 
“socialistų” liaudininkų visai 
nematyt tarp išrinktųjų atstovų.

Bet užtai įį'iinti žymi šį km-tiį 
pasidarė “žemdirbių“ grupe 

l (19), kuri atstovauja dvarinin
kams ir patiems stambiausiems 

ūkininkams. Jos priešakyje 
tolyn vis labiaus stoja tie žmo
nės, kurie anąmet organizavo 
“Pažangų”, t. y. Smetonai, Vol
demaras ir kun. Tumas. Galima 
tikėtis, kad ateinančiuose Seimo 
rinkimuose jie bus išrinkti.

“žemdirbių“ sustiprėjimas iš
aiškina, kodėl dabartinė valdžia 
taip piktai kabinėjasi prie Sme
tonos ir jo laikraščio: krikščio
nys demokratai ir liaudininkai, 
matomai, bijosi tų konkurentų.

Po St. Seimo rinkimų, pernai,

I LIETUVĄ
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie 

ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di 
delS pasivaikščiojimui vieta. Visi pa 
rankumai, modemiško laivo.

red Star Line
išplaukia kas savaitę

Pier 58-62 North River, New York 
Samland) New York į 

Hamburgą.
Tik 3-čia klesa 

New York

Priežastis 
mą. Kaip Lydia E. Pinkham 
Vegetable Compąundas pa

gelbėjo.
Afton, Tenn. — “Noriu, kad kitos 

kenčiančios moterys žinotų, ką Lydia 
E* Pinkham Vege- 
tablo Compound gc 
ro padare man. 
Laike pakeitimo 

» mano gyvenimo, gu
Įėjau lovoje per aš
tuonis menesius ir 
turėjau du gerus 
gydytojus, bet jie 
nieko man gero ne 
padarė. Drauąe pa 
tarė man imti Ly
dia S. Pinkham Ve

Užsimokėjimo Kaina
Chicago je — paštu:

Metams ...............................
Pusei metų ................-.......
Trims mėnesiams ..............
Dviem mėnesiam^ ............ -
Vienam mėnesiui ...............

Chicagoje — per neSiotojus:
Viena kopija .... ..... ... ........
Savaitei ................ ...... .......
Mėnesiui ............. .......... ........ ..

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj, 
paštu:

Metams —............-...................... $7.00
Pusei metų ................................ 4.00
Trims mėnesiams ....................  2.00
Dviem mėnesiams ..................  1.50
Vienam mėnesiui ......  75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams ....................-a__ $8.00
Pusei metų .......................   4.50
Trims mėnesiams ........   2.25

Pinigus reikiii siųsti phšto Money 
Orderiu, kartu’su užsakymu.

Parduoda laivakor
tes aut visų pa
rankiausių Lini

jų į Lietuvą ir iŠ Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą, 
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus portus į Eidkū- 
nus ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

B
Pinigus siunčia į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už Juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus j Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

B
“VIENYBĖS“ 
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams poplėras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikfetus ir tt.

L’
"VIENYBĖ”

EINA DU KART 
SAVAITĖJE

Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias iš 
Lietuvos ir visur ir turi 

juokų skyrių 
’TARKA”

AMERIKOJE $3.50 MET. 
LIETUVOJE ........... 4.50

tfl B
Pirkite ^Vienybės” Ben
drovės šorus. Dividendai 
hiokaini. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10. 
B

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti vi

sokių knygų.

DR. A. MONTVID }
Lietutis Gydytojas Ir Chirargu 

25 East VVashington St. 
Valandos: nuo 10 iki |2 ryto.

Telephohe Central 8362 
1824 Wabansia Avė.

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

Sovietų Katorga
Komunistai laika nuo laiko 

“valo” savo partiją. Karius, 
kurie pasirodo jiem nebeištiki- 
mi, paima ir išmeta. Aš taipgi, 
kaip komunistai laiks nuo laiko 
valau— savo kambarį. Metų 
lauk... laikraščius, brošiūras, po-, 
pieras, kurios netenka vertės. 
Šiandie “valydamas” užtikau 
knygutę: “Sovietų katorga”. Tai 
buvo oficialia “eserų” partijos 
pranešimas apie socialistu revo
liucionierius, buvusius komunis
tų katorginiame kalėjime, Ja- 
roslavliuje, 1920 in.

“50 nuošimčių visų eserų, lai
komų Jaroslavo katorginiame ka
lėjime 
galima apkaltinti vien tuo, kad 
jie turi eserų pažiūras; kokią 15 
nuošimčių galima apkaltinti,kad 
jie kritik<iivo komunistų valdžių, 
o visų kitų esančių kalėjime 
“eserų” kaltė yra ta, kad jie pri
klausė socialistų revoliucionierių 
partijai 1905 ir 1907 metuose, 
arba, kad jie turėjo pažinčių su 
eserais”.

“Sėdinčių katorginiame Ja»ros- 
kalejime politinių kalinių 
šeši žmonės (Vedeniapin, 
Morozof, Muchin, Trimo- 
dirbo katorgoj carizmo 

Penkiolika žmonių bu-

SENIAUSIA

A geniiir A: 
VIENYBE:

,1 leidžia spėti iki dabar surink- netolimoje ateityje Lietuvoje 
tos žinios, yra naujose savival- turi 
dybese nemažiau 15. Jei skai 
tyti su prijaučiančiais, tai ra
sis apie pusės pirmosios gru
pės. Socialdemokratai statė 
savo sąrašą tiktai vienam 
valsčiuje, o šiaip ėjo arba su 
prof. sąjungomis, arba po be
spalviais sąrašais, kaip antai: 
‘Darbininkų ir mažažemių’ 
ir p.”
Reikia pasakyti, jogei tai nė

ra normalia dalykas, kad socialis
tinė partija eina į rinkimus ne 
po savo sąrašu, bet “bespalviais” 
vardais. Vienok, matyt, Lietu
voje žmonės dar nėra pripratę 
prie griežto skirstymosi į parti
jas. Kaip augščiaus paduotosios 
skaitlinės rodo, didžiausioji iš
rinktų atstovų grupė (81) susi
deda iš žmonių, nepriklausančių 
jokiai partijai.

Be to, ne tiktai socialdemo
kratai ,o ir kitos partijos dau
gelyje vietų vengė statyti gra
nai partinius sąrašus; komums- 
tai-gi, rodos, visai nepasirodė po 
savo partijos vardu.

Bet kaip ten nebūtų, socialde
mokratams rinkimai pavyko ne 
blogiausiai. Jeigu jie gavo apie 
pusę tų vietų, kurios teko vi
siems kairiemsiems sąrašams, 
tai reikia manyti, jogei socialde- 

Imokratai yra stipriausia partija 
[tarpe kairiųjų srovių. Nes kita 
pusė vietų turėjo tekti komunis
tams ir revoliuciniems liaudinin
kams. šitie faktai visai sumuša 
musų bolševikuojančiosios spau
dos pasakas. Ji iki šiol nuola
tos tvirtindavo, kad socialdemo
kratai Lietuvoje neturį jokios į- 
takos miniose; kad jie visai “nu
smukę nuo koto”; kad jie esą 
‘“generolai be armijos’, ir t. t. 
Iš antros-gi pusės ta pati spau
da nuolatos girdavosi, kad darbo 
žmonių minios einančios su ko
munistais. O tuo tarini mes ma
tome, kad komunistai Lietuvoje 
turi mažiaus pasekėjų, negu so
cialdemokratai.

Ir prie to reikia pridurti, kad 
komunistai tolyn vis labiaus 
smunka. Pernai jie jautėsi taip 
stiprus, jogei atsisakė dalyvau
ti Steigiamojo Seimo rinkimuo
se, manydami, kad jie turį jėgos 
padaryti revoliuciją; o šįmet jau 
jie išsižadėjo tos savo svajonės 
ir stojo į rinkimus, laimėdami 
tiktai dalį tų vietų, kurios teko 
kairiomsioms partijoms.

Apskritai, savivaldybių rinki
mai pasirodė, kad revoliucinės 
srovės Lietuvoje yra dar gana 
silpnos. Jos visos kartu prave
dė tiktai 43 atstovus iš 241, t. 
y. mažiaus kaip šeštą dalį. Tuo 
tarpu kad konservatyvės parti
jos — krikščionys demokratai, 

tauti- 
gavo 

savivaldybėse, arba

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

American Line
Mongolia) Nevv York (Spalio 26
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Suvedame dratus 
ir sudedame fixtu 
res j 6 kambarių 
namą už $69.00. 
Persitikrinimui 

kreipkitės p.vs 
mus arba telefo- 
nuokite, o mes su 
teiksime apkaina- 
vimą. Darbą vi
suomet gvaran 
tuojame.

Taipgi, laikome 
elektr. įrankių 

krautuvę ir taisome viską namieja, 
Musų kainos prieinamos.

Padavęs šitas skaitlines, kau
niškis musų draugų laikraštis 
pastebi:

“Socialdemokratų, kiek tai 'mes išreiškėme tą ntiom'oBę, kad
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vedėjai
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laipsnyje palaikoma Trečio
jo Internacionalo pašalpo
mis.”

Krikščionių demokratų, dar
bo federacijos, ūkininkų są
jungos ir jiems artimų grupių 
atstovų .............................. 67

žemdirbių......................  19
Valstiečių sąjungos ....... 3
Lietuvos vokiečių part. *12 
žydų (tautininkųndeš.) 10 
Ceirei Čion ....................... h
Paolei Čion (socialistinč) 1 
Nepartinių.................  31
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Sylviei Pankhurst tapo nesenai 
išmesta iŠ Didžiosios Britanijos 
komunistų partijos. Išmesta iš 
komunistų partijos ji tapo todėl 
kad nesutiko pavesti komunis
tam laikraštį, kurį ji leido ir 
redagavo. To laikraščio vardas 
yra “Workers’ Dreadfnaughfi”.

Sylvia Pankhurst seniau buvo 
socialistč. Kada prasidėjo ko
munizmo karštligė, ji perėjo į 
komunistų eiles. Ji tečiau no
rėjo pasirodyti kairesnė ir už 
“kairiuosius” ir todėl ėmė įrodi
nėti, kad Leninas einąs klaidin
gais keliais užgirdomas .politinę 
darbuotę.

Kaikuriuose tilpusių jos reda
guojamame 'laikraštyj straipsnių 
pastaruoju laiku Sylvia Pank
hurst taip piktai užsipuolė ant 
Lenino, kad Anglijos komunistų 
partija pamatė reikalą suvaldyti 
ją ir pareikalavo pavesti savo 
laikraštį pildomojo komitetp ži
nion.

Tik mes visi piktinamės bau
džiavos laikais. . O šiandien, kai 
bolševikai plaka senus Rusijos 
revoliucionierius, vargusius ka
lėjimuose, ištrėmime ir kator
goj, ir jų žmonas, tai musų ko
munistai kelia bolševikų valdžią 

Buvęs Kalinis.

SENIAUSIAVIENYBE
Šį mėnesį Pruosuose įėjo 

į galę įstatymas apie atsky
rimą valstybės nuo bažny
čios. Iki šiol valstybės gal
va buvo ir protestonų baž
nyčios galva, bet dabar baž
nyčios priešakyje stovės 
tam tikras seimas, susidedąs 
iš 192 delegatų nuo visų pro- 
yinęyų[............. e

Tai yra, be abejonės, ga
na svarbus žingsnis pirmyn. 
Vieną, religijos dalykai da
bar nebus kišami į valstybės 
reikalus; antra, pati bažny
čia pasidarys demokratin- 
gesnė.

Šitą reformą gal padarys 
geros įtakos ir į Lietuvą. 
Pažangus žmonės Lietuvoje 
drąsiau kovos už atskyrimą 
valtybės nuo bažnyčios, kuo
met jie galės nurodyti, kad 
tai yra įvykinta kaimynų 
salyje.

Savivaldybių rinkimai įvyko 
prie daug labiaus nusistovėjusių 
santykių ir po to, kai gana gerai 
paaiškėjo atskirų Lietuvos parti
jų “fizionomijos” Steigiamajam 
Seime. Kokie-gi yra jų daviniai?

Kauno “Socialdemokratas” pa
duoda šitokias skaitlines:

“Išrinkta 241 savivaldybių 
atstovas. Iš jų socialdemo
kratų, prof. sąjungos narių 
ir kitų kairiųjų sąrašų atsto-

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti vi 

šoklų knygų.

Tel. Haymarkfet 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatu 
Kambarį s 306, Home Bank Bldg. 
Kamp. -Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofiso va].: nuo 9 iki 5 ir nno 7 

iki 9 vakare.

Padavęs šitas skaitlines, kau
niškis musų draugų laikraštis 
pastebi:

“Socialdemokratų, kiek tai

netolimoje ateityje Lietuvoje 
turi x sustiprėti buržuaziniai 
sluogsniai ir jų partijos. Ir sa
vivaldybių rinkimų rezultatai 
musų nuomonę pilnai patvirtino.

Pankhurst tečiaus nesutiko. 
Pildomasis komitetas išmetė ją 
iš partijos.

Tuo pačiu 'laiku A. J. Cook, 
angliakasių unijos pildomojo 
komiteto narys pareiškė, kad 
jisai apleidęs komunistų partiją, 
■kadangi, sako jis, Anglijos mai-

Bet kitose šalyse komu
nistai da ir šiandie gauna 
pašalpas iš Maskvos. Pavyz
džiui, Vokietijos n komunis
tų laikraščiai ir agitatoriai, 
taip pat Franci jos ir Čecho- 
Slovakijos daugiausia tiktai 
tuo auksu ir gyvena, kuris 
yra gaunamas iš Maskvos. 
Dabar mes tik-ką gavome 
dvejetą dokumentų iš Lie
tuvos, kurie rodo, kad Rusi
jos bolševikai užlaiko savo 
pinigais ir Lietuvos komuni
stų partiją (tie dokumentai 
bus paskelbti “Naujienose” 
ryto).

O tuo tarpu Rusijoje žmo
nės miršta badu!

Visas pasaulis deda aukas, 
kad išgelbėjus nuo mirties 
nelaimingus sovietų Rusijos 
gyventojus; patys bolševikai 
rašo graudingus atsišauki
mus j pasaulio darbininkus, 
ragindami juos aukauti sa
vo sunkiai uždirbtus skati
kus — ir tuo pačiu lail$u bol-Į 
ševikai pila auksą į komuni-1 
stinių agitatorių ir laikraš
čių leidėjų kišenius įvairiose 
šalyse! Tai yra badaujan
čiosios Rusijos liaudies plė
šimas.

Pilnai pritardami tam, 
<ad darbininkai šelptų ba
daujančiųjų Rusiją, mes te
čiaus patariame jiems ne
duoti savo aukų į “trečiojo 
internacionalo” agentų ran
kas — hes tuomet Rusijos 
žmonės tiek jas ir tematy-

ASTUONIUS MENESIUS
LOVOJE

pakeitė gyven-
* Tankiausių Lini
jų į Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą, 
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo- 
jų, Karaliaučių ir ki
tus portus į Eidkū- 
nus ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

H
Pinigus siunčia į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus i Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

Sffo ■
"VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ 

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popleras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikietus ir tt.

ffi ■ SN
"VIENYBĖ”

EINA DU KART 
SAVAITĖJE 

Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias iš 
Lietuvos ir visur ir turi 

juoką skyrių 
”TARKA”

AMERIKOJE $3.50 MET. 
LIETUVOJE ............ 4.50

European American Bureau 
Fabimias ir Mickiewicz 

vedėjai
Buvf A. Petratia Ir S. L lablona*
Siuntimas pinigų, laivu* 

kurtes, pašportai ir tt 
NOTARU (MAS 

Keal Estate, Paskoloj 
Inaurinai ir tt.
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LAWYER Lietuvys Advokatas 
Dienomis: Room 511 — 

127 N. Dearborn St. 
Tel. Dearborn 6096 

Vakarais: 4509 S. Ashland Avė. 
Tel. Yards 1053

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201' W. 22nd St., kerti Leavitt St. 
Telephone CanaI 2552.

Valandoš: 4 iki 6 po piet, ir nuo 
7 iki 9 vakare.

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

Phone Bouievard 6801
ANTANAS GREDUSKA 

Generalis 
Kontraktorius Ir 

budavotojas. 
Budavojame ir taisome.

1401 W. 47th St., Chicago.

“S. B. Morozoff, atidirbęs ka
torginių darbų laiką, 1914 m. pa
bėgo iš Sibiro'— ištrynimo vie
tos. Maskvoj tečiaus caro bude
liai sugavo ir jis vėl tapo išsiųs
tas katorgon, iš kur tik 1917 
metų revoliucija paliuosoivo jį.

“Timofejevą caro valdžia 1907 
m. pasmerkė penkiem metam 
katorgos darbų už priklausymą 
kariškajai eselų organizacijai. 
Katorgoj, už mėginimą bėgti, jis 
gavo dar 10 motų “priedo”.

“Likimas-gi trečio paminėtų 
draugų
B. A. Gončarovo, yra tragiška 
epopėja su aplankymu kone pen
kių katorginių kalėjimų (jų tar
pe pasibaisėtino Oriol miesto 
centraJinio kalėjimo iš šlisselbur- 
go tvirtoves) su nesuskaitomo
mis karcerių bausmėmis (200 
dienų), sumušimais ir plakimu 
rykštėmis.

“M. A. Vedeniapin ,kurį savo 
laiku išdavė Azefas caro bude
liam, buvo ištremtas Sibiran, pa
bėgo iš ten, Maskvoj tapo su
gautas. 1909 metais gavo 4 
metus katorgos darbų už bėgimą 
iš ištrėmimo vietos. Kolčakas 
1918 metais pareiškė, kad įstaty
mai “neapsaugo” Vodeniapino, 
ir nuteisė jį sušaudyti 
“iškalno” (t. y. sušaudy
mui, kaip tik pavyks Vedenia- 
piną sugauti/ kadangi jis joiU 
tapo nuteistas).

“A. R. Gotz buvo katorgoj už 
kėsinimąąį ant. caro ministerio 
Dumovo gyvasties.

“Bet — sakoma brošiūroj— 
ir tarpe kitų socialistų, sėdinčių 
Jaroslavlio kalėjimo, yra dauge 
lis tokių, kur pašventė visą savo 
gyvenimą kovai su carizmu. Rei
kia pažymėti du draugu: D. F. 
Rakovą ir A. T. Ęuznecovą, ku
riuos laikė kalėjime Kolčakas ir 
kuriuos jis grūmojo sušaudyti. 
Bolševikų-komunistų valdžia, 
gaudydama tą patį A. Kuzneco- 
vą,’ areštavo jo žmoną. Visą sa
vaitę laiko klausinėjo, kame jos 
vyras. O kai ši nepasakė, tai... 
nuplakė rykštėmis”...

Suprantame? bt, tiesiog pa
guldė ant grindų, o gal ant suo
lo ,nuleido sijoną ir nuplakė... ly
giai taip, kaip savo laiku, plakė 
Lietuvos bajorai Lietuvos “muži-

Ėmė ilgoką laiką, iki daug
maž paaiškėjo savivaldybių rin
kimų rezultatai Lietuvoje. Tie 
rinkimai buvo labai įdomus 
amerikiečiams, kadangi jie buvo 
antras visuotinas “politinis ek- 
zamįnas” Lietuvos piliečiams 
nuo Lietuvos respublikos įsikū
rimo.

Daugiau kaip metai laiko at
gal buvo Steigiamojo Seimo 
rinkimai, kuriuose dalyvavo apie 
80% visų Lietuvos balsuotojų. 
Tie rinkimai jau daug ko pasa
kė apie Lietuvos žmonių nusista
tymą įvairiais šalies klausimais 
ir apie palyginimą įvarių Lietu
vos visuomenės sluogsnių stipru
mą. Bet tuomet dar sunku bu
vo numatyti, kaip dalykai kryps 
tolinus, kuomet Lietuvos gyve
nimas ims eiti į normales vė-

Tel. Randolph 2898

A A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofisas ridu radęs tyji 
ASSOCIATION BLDS.

19 So. La Salio St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po plotu 

Panediliais iki 8 vakare.
Namą Tol.: Hydo Park 8895

Austrijos komunistai gau
davo dideles subsidijas iš 
Rusijos bolševikų ir, ačiū 
tam, galėdavo leisti laikraš
čius ir užlaikyt agitatorius. 
Bet, to neveizint, komunistų 
darbo vaisiai Austrijoje bu
vo labai menki. Maskvai 
todėl, pagalios, nusibodo, 
eikvoti pinigus ir ji paliovė 
davusi pašalpos.

Kuomet auksas paliovė 
plaukęs iš Maskvos, tai Au- 
trijos komunistai atsidūrė 
keblioje padėtyje. Įsiskoli
nę spaustuvei milioną kronų 
už spausdinimą “Rote Fah- 
ne” (partijos organo), ko
munistai turėjo perkelti 
spausdinimą savo laikraš
čio kiton vieton ir sumažinti 
jį. Be to, jiems prisiėjo pa
kelti penkioms dešimtims 
nuošimčių laikraščio kainą. 
Centralinis komunistų parti
jos .komitetas išleido atsi
šaukimą į narius, kur jisai 
atvirai prisipažįsta, kad I

\ ' rijos Komunistų Par-1 
tiia iki šiol buvo Žymiam

Pirkite ”Vienybės” Ben
drovės šorus. Dividendai 
biokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas šėras $10.

nieriai žino savo biznį geriau, 
niegu bile kas kitas, gyvenąs 
svetimoj šalyj.

Telephohe Boulevard 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredota 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. NedČl. pagal sutarimo.

Užsimokėjimo Kaina 
Chicago  je — paštu: 

Metams ...........................
Pusei metų   ................_
Trims mėnesiams .............
Dviem mėnesiam^  ........ -
Vienam mėnesiui ................

Chicagoje — per nešiotojus: 
Viena kopija ........-........
Savaitei ............... ...............
Mėnesiui ......................... ....

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ..............-.................... $7.00
Pusei metų ................................ 4.00
Trims mėnesiams ....................  2.00
Dviem mėnesiams ....................  1.50
Vienam mėnesiui ......  75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ..................... .-.__ ___ $8.00
Pusei metų ....................... -......  4.50
Trims mėnesiams ..............-....  2.26

Pinigus reikia siųsti phšto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Roika/aūkite platesnių 
formacijų apie viską, 
šykite mums laiškus, 
kalaukito musu piniginio 
kurso ir knygą katalogo.

Į LIETUVĄ
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie 

ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di 
dėlė pasivaikščiojimui vieta. Visi pa
rankamai, modemiško laivo.

Red Star Line 
išplaukia kas savaitę

Pier 58-62 North River, New York 
Samland) New York į 

Hamburgą.
Tik 3-čia klesa

Kroonland) New York
Zeeland) į
Lapland) Hamburgą 
Finland) .................. -.... r....

NAUJA 
TIESI KELIONĖ Iš MONTREAL 

IKI DANZ1GO.
Pagabiausis susinešimas su Pilava, 

Kaunu ir Karaliaučium.
’ VISA VANDENIU KELIONĖ 

BE PASIVĖLAVIMO, 
BE PERSĖDIMO.

Dideliais, smarkiais ir populiariais 
laivais “Scundinavian”, 12,100 tonų ir 
“Corsican” 11,500 tonų.

šie garlaiviai sustos prie HARVE 
ir SOUTHAMPTON.

KAINOS IKI DANZIGUI 
sios kabinete ..........................
Trečios klesos ..........................

Kaina iki Pilavos.
Trečia klesa................................$185.00

Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba

THE CANADIAN PACIFIC 
Railway Trafiko agentas

40 N. Dearborn St., Chicago, III.

J leidžia spėti iki dabar surink
tos Žinios, yra naujose savival
dybėse nemažiau 15. Jei skai 
tyri su prijaučiančiais, tai i*a- 
sis apie pusės pirmosios gru
pės. Socialdemokratai statė 
savo sąrašą tiktai vienam 
valsčiuje, o šiaip ėjo arba su 
prof. sąjungomis, arba po be
spalviais sąrašais, kaip antai: 
‘Darbininkų ir mažažemių’ 
ir p.”
Reikia pasakyti, jogei tai nė

ra normalia dalykas, kad socialis
tinė partija eina į rinkimus ne 
po savo sąrašu, bet “bespalviais” 
vardais. Vienok, matyt, Lietu
voje žmonės dar nėra pripratę 
prie griežto skirstymosi į parti
jas. Kaip augščiaus paduotosios 
skaitlinės rodo, didžiausioji iš
rinktų atstovų grupe (81) susi
deda iš žmonių, nepriklausančių 
jokiai partijai.

Be to, ne tiktai socialdemo
kratai ,o ir kitos partijos dau
gelyje vietų vengė statyti gra
nai partinius sąrašus; komunis- 
tai-gi, rodos, visai nepasirodė po 
savo partijos vaidu.

Bet kaip ten nebūtų, socialde
mokratams rinkimai pavyko ne 
blogiausiai. Jeigu jie gavo apie 
pusę tų vietų, kurios teko vi
siems kairiemsiems sąrašams, 
tai reikia manyti, jogei socialde- 

Imokratai yra stipriausia partija 
! tarpe kairiųjų srovių. Nes kita 
pusė vietų turėjo tekti komunis
tams ir revoliuciniems liaudinin
kams. šitie faktai visai sumuša 
musų bolševikuojančiosios spau
dos pasakas. Ji iki šiol nuola
tos tvirtindavo, kad socialdemo
kratai Lietuvoje neturį jokios į- 
takos miniose; kad jie visai “nu
smukę nuo koto”; kad jie esą 
‘“generolai be armijos’, ir t. t. 
Iš antros-gi pusės ta pati spau
da nuolatos girdavosi, kad darbo 
žmonių minios einančios su ko
munistais. O tuo tarpu mes ma
tome, kad komunistai Lietuvoje 
turi mažiaus pasekėjų, negu so
cialdemokratai.

Ir prie to reikia pridurti, kad 
komunistai tolyn vis labiaus 
smunka. Pernai jie jautėsi taip 
stiprus, jogei atsisakė dalyvau
ti Steigiamojo Seimo rinkimuo
se, manydami, kad jie turį jėgos 
padaryti revoliuciją; o šįmet jau 
jie išsižadėjo tos savo svajonės 

lir stojo į rinkimus, laimėdami 
tiktai dalį tų vietų, kurios teko 
kairiomsioms partijoms.

Apskritai, savivaldybių rinki
mai pasirodė, kad revoliucinės 
srovės Lietuvoje yra dar gana 
silpnos. Jos visos kartu prave
dė tiktai 43 atstovus iš 241, t. 
y. mažiaus kaip šeštą dalį. Tuo 
tarpu kad konservatyvės parti
jos — krikščionys demokratai, 
žemdirbiai ir dešiniosios tauti
nių mažumų partijos — gavo 
108 vietas savivaldybėse, arba 
netoli pusės.

Vargiai galima abejoti, kad ir 
dauguma nepartinių, kurių iš

trinkta 81, greičiau linksta į de
šinę, negu į kairią pusę .

Mums visai netikėtas dalykas 
yra, kad valstiečių sąjunga iš
rinko tiktai tris atstovus. Dau
gelis amerikiečių manė, kad ta 
partija, budamai ne perdaug ra
dikalė ir ne perdaug konservaty- 
vė, turi rasti didelio pritarimo 
žmonyse; bet, kaip matome, ji 
šiuose rinkimuose pasirodė visai 
prastai. Pernai į Steigiamąjį 
Seimą ji pravedė apie 20 atsto
vų, o dabar nusmuko iki 3! O 
“socialistų” liaudininkų visai 
nematyt tarp išrinktųjų atstovų, 

Bet užtai gana žymi šį kartą 
pasidarė “žemdirbių” grupė 
(19), kuri atstovauja dvarinin
kams ir patiems stambiausiems 
ūkininkams. Jos priešakyje 

tolyn vis labiaus stoja tie žmo
nės, kurie anąmet organizavo 
“Pažangų”, t. y. Smetonai, Vol
demaras ir kun. Tumas. Galima 
tikėtis, kad ateinančiuose Seimo 
rinkimuose jie bus išrinkti.

“žemdirbių” sustiprėjimas iš
aiškina, kodėl dabartinė valdžia 
taip piktai kabinėjasi pine Sme-, 
tonos ir jo laikraščio: krikščio
nys demokratai ir liaudininkai, 
matomai, bijosi tų konkurentų.

Po St. Seimo rinkimų, pernai, 
mes išreiškėme tą nuomonę, kad į padangę

$50 Singer ir White siuvamos 
mašinos, pas mus tik už $27.50. 
Taipgi kitos mašinos nuo $3 ir 
augščiau.

Iš miesto gyvenantiems ■ iš
siunčiame C. O. D. arba expre- 
su. Rašykite klausdami infor
macijų. Kiekviena mašina gva- 
rantuota.

S’EWING MACHINE CO.
— dvi krautuvi —

1216 W. Chicago Avė., 
970 Milwaukee Avė.

Tel.: Mom-oe 3889 ir 4626.

Sovietų Katorga
Komunistėj laiks nuo laiko 

“valo” savo partiją. Karius, 
kurie pasirodo jiem nebeištiki- 
mi, paima ir išmeta. Aš taipgi, 
kaip komunistai laiks nuo laiko 
valau—....savo kambarį. Metų
lauk... laikraščius, brošiūras, po-, 
pieras, kurios netenka vertės. 
Šiandie “valydamas” užtikau 
knygutę: “Sovietų katorga”. Tai 
buvo oficialis “eserų” partijos 
pranešimas apie socialistu revo
liucionierius, buvusius komunis
tų katorginiame kalėjime, Ja- 
roslavliuje, 1920 m.

“50 nuošimčių visų eserų, lai
komų Jaroslavo katorginiame ka
lėjime 
galima apkaltinti vien tuo, kad 
jie turi eserų pažiūras; kokią 15 
nuošimčių galima apkaltinti,kad 
jie kritikavo komunistų valdžią, 
o visų kitų esančių kalėjime 
“eserų” kaltė yra ta, kad jie pri
klausė socialistų revoliucionierių 
partijai 1905 ir 1907 metuose, 
arba, kad jie turėjo pažinčių su 
eserais”.

“Sėdinčių katorginiame Joj’os- 
lavlio kalėjimo politinių kalinių 
tarpe šeši žmonės (Vedeniapin, 
Gotz, Morozof, Muchin, Trimo- 
feief) dirbo katorgoj carizmo 
laikuose. Penkiolika žmonių bu
vo ištrėmime, o laikas visų jų, 
kurį jie, paimti krūvoj atsėdėjo 
caro kalėjimuose, neša 120 mc-

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Publizhed Daily except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

Editor P. Grigaitis.

1739 SO HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Roosevelt 8500

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITflUflNIflN
VIENYBE PUBL. 60
193 Grand St.

Brooklun, N. y.
Kur vienybė, 
Ten galybė.
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> American Line
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Tikietai tiesiai i PilaVą 
INTERNATIONAL MERCAN- 

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

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

Arba prie vietinio agento.

Priežastis
mę. Kaip Lydia E. Pinkham 
Vegetable Compaundas pa

gelbėjo.
Afton, Tenn. — “Noriu, kad kitos 

kenčiančios moterys žinotų, ką Lydia 
a E. Pinkham Vege

table Compound ge 
ro padarė man. 
Laike pakeitimo 
mano gyvenimo, gu 
Įėjau lovoje per aš
tuonis mėnesius ir 
turėjau du gerus 
gydytojus, bet jie 
nieko man gero ne 
padarė. Drauge pa 
tarė man imti Ly
dia S. Pinkham Ve 

getable Compound, ką aš ir padariau 
ir trumpame laike pradėjau jaustis 
geriau. Turėjau visokių dieglių, bet 
visi jie apleido mane. Dabar ,kuomet 
tik jaučiuosi silpna ir nervuota, tuoj 
imu Vegetable Compoundą, kuris tuoj 
pagelbsti. Geidžiu, kad kiekviena 
moteris imtų pakeitime savo gyveni
mo, ką žinau, kad padarys gero. Jei 
manote, kad aš noriu prikalbinti kitas 
mėgint vegetble Compound, jus galite 
paskelbti šį mano laišką”. Mrs. A. 
Keller, Afton, Tennessee.

Moterys nuo keturiasdešimts penkių 
iki penkiasdešimts metų amžiaus, tu
ri imt pasargi 
kaipo karščio, 
tus skausmus, arba pajuodavusius pa
akius, galima visa tai prašalint nau
dojant Lydia E. Pinkham Vegetable 
Compound. Jis gelbėjo labai daugeliui 
moterų mėginant tarno periode, kaip 
kad ir poniai Keller. New Peoples Electric Co.

JNot Ine.)
L. DAMBROWSKIS 

savininkas
1711 W. 47th St.

Tel.: Yards 413 
Tarpe Hermitage ir Paulina.

Suvedame dratus 
ir sudedame fixtu 
res j 6 kambarių 
namų už $69.00.
Persitikrinimui 

kreipkitės p.M 
mus arba telefo- 
nuokite, o mes su 
teiksime apkaina- 
vimą. Darbą vi
suomet gvaran 
tuojame. /

Taipgi, laikome 
elektr. įrankių 

krautuvę ir taisome viską namieja. 
Musų kainos prieinamos.

m

PACIFIC
LIMITED

CANADIAN
STEAMSHIPS



Utarninkas, Bugs^ 27,1921 im Al Chu-.'ijni, itf

Kas Dedasi 
Lietuvoj

KĖDAINIAI.

Žmogus — žvėris. Rugpiučio 
14 d. atsitiko baisi žmogžudystė. 
Buvo šitaip. Kareivis ir šalty- 
šius apie 7 vai. vakaro gabeno 
iš Kėdainių Kauno link vie
ną areštuotąjį, kuris buvo^iu- 
smerktas išgyvendinti iš Kėdai
nių apskrities. Juos visus ve
žė stuikininkas pusbernėlis. Pa
važiavus kokį pusvarsnį nuo Ke- ( 
dainių, Butenbergo dvaro krū
muose išgirdo nepaprastą mote
riškės klyksmą, šaukiančią pa-! 
gal bos. Kareivis, nieko nelauk
damas, šoko į krumus, ir pa- ’ 
matęs, kad kaži koks vaikinas,- 
“burliokas” kėsinasi išžaginti 
vieną nėščią moteriškę, kuri Čia

netoliese buvo atėjusi karvių tam pavyko pabėgti iš žmogžu- 
melžti, surikęs, rankas aukštyn! džio rankų ir pranešti apie tai 
atstatė į “garbės piešėją” šau- Kėdainių milicijai. Pusbernėlis 
tuvą. Šis neva pasiduodamas, stuikininkas žmogžudį pažino, 
iškėlė vieną ranką aukštyn, o 
antra ranka staiga ištraukė iš 
kišenės revolverį ,Šovė j kareivį 
ir nudėjo jį vietoje, šaltyšius, 
pamatęs savo bendro keleivio 
mirtį, leidosi bėgti, bet žmogžu
džio paleistas centras šūvis pa
taikė į jį ir sužeidė mirtinai į 
galvą. Stuikininkui ir areštuo-

nes jis buvo iš to paties so
džiaus. Rytojaus dieną koman
diruotas būrys milicininkų ir 
kareivių, pusbernėlio nurodymu, 
žmogžudį suėmė ir atgabeno į 
Kėdainių kalėjimą. šaltyšius 
pagyvenęs keletą valandų, mirė, 
žmogžudžio laukia karo lauko 
teismas. (L. Uk.)

Pinigai Wniwii ir
Lenku Ūži m to n

Lietuvon

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

Nervoutoa, 
Sunaikintos 
Moterės

kentančios nUo skausmo nugarei, 
etrenosė, tampymo jausmą ir sun
kumą papilvei, galvos skausmo bei 
netvarką gamtiškos priedermes, 
gal aplaižyti pageibą per vartojimo

Severa’s 
Regulator

(Severo Regulatoriu). Kuris yra 
rekomenduotas dėl gydymo tu ypa
tingu nusilpnėjimu, netvarkų ir ne- 
regulariškumų. kuremis moterys 
kenčia*. Gaukite pas sava Aptie- 
koriaus šianden.

Prekė $1.26.

Chroniškos Ligos
Tikra Diognoza

Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai

J. VAN PAING M. D.
2221 So. Kedzie Avė-

Vai. 1—2; 7—9 po piet. i

Lietuvos Atstovas Čarneckis
Kalbės Dievo Apveizdos Parapijos Svetainėje,

So. Union Avė. ir 18-tos gatvės,
SEREDOJE, RUGSĖJO 28, 1921

Pradžia 8 v. v.
1 Kalbės taipgi įžymus svečias Lietuvos 
Steigiamojo Seimo narys Mikas Bagdonas, 
garsus veikėjas Vinikas ir daug kitų kalbė
tojų bus, kurie yra visuomenėje pasižymėję.

Taigi sesers ir broliai lietuviai, visi be 
skirtumo atsilankykite ant šitų prakalbų, 
kur išgirsite daug svarbių žinių link Lietu
vos padėties ir jos gyvavimo ir tt.

L. L P. Bendra Stočių valdyba
S. Union Avė. ir 18 gatvės.

^RAPIDS, IOWA

GRAZĮI S, -BUINŲS -PLAUKAI
Pasipuošhnas ir turtas

Kiekvienos moters. Tas reiškia labai daug 
jos ypatiškai išvaizdai. Ištirk atsargiai sa
vo plaukus ir pamfalyk, ar nereikia juos 
daigiau prižiūrėti, ar jie atrodo, kaip tu
rėtų atrodyt? Daugelį kartų jus matot mo
teris, savo drauges, arba susiedkas, kurios 
yra tikrai gražiais buiniais plaukais, o ka
da pasižiūri ant jų, jus pamąstote “Duočia 
kasžin ką, jei turėčia tokius gražius plau
kus”. Keletas būdų vartojimui

Vervena Plaukų Toniko 
pagydanti gyduolė. Tai yra vaistai turinti geriausią 
sudėtinę, kuri paskatins plaukų augimą, sutvirtins šak
nis, bus gražus ir gyvi, suteiks žvilgėsi, buinumą ir 
spalvą ir padarys plaukus švelnius ir minkštus. Dau
gelis moterų vartojančių VERVENA PLAUKŲ TO
NIKĄ, rašo, kad jos turi dvi kasas, ir tai per storas 
ir sunkias. Kaina 80c butelis. Pamėgink šiądien, o per
sitikrinsi. Pardavoja vaistinėse ir agentai, o jei nega
lėtum gauti pas juos, prisiųsk 15 centų krasos ženk
lelių ir phsiųsk musų antrašu.

VERVENA LABORATORY. Ine. u
1412 W. Division St., Dept. L. M.. Chicago, III. 
Arba, jei gyveni apielinkėj Brighton Parko, nueikit į 

tBRIGHTON PARK PHARMACY 
4240 Archer Avė.

Kur gausit šį balsamą ir kita* musų išdirbtas 
įžymias gyduoles.

■ —k.

KELIONE I LIETUVA

AKUftERKA
Mrs. A. Michniewicz 

8101 S. Halsted St., kampas 81o* gaį. 
Ofiso Tel.: Boulevard 9708. 
Naktimis: Yards 8654.

Baigusi Aku 
šerijos kolegi 
ją; ilgai prak
tikavusi P«nn- 
allvanijoR ho* 
pitaliM. Pa
sekmingai pa
tarnauja 
gimdymu. 
d» rodą viso
kiose Ilgom 
moterims, ir 
merginoms.

Naujienų Pinigų 
Siuntimo Skyrius 
siunčia ir pristato 
pinigus jau ir į 
Vilnių ir į visų 
Lenkų užimtų 
Lietuvų. Taipgi iš-

J^DR.HERZMAN*^K 

U RUSIJOS
Persikėlė n«o 3412 So. Halated St.
po No. 3318 So. Halsted St.

Sorai lietuviam* žinom** per 23 
motu kaipo patyręs gydytoja*, chi
rurgą* ir akušeri*.

Gydo aštria* ir chroniškas ligas,

P*

prie
Duc

elektros prietaisus.
Ofisas Ir Labaratorijai 1025 W. 

18th St., netoli Tiek St.
VALANDOS! Nuo 1G—12 plati, 

Ir nuo 6 flti 8 vai. vakarai*.
( Dienomis: Canal

8110 arba 857
Naktimis: DrezelTelephonali 

L 9ft - Drover 4186 
GYVENIMAS: 8818 S. Halsted Št.

mokami pinigai
Latvijoj

PINIGŲ
SIUNT. SKYRIUS

LIETUVON
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

NAUJIENŲ
I

ATPIGO
Linksma mums pranešti, kad KELIONĖ LIETUVON atpigo 

$25.00 ant laivakortes.

Dabar trečios klesos laivakortės iš New Yorko iki Piliavai-Karaliaučiui, 
tik $110.00. Visa kelionė Lietuvon galima atlikti be persėdimų, vien vande-. . 
niu; nekliudant Vokietijos nei Lenkijos žemių. Tiesiai iš New Yorko į Pilia- 
vą arba iš Kanados į Piliavų. . M

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ siunčia pinigus Lietuvon greičiau
siai ir geriausiai, sulig žemiausio dienos kurso AUKSINAIS ir DOLERIAIS.

Del platesnių informacijų reikale laivakorčių, pinigų siuntimo Lietuvon, 
Pasportų ir Income Taksų, kreipkitės šiuo adresu:

Lithuanian Sales Corporation
3313 So. Halsted St., Tel. Yards 6062 Chicago, III.

Ofiso Valandos: Kasdien 9:00 ryte 
9:00 vai. vakare. Nedaliomis 10:00 ryte

iki 6:00 vakare. Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis iki 
iki 3:00 po pietų.

General Ofisas
Lithuanian Sales Corporation,
414 Broadway 
Boston, Mase.

Lithuanian Sales Corporation,
300 Savoy Theatre Bldg., 

Wilkes Barre, Pa.

& =====s

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

LAIVAS STOCKHOLM, OCTOBER 1
LAIVAS DROTINGHOM, OCTOBER 15

Numažintos trečios klesos kainos:
iki Hamburgo..... ...................  $100.00
iki Piliau, Koeningsberg ir Danzing .........  $110.00
iki Liepojaus .....................................................  $120.00

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 St., New York, 70 E. Jackson St., Chicago.

=c
Tel. Monro* 2804

DR. W. F. KALISZ
Specialuma*: Moterą ligos ir Chirirgija.

1145 MrUVVAtlfeE® AVĖ. CHICAGO.
........ » ..H ............................. ................. .

DR. A. R. BLUMENTHAL

Dienoms, 9 ryto iki 9 vak.

Ned. 10 iki 12 piety.

Akių Specialistas
4649 S. Ashland Avė.

Kampas 47th St.

Tel. Boulevard 6487

DR. M. T. STRUCOL’IS
Lietuvy* Gydytojas ir Chirurgas 

people Teatro Name,
1616 W. 471 h St., Tel. BoeL 160 

VALANDAS:
6 iki 8 vak. Neda. 10 iki 12 ryto 

Re*. 2914 W. 43rd Street 
Telephone McKinley 268

H HMHHlm
Telephone Yarda 5882

DR. M. STUPNICKI
*107 So. Morgam St., 

Chicago, III.
VALANDOS: Nuo 8 Iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.

Telephone Vau Buren 294
R®z. 1139 Independence Blvd. Chicagt

DR.A.JLROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ?

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką Hgą 

Ofisas: 3854 So. Halsted St. Chicago
Telephone Drover 9698 

Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po plot. 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo visokias ligas moterų, vai
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

3259 86. Halsted S*t Chk 
■HiiRiaii

%

DR. P. ŠIMAITIS
Naprapath

Gydau be vaistų, be operacijų 
8:00 ryto iki 12 vai. 2:00 iki 5:00 
v. v. kasdien, išskiriant ketvergus.

Vakarais pagal susitarimą. 
2418 W. 45th St. 

Prie Western Avė., Chicago.

CPPriAT IlCTAC Odos, kraujo, chroniškų, venerališ Ci1 kų; inkstų; bei pūslės ligų.

DR. J. W. BEAUDETTE
Ofisas 

Novako Vaistinė 
1724 S. Ashland Avė. 
Vai.: 2:30—5 ir 8:30—10 P. M. 
Ned.: 2:86-4:80 P. M. 
Telephone: Canal 464

Tol.! Yards 6666
Boulevard 8448

DR. V. A. ŠIMKUS 
lietuvi* gydytoja*, Chirurgą* 

Akultam
8208 8o. Halsted SU Chicago. 

Valandos: 10-12 v. r., 1-8, 6-8 
v. v. Nedaliomis 10-12 ryto.

O£isrs
6100 S. Ashland Avė. 

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

Nedaliomis iki 2:30 P. M. 
telephone: Repųblię 805

iiiiisfeiiimiin
Telefonas: Boulevard 7042

MM—ii » ii —

a, At ,y.

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

žema. Pagabus išmokesčio planas suteikiamas, jei norite. Mielai 
ąpkainavimą suteikiame.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.,1 n c. 
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, III.

DR. G. Z. VEZELIS
Lietnvi* Dentista* 

4712 Soith Ashland Ave^ 
arti'47-to* gatvi*

DR. M. STAPULIONIS
Gydau be gyduolių ir be operacijų 

8347 'Emerald Avė.
9 iki 11 ryto ir 9 iki 10 vakare 

Tel.: Boulevard 9397
7<81 W. 18-ta gat. 2 iki 8 rak.

Tel.: Canal 279
-

T. Pullmen M3> 

t. SHUSHO 
AKUŠERIU
Toriu patyrlttHi 

moterų ligose; 
pestingal prižiū
ri u j ligonę Ir kudl- 

10929 S. State 84.

DR. CHARLES SBCAL
Praktikuoja 15 Metai 

Ofisą*
4729 So. Ashland Ava, 2 lobo* 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Hoteriiką, Vyrišką fr 
Veiką Ligą.

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

valandos ryto iki 1 vai. po pioš.
Telefonas Drezel 2880

Tel. Austin 787

DR. MARY A 
DOWIATT—SASS.

Kątik sugrįio iš Californijos Ir 
▼ii te* savo praktikavimą pa No. 

*208 W. Harriaoa S*.
Valandom 8—12 kasdieną ir 6—9 

vakare išskiriant nedildieniu*.

Canal 257
Naktini* TeL Canal 2118
DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 Dd 4 p* 

piet. 6 iki 9 vakare. 
Medinomis nuo 9 iki 12 ryte.

1821 S. Halsted St.. 
Kampas 18 ir Halsted St

—*—l ■dta

Tel. Boulevard 2160
Dr.A.J.KARALIUS

Gydytojas ir Chirurgas
VALANDOS: 0—12 fyto

3801 So. Morgan Street, 
Chicago, III.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, III. 
kampas 18th St.

Phone Canal 267

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS 

Lietavys Dantistas 
10801 So. Michigan Av„ Roaelaad.

Nuo 1 po pietį iki 9 vakare.

DRABUŽIAI.

Vyrams, vaikinams ir vaikams
Mes ir vėl savo senoj vietoj ir ma

loniai užkviečiame savo senus drau
gus ir rėmėjus.

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

Siutai ir overkotai nuo $12.60 ir 
augščiau.

Kelinės nuo $2.50 ir augščiau.
Vaikams drabužiai, trankai ir va- 

lyzos.
Gausi savo pinigų vertę, arba gau

si pinigus atgal.

Atdara kas vakaras iki 9 vai., 
ned. iki 6 vai.

S. GORDON, 
1416 S. Halsted St. 

Phone: Canal 947

Puikus} Istoriškas Teatras -- Lietuvos Kunigaikštis Narimantas
Penkių Veiksmų Labai Graži Drama.

Stato scenoj
Teatrališkas Kliudąs ‘‘Lietuva”

Nedėlioj Spalio (October) 2rą d., 1921

C. S. P. S, (School) Svet, 4758 So, Honore gatvių 
Pradžia 7tą vai. vakare.

Gerbiama Visuomenė !
Nepraleiskite progos nepamatę šio puikaus perstatymo

Veikalas yra iš senovės Lietuvių Kunigaikščių gyvenimo. 
Taipgi T. K. L. prie to jau seniai rengiasi Todėl atsilankiu- 
siejie busite pilnai užganėdinti. Po teatrui bus šokiai.

Kviečia Visus T. K. Lietuva.
t/
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ŽINIOS

priešpereitą savaitę. Iš visų 533. neckis. La Šalie stoty pasitik 
mirčių, kurios įvyko pereitą sa- ” - -----
vaite mieste, 1(M> priklauso kū
dikiams, nepasiekusiems 
metų amžiaus.

vienų

350 UNIJISTAI NETE
KO DARBO.

Pašovė kepėją.
Micbael Berger, 45 

amžiaus, 1517 Richinoml gat
vės, kepėjas, randasi gana sun
kiose sąlygose. Už vakar jis ta
po sunkiai iššautas. Policija 
sako, kad tai John Carretta, 
1720 W. Taylor gatvės, nak
tinis sargas triobėsio, kuriame 
Berger dirba, pašovęs jį.

metų

ta jį su muzika — griežimu 
Amerikos ir Lietuvos imnų. 
Pasitikime <lalyvavo nedidelils 
būrys lietuvių, nors muzikai 
griežiant buvo susirinkus pu
sėtina minia pašalinių vdpsoto- 
jų svetimtaučių. Apie atstovą 
sukosi daugiausiai kunigai ir 
šiaip bažnyčios žmonės. Atsto
vas nulydėta į artimąjį Cong- 
ress otelį. — Stoty buvęs.

BRIDGEPORTAS.

LSS. 4-tosios Kp. Mitingas.

atsakė lininiams
Pašalin-

darbininkai su-

Juos prašalino kontraktoriai.
Trys šimtai peitkiasdi'šimts 

namų statymo įvairių unijų 
darbininkai neteko darbo. Pe
reitą subatą, kuomet buvo iš
mokamos algois, kontraktoriai 
pranešė jiems nebegrįžti dirb
ti. Tai įvyko dėl sekamos prie
žasties:

Pereitą savaitę buvo priimti 
40 neuniniai dailydės dirbti 
prie Nortlnvcstern grudų ele
vatoriaus. Minimas lininių dar
bininkų skaičius nepanorėjo 
dirbti kartu su jais, ir dėlto 
privertė pastaruosius pasišalin
ti. Žinojna, tas nepatiko kon- 
traktoriams, ir jie pasielgė sa
votiškai
darbininkams darbą, 
tieji neoniniai 
grįžo dirbti vakar.

Kontraktoriai mėgina tokį 
savo elgesį pateisinti remdamė- 
si tuo. kad lininiai darbininkai 
nesutikę dirbti teisėjo Trandis 
nustatytomis algomis. Be to jie 
pareiškė tai darysią visur, kur 
tik unininiai darbininkai atsi
sakysią dirbti kartu su neuni- 
niais — prie “open shop” są-

Unijų viršininkai sako, kad 
kontraktoriai tokiu elgesiu nie
ko neatsieksią. Girdi daugely 
vietų, kur kontraktoriai siekė
si pakeisti lininius darbininkus 
neuniniais, kadangi pirmieji 
atsisakė dirbti už arbitrato- 
riaus nustatytą algų skalę, ^ne
davė geidžiamų pasekmių.

Pasak Dan Galvin, Dnilyd- 
žių Distrikto tarybos sekreto
riaus, kontraktoriai verbavosi 
darbininkų iš visų šalies da
lių. Suverbuoti neuniniai dar- 
Liniukai tampa atgabenti Chi
cagon, kame kontraktoriai turi 
suteikti jiems butą. Tie darbi
ninkai yra nuvedami State gat
vės iiudynėsna, kur jie gyvena 
kaip gyvuliai. Tas gimdo su- 
verbuotuose darbininkuose ne- 
ąpykantas prieš savo samdyto
jus.

Kampanija prieš difteriją.
----- --------------------------------------------

Difterijos komisija, kurią pa
skyrė Dr. John Dili Robertson, 
sveikatingumo departamento 
komisionierius, planuoja pra
dėti plačią kampaniją prieš 
difteriją ir jos priežastis. Ta 
komisija susideda iš dvide
šimties dviejų daktarų, kelioli
kos pasižymėjusių socialių dar
bininkų ir stambesniųjų dien
raščių atstovų.

Sveikatingumo departamen
tas skelbia, kad pereitą savai
tę buvo 142 susirgimų difteri- 
ja, arba 40 daugiau, negu

DR. YUSKA 1
So. Halsted St1900
Tel. Canai 2118

Ofise valandos r nuo 10 ryte Iki 
8 vakare.

Rezidencija: 2811 W. 63rd 8L

Praktikaoja 3i metai
Ofisas i

1149 8. Morgan StH kerti M Si. 
Chicago, Illinois, 
SPECIAUSTASi 

Moteriiką ir Vyrilką 
Taipgi Chronišką Ligą. 
OFISO VALANDOSi

Huo 10 ryto iki 8 po pietą, 8—8 
▼ikare. Nedėliomis nuo 18—2 

po piet. * 
TeleDhone Yarde B87

Lietuvių Jaut. Kataliku
' BAŽNYČIA

Vardu M. D. šidlavos 
Bažnytinių apeigų patar 
navimas nagai žmonių iš- 
gale. Klebonas.

3509 So. Union Avė.
Phone Boulevard 6576

Įnešimus vienbalsiai buvo pri
imtas. Savo ištyrimus komisi
ja turės pristatyti kuopai atei
nančiame s susirinkime, ar vė
liau.

Susirinkimas, užsiėmęs šito
kiais pašaliniais dalykais, ne
besugebėjo pašvęsti kiek dau
giau domės tiesioginiams savo 
kuopos ir socialistų organiza
cijos reikalams. — Narys.

Pranešimai

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME.
MOTERŲ

REIKIA PATYRUSIOS Mo
teries skirstymui atkarpų 
(rags) ir popierių. Nuolat dar
bas, West Side Metai Refining 
Co., 2917 So. LaSalle St.

PARDAVIMUI RAKANDŲ, hard- 
ware ir malevų kratuvė, lietuvių ko
lonijoj. 30 myių nuo Chicagos. Aš 
einu j kitą biznį. Nereikia daug pi-
nigų.

J. FRIEDLANDER, 
245, E. 16 St., 

Chicago Heights, III.

PARDAVIMUI MŪRINIS NA- 
mas, 2 flatų, 6-7 kambariai, vanos, 
gasas. Taipgi ir garadžius; rendos 
veša mėnesiui $60.00. Parduosiu 
taip galima pigiai. Namas ant Brid- 
ifeporto. Namas tinkamas bizniui. 
Matykit savininką.

2742 W. 47 St.

REIKIA MERGINŲ DEL 
dirbtuvės darbo.
Rathbome Hair & Redgeway Co. 

2279 S. Union Avė., 
Tel. Canai 973

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
lietuvių kolonijoj. Priežastis 
pardavimo, liga.

<3201 So. Auburn Avė.

Užsimušė n u puldamas.
E. G. I^ivcrgne, 65 metų am

žiaus, 127 So.’ Sangamon gat
ves, netikėtai užsimušė. Jis nu
puolė nuo savo namų laiptų 
naktį. Tai ivvko dėl neatsar
gumo.

Pagavo neSveikaprotį.
Andrew Thorn, 30 metų 

žiaus. nesveikaprotis, buvo pa
bėgęs iš Chicagos nes veik apro- 
čių valstybinės ligoninės. Irv- 
ing parko policija sugavo ji ir 
sugrąžino ligoninėn.

ani-

PARDAVIMUI NAMAS SU 
crautuve, cigarų, ei garėtų ir smulkių 
dalykų. Ir 6 kambariai gyvenimui. 
Taipgi ir namas su 2 lotais, 75x125.

F. KRIščIOKAITIS, 
298 E. 14th St., 

Chicago Heights, III.PARDAVIMUI SALIUNAS, 
su namu. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos.

2519 S. W. 43rd St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, GE- 
roj vietoj ,biznis išdirbtas per kele
tą metų, randasi tarp maišytų tau
tų. Parduosiu už teisingą pasiūly
mą, nes važiuoju Lietuvon. Atsi
šaukite, 4539 So. Marshfield Avė., 
Chicago.

—-——)-----------------
PARDAVIMUI SALIUNAS LIE- 

tuvių apielinkej, biznis išdirbtas per 
ilgą aiką, gera proga, 5 kambariai 
pagyvenimai, pigi renda. Atsišau
kite greit — važiuoju Lietuvon.

720 W. 35th St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
Lietuvių apgyventoj vietoj. At
sišaukite,

663 W. 18th St., 
Chicago, III.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
ir grosernė. pusę erba visą; 
priežastis pardavimo — partne
ris važiuoja Lietuvon, P. S. K. 
P., 2501 W. 46th St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
lietuvių ir rusų kolonijoj. Gera 
vieta ir labai pigiai. Atsišauki
te greit.

1750 W. 22 St.

PARDAVIMUI DU SALIU- 
nai, vienas randasi 965 W. 18 
St., o kitas 1131 W. 16 St. ir 
restoranas, 1104 W. 18 St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
labai geroj vietoj. Biznis išdirb
tas per daugel metų. Atsišauki
te, 5101 S. Union Avė., Chica
go, 111. 7 ,

PADAVIMUI SALIUNAS, 
cigarų ir cigeretų štoras ant di
džiausio transporto kampo, ant 
So. Sidės . Biznis išdirbtas per 
40 metų. Galima pirkti pusę ar 
čielą, 5059 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS MAI- 
šytų tautų apgyventa vieta . Biznis 
išdirbtas per daugelį metų. Taipgi 
parduosiu ir kambarių rakandus.

Atsišaukite,
558 W. 37th St.

PARDAVIMUI SALIUNAS; Ap
gyventa visokių tautų, tarpe fabrikų; 
turi būt parduota Šį mėnesį. Savi
ninkas išvažiuoja į kitą miestą, kur 
turi du bizniu apėmęs . Kas pirmes
nis, tas geresnis.

2400 W. 16 St.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI AUTOMOBI- 

lių taisymo dirbtuvė. Pigiai. 
Geroj apielinkej. Norėdami dau
giau žinių .šaukite telefonu La
fayette 409.

RAKANDAI
5 KAMBARIU VALIAUSIOS MA- 

tlos rakandai turi būt parduoti už bi- 
Ic są/.ini’vą i»iHul)mą. Seklyčiai sr 
tas, valgomajam kambariui setas, 
mlegruimio setas .kaurai, davenport, 
etc. Parduosime ant syk, arba atski
rai. Taipgi, puikiausis grojiklis, pi
anas ir didelis, dubeltavu springsu 
phonographas su rekordais ir dai- 
manto adata.

1922 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI RAKANDAI 
dėl 5 kambarių. Taipgi Victor 
mašina. Parduosiu už pusę kai
nos, 3213 So. Lime St., 2 fl.

NAMAI-2EME.
BARGENAS. PARDAVIMUI MU- 

rinis 5 kambarių bungalow su elek
tra ,maudynė, šiltas vanduo, kny
goms šėpos, augštas, cementuotas 
skiepas, fumace šiluma, mūrinis ge- 
radzius ir medinis vlštininkas. Arti 
rengiamas didelis parkas, paranki 
transportacija į bile miesto dalį gat- 
vekariais. Pardavimo priežastis — 
senatvė. Atsišaukite, 7210 S. Rock- 
well St., Tel. Vincennes 4794.

REIKIA DARBININKŲ OGI KAS ŠIČIA, SKAITYK!Bridgeporto Kolonijos Susivienijimo 
susirinkimas bus laikomas utarninke, 
rūgs. 27, 8 vai. vak. Mildos salėj. Vi
sų draugijų ir kliubų valdybos būti
nai susirinkite, nes turime daug 
svarbių reikaų aptarti. Raštininkai 
meldžiami prisiųsti savo ir pirminin
kų adresus, kad svarbiu reikalu butų 
galinu tuojau susižinoti.

Pirm. Benediktas Butkus, 
Nut. Rast. Jonas V. Dimša, 

3242 So. Emerald Avė.

Rugsėjo 25 LSS. 4-toji kuo
pa laikė savo mėnesinį susirin
kimą Fellowship House salėj. 
Organizatoriui d. Vainauskui 
atidarius posėdį, tvarkos vedė
ju išrinkta d. Kazlauskas. Pra
eito susirinkimo protokolas 
priimta su pataisymais. Kuo
pos valdyba ir komisijos davė 
savo pranešimus. Iš finansų 
raštininko raporto paaiškėjo, 
kad pinigiškai kuopa stovi ge
rai, taipjau turi jau ir gražų 
nariu skaičių. Šiame susirin1 
m e įstojo kuopon trys nauji 
nariai. Vienas dar (Lekavičius) 
norėjo persikelti iš 81-os kuo
pos, bet kad jo nebuvo išpil
dyti kai kurie persikėlimo for-

Pirmyn Mišraus Choro dainių ir re
peticija {vyks utarninke,rrugsėjo 27, 
7:30 vakaro, Liuosybės svetainėje, 
1822 Wabansia Avė. Visi daininin
kai privalote būti. Ir kiti mylintys 
dainuoti kviečiami prisidėti prie cho
ro. — Komitetas.

VYRŲ
REIKIA KURS GERAI MOKA 

kalbėti, vidutinio amžiaus, su užtikri
nimu užganėdinti draugus aiškinant 
8% 1 morgičio bondsus, valstijos 
išleistus per seną kompaniją. Gera 
vieta geram žmogui. Atsišaukit tik 
laišku, P. R. LEACH, 750 McCormack 
Bldg., Chicago.

REIKIA PIRMARANKIO 
DUONKEPIO.

12247 S. Halsted St.

Neteko šernolės.
Poni Elsie Rodcker, 6815

Loomis ga’ves. neteko savo j matnlnfti# tai priėmimas io ati- 
šernolės. Ją ištraukė iš j°s i įjj tie formalumai 81-mo: 
rankų jaunas banditas, šerno- (kuop()j bus padaryti, 
lėj buvę vienuolika dolerių ka 
pitalo.

So.

Praeitame susirinkime buvo 
į išrinkta tani tikra komisija 
1 Naujienų spaustuvės darbi n in- 

kabutems tyrinėti, 
pranešė, kad ji 

jam n*cko negalėjus veikti, kadan-

Cicero Lietuvių Namo bendrovės, 
susirinkimus bus, seredoj, rugsėjo 
28, 1921 J. Neffo svet., 1500 So. 49 
Avė., 7:30 vai. vak. Visi nariai būti
nai bukit. Skiepas jau pradėtas sta
tyt. Reikia plačiau apkalbėt.

L. M akutėmis, Sekr.
Lietuvos Atstovas Čarneckis kalbės 

Dievo Apveizdos parapijos svetainėje, 
So. Union Avė. ir 18tb gatvės, sere? 
doje, rugsėjo 28 dieną, 8 vai. vak. 
Taipgi kalbės Lietuvos Steigiamojo 
Seimo narys M. Bagdonas, iš Wash- 
ington, D. C. Vinikas ir kiti. Visi 
be skirtumo atsilankykit.

— L. L. P. B-dra Stočių Valdyba.

REIKALINGA VYRŲ PARDAVI- 
nėjimui britvų, žirklių ir pustų. 
Patyrimo nereikia; galima uždirbti 
nuo $5.00 iki $10.00 vakarais arba 
dienomis.

Atsišaukite,
5047 So. Ashland Avė.

Geras gyvenimas ir dideli pinigai, 
š priežasties senatvės parduodam 

geros žemės, geri budjnkai, didelis 
sodnas, miško užtektinai, yra 3 šu-‘ 
liniai aliejaus ir kompanija moka po 
20 dol. mėnesiui, už aliejų į metus 
$240. Farma yra didžio 93 akrai, arti 
didelių miestų. Kaina tik $7.600.00, 
{mokėti $2,600.00.

Antra farma 100 akrų, miško apie 
7 akrai, yra šaltinio vanduo, geri bu
dinkai, gera žemė, didelis sodnas, kai
na $6,950.00, {mokėti $1,250.00.

Trečia farma 60 akrų, geri budin
kai, gražus sodnas, 2 arkliai, 4 kar
vės, 2 kiaulės, 35 vištos, 12 tonų šie
no, javai dar neiškulti .viskas eina 
prie farmos, kaina tik $7,500.00, {mo
kėti $1,500.00.

Šias farmas kompanija parduoda iš 
priežasties senatvės žmonių ir šeimy
ninio gyvenimo. Dėlto taip piftiai 
parduoda ir ant mažų išmokėjimų. 
Pasiskubink nusipirkti, nes greit jų 
neliks.
didelių miestų: Clevelando ir Pitts- 
burgo.
rašų:

Visos tos farmos yra tarp
Rašyk ar važiuok šiuo ant-

REIKIA PARDAVINĖTOJO 
pienę tint vežimo, kurs moka lie
tuvių kalbą.

B0WMAN DAIRY CO., 
5835 W. Lake St.

REAL ESTATE DEPT.
130 Wooster Avė., Akron, Ohio.

Giliukingi plėšikai.
Trys automobilistai plėšikai kų streiko 

atėmė $26 iš George Horn, komisija 
3552 So. Western Avė., jam 1 
lankant gatvėkario prie 79-tęs # praeitasai susirirtkiinas ne- 
ir Racine galvių. Vėliau p-lė (lav(‘ iai aiškiM nurodymų, ką, 
Rose Gillette, 1216 So. Spaul- būtent, ji turi ištirti. Pagalios 
ding Avė., ir L. Risis, 3166 W. (lu tos komisijos nariai rezig- 
12tos gatvės, neteko $5.50 pi- nav0» ° viętoj streiko ka- 
nigų ir dviejų laikrodėlių. Nu- tnitėnis tyrinėti 
matoma tai darbas tu načiiii^an.s pririnktadarbas tų pačių,žia,ls Išrinkta

ASMENĮ) JIEŠKOJIMAI
JIEŠKAU SAVO BROLIO VLADI- 

slovo Kunzo; paeina iš Telšių apskr. 
ir valšč., Mediškių kaimo. Pavande
nio parapijos.

Atsišaukite, 
ANTANAS KUNZA,

4540 So. Honore St., Chicago, III.

REIKIA VYRO DARBUI Į DE- 
partanventinę krautuvę. Gali už
dirbti $40.00 savaitei. Privalo turėti 
$300.00 pinigais.

FINE ART CO., 
Klauskit p. Lceb 

105 So. Dearborn St., 
Room 604.

TIKRAI BARGENAS.
Pardavimai 2 pragyvenimų namas, 

su aukštu beizmantu. Kaina $2,300.00. 
Reikia {mokėti $500.00.

Pardavimui 2 pragyvenimų mūrinis 
kampinis namas, Storas su 4 ruimais 
pragyvenimo, viršui 5 ruimai pragy
venimui. Gerage dėl 2 automobilių. 
Kaina $3,700.00.

C. P. SUROMSKI CO., 
3346 So. Halsted St.

70 AKRŲ FARMA PARDAVIMUI, 
gera žemė. Namas 7 kambarių. Vė
jo pumpa. 8 karvės, 3 arkliai, 100 
vištų, 750 bušelių avižų, šienas, kor- 
nai, mašinos ir tt. 28 m. nuo Chi
cagos, 4 m. nuo miestelio, 1 m. nuo 
kelio. 3 m. nuo Lemont.

J. C. JOHNSON,
R. 5, z Lockport III.

REIKIA DARBININKO PRIE 
taisymo čeverykų. Atsišaukit 
kuogreičiausiai. Kas pirmesnis 
tas gaus gerą darbą, 7446 S. Sto- 
ney Island Avė, netoli 75 St..

prie d. Rad- 
dd. Bložis ir 
jau kuopa už
darbi!, tai d. 
antrą sumany

mą, būtent, ištirti, ar Naujienų 
spaustuves darbininkai neapsi- 
lehkč su iLSS-oš statutu, kada 
streiko metu jie su savo byla 
ėjo į socialistų priešų spaudą.

Kazlauskas. Kad 
siėmė tardymo

Podoiski, šešių melų Dvylis davė darEdwin 
amžiaus, 
pasimirė 
automobiliaus. Charles C. Skof-
gaard, šoferis, areštuotas.

JIEŠKAU SOPHIE BARTH, JI 
pati arba kas kitas malonėkite pra
nešti jos dabartinį gyvenimą, ji pir
miau gyveno 3601 Emerald Avė., nes 
yra svarbus dalykas, dėl jos turto. 
Praneškite K. J. Filipavich, 751 W. 
31 st Street.

542 W. 2CMos gatves, 
nuo žaizdų, padarytų

Lintuviu Rutuliuose
LIETUVOS ATSTOVO 

ATSILANKYMAS.

Praeitos subatos pavakary 
Chicagon atvyko iš Washing- 
tono Lietuvos atstovas J. čar-

ATEIKIT! '
ATEIKIT!
ATEIKIT!

Saliuninkų mitingas

REIKALINGAS PATYRĘS 
bučeris, kalbantys keletą kalbų, 
darbas ant visados, mokestis ge
ra. Atsišaukite greitu laiku, 
3210 VValace St.

PARDAVIMUI

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
Vaizbalenklls užreg. S. V. Pat. Ofisą.

Seredoj, Septeniber 28, 1921, 
7:30 v«d. vakare 
VICTORS HALL 

4523 So. Wood St.

JIEŠKAU SAVO BROLIO JONO 
ŽEMAIČIO; paeina iš Suvalkų rėti., 
Marijamjolės apskr., Pilviškių mies
telio. Gyveno Glasgow, Anglijoj. 
Paskutinį kartą girdėjau nuo jo 8 
metai atgal. Jei žinote kas, meldžiu 
pranešti, busiu labai dėkinga, Ona 
Skučas po vyru., Popieraitienė-Vinge- 
lienė, 4450 So. Ashland Avė., Chica
go, III.

MAHOGANY PIANAI, VfiLIAU- 
sios mados $100.00. Klauskit krau
tuvėj 3250 Roosevelt Rd., Mrs. Ham- 
lyn Piano. z

Groikliai pianai mahogany 88 no
tos, suolas ir roleliai — $200.00

3250 Roosevelt Rd.

BARGENAS. PIETVAKA- 
rinėj daly miesto, 6 kambarių 
cottage pardavimui. Graži apie- 
linkė. Elektra, vanos. Kaina 
$2,600. Išmokėjimais .

BARGENAS. 2 FLATŲ NA- 
mas, po 8 kambarius. Mūras. 
Kaina $5000. Išmokėjimais. Vei- 
kit tuojau.

B. B. CLOVER & CO.,
69 W. Washington St.
Phone Central 6569

(rursus per daugiau kaip 
50 metų.

Tėmyk Įkaro (Anchor) Vair.baženkl|.

Kursas Markiy (Auk
sinu) Šiandien 
prigulintis permainai

1,000 Markių $9.85
5,000 Markių $48.50

10,000 Markių $96.50
Ant didesnių sumų duodame spe- 
ciališkai žemas kainas. Pinigai yra 
pristatomi Lietuvon į trumpiausį 
laiką. Atsišaukite ypatiškai arba 
laišku j

RUSSIAN-AMERICAN 
BUREAU,

160 N. Wells Street, 
CHICAGO, ILL.

Valandos Biuro: Kasdiena iki 7tai 
vai. vakaro. NedSliomiš iki 
Imai vai. po -piet.

Bus apkalbami dalykai 
link prohibicijos. Bus geri kal
bėtojai. čia liečiasi jūsų reika
lai; todėl’ būtinai aitsilankykit. 
Ateikit ir prisidėkit prie musų 
veikimo ir sustiprinkit musų or
ganizaciją.

Draugija atsišaukimui 18 
amandemento, Suvienytų Val
stijų Konstitucijos.

kas

ANTANAS BARTUSIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Rugsėjo 24 d., 12 v. dieną, šv. 
Elzbietos ligonbuty. Paliko di
deliame nubudime, moterį, 5 
sūnūs, vieną dukterį, dvi seseris, 
brolį ir švogerį Joną Karbauc- 
kį, Amerikoj. Lietuvoj — tėvą, 
vieną seserį ir du broliu. Kūnas 
randasi 830 W. 33rd PI. Lai 

dotuvės atsibus Rugsėjo 27 d., 
8:30 vai. ryto, į šv. Kazimiero 
kapines. Visus giminės ir pa
žįstamus meldžiame dayvauti 
laidotuvėse.

NUO $50.00 IKI $200.00 Į SAVAITĘ.
Reikalingi atsakanti ir teisingi žmonės 
agentystei. Turi mokėti kiek nors rašyti. 
Mes užtikriname uždirbti $50.00 į savaitę 
ir daugiaus. Turite puikiausią progą pada
ryti pinigus. Moterys taipgi gali dirbti.

Kreipkitės:
35 S. Dearborn Str., Duris 205 

Chicago, Illinois.

PAJIEŠKAU SAVO BROLIO 
Antano Ba'liuno, ir seseries Mor
tos. Gyveno 1110 Mead Avė., 
Scranton, Pa. Bet dabar nežinau 
kur jie yra, P. Baliunas, 965 W. 
18 PI. Chicago, III.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir 
grosernė, visokių tautų koloni
joj. Brighton Parke. Savinin
kas važiuoja Lietuvon.

4104 S. Campbel Avė.

PARDAVIMUI KRIAUČIŲ 
šapa su storu, pigiai, biznis iš
dirbtas per 8 metus. Galimai ma- 
tis nuo 8 r. iki 9 vį 4832 W. 14 
St., Cicero, 111., klauskt M. A. 
Goberis.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU APSIVEDIMUI MERGI- 

nos nuo 19 iki 28 metų amžiaus. No
rėčiau, kad turėtų šiek-tiek turto. Aš 
esu 28 m. Tarnavau S. V. kariuome
nei, tai norėčiau apsivest. Meldžiu 
rašyt laišką ir atsiust savo paveikslą. 
J. Braun, 3238 So. Halsted St., Chi- 
cago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ANT RANDOS FURNISHED 

kambarys, dėl 2 vaikinų, turiu 
garadžių galės pas mane laikyti 
kas turi automobilių. Galima pa
gaminti vakarienę, jei norės, 
3566 So. Halsted St.

JIESKO DARBO
JIEŠKAU DARBO PRIE bar

beno, vakarais ar ant visados, 
turiu IVj metų patyrimą. Atsi
šaukite, Chas. Bartkus, 2941 W. 
39 St., Telephone Lafayette 1117

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA MOTERIS ar
ba mergina, pridaboti 2 mergai
tes, gera alga, valgis ir ruimas. 
Atsišaukite tuojaus, Tel. Armi- 
tage, 7323, J. Motikaitis, 2300 
W. North Avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI BUČERNft IR 
grosernė labai gražioj vietoj. 
Biznis gerai išdirbtas ir cash. 
Pardavimo priežastį patirsite 
ant vietos, 5200 So. Honore»St.

PARDAVIMUI DRY GOODS ŠTO- 
ras, Bridgeporto apielinkėj, visokių 
tautų apgyventoj vietoj; biznis ge
ras, cash. Pardavimo priežastis, tu
riu du bizniu. Keturi kambariai iš 
užpakalio; elektriką, gasas yra, 3218 
So. Halsted St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė, lietuvių ir kitų tautų 
apgyventa vieta. Biznis cash. 
Pardavimo priežastis, savinin
kas išvažiuoja į Lietuvą, 2655 
W. 43rd St.

PARDAVIMUI GERAS RE
STORANAS.

943 W. Randolph S t.

KRAUTUVE IRPARDAVIMUI
4 kambarių flatas, ant Crowford Av. 
arti Archer Avė.

Taipgi parduodu 4 kambarių namą 
ant 49 gatvės, arti Archer Avė. la
bai prieinamai ir išmokėjimui.

Atsišaukite,
4048 z Archer Avė.

Kaina $3,200.00.

PARDAVIMUI STORAS, NEDIDE- 
lis ,susidedantis iš daiktų. Groserio, 
cigarų, tabako, Ice Creamo, saldainių 
Ir visokių smulkmenų ir minkštų gė
rimų. Atsišaukite į Naujienas pažy
mėdami num. 404.

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

_ __ i____ ... . - • ->

PARDAVIMUI NAMAS 2 AUGŠ- 
tų ir bamė; viskas nauja; beveik % 
akro žemės, kaina $3.600.00. Parduo
siu už $3,100.00. Nuleidimas, kas mo
kės pinigais. Elektra ir telefonas.

Tumer Avė. netoli 112 St.
Mt. Greenwood, III.

EXTRA!
Ūkė pardavimui 220 akrų, 35 akrų 

ariamos. Geri budinkai, 20 karvių, 
5 arkliai ,15 kiaulių, 250 vištų, 1000 
bušelių grudų. Trakterio ir kūlimo 
mašinos. Nereikia ne jokio agento, 
ūkininkas dabar Chicagoje, A. Gre- 
gaitis, 1758 W. 95 St., Tel. Beverly 
2217. v"

MOKYKLOS
DIDŽIAUSIA

Mokykla Chicago j

Designing, kirpimo, tiluTimo, ir 
siuvimo vyriškų ir moteriškų drapanų.

Musų sistema yra geriausia. 
mokiname atskiruose departamentuo
se pilna siuvimo amatą. Mokiniai 
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva 
drapanas, prie geriausiai Įrengtų są
lygų- Išmokinam j trumpą laiką ir 
už labai prieinamą kainą. Išmokęs 
amato, be darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str„ ant 4 lubų.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 
1850 N. Wells St.

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir namaitis. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmoksimais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygelis.

Tel. Seeley 1M8.
SARA PATEK, pirmininke.


