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Vokietijos kabinetas puolė
Karolis včl bando atgauti sostą
Hartenstein pily, arti Luzerne.
Jis prižadėjo, ikad jis daugiau į
Vengriją nebegrįš, todėl jį Švei
carijos valdžia ir buvo sutiku
si palikti. Bet karalių žodžiams,
Pasiskelbė save Vengrijos ka kaip matyt, niekad negalima
ralių ir eina ant Budapešto. pasitikėti).

Ex-karalius Karolis vai su
grįžo Vengrijou
planu. Talkininkai protestuo
ja.

.

Į

hcn Frieti ridi, kuris buvo prcmicru po nuvertimui Belą Kit*
valdžios. Jis turįs portfelį nau
joj Karolio valdžioj.
Budapešte ketverge tapo paskeliblas karo stovis delei pądo
girnų ir jis dar tebeveikia. Iš
Budapešto pranešama, kad ten
kas valandą laukiama atvyks
tant Karolio su 12,000 karei
vių. Paskutinės žinios sako, kai
monarchistų Iraukiniai tapo šu
le ik vi i ties Raab, kadangi res
publikonai kareiviai išardė bė
gius. Raab garnizonas prisidė
jo prie Karolio.
Sakoma, kad Karolis jau turi
surinkęs apie 15,000 kareivių
ir nemanoma, kad Vengrijos
valdžia galėtų juos atmušti.
Visos telegrafo linijos tarp
Pragos, Bucharesto, Bicilgrado, Rymo ir Paryžiaus yra už
imtos šifruotais susižinojimais
tarp valdžių. Premjeras Briand
atstovu bute paskelbė, kad
Francija rems mažąją entente.
________ i_______________ i___ -

Vengrija išvarysianti

I

Chicago, III.,

Kaina 3c

Ex-Karalius vėl
sugryžo Vengrijon

Paskrupo iš Šveicarijos aero

........................... —

Karolį.

PARYŽIUS, sp. 22. -- Tvir
tinama, kad Vengrijos valdžia
padarysianti su Karoliu taip,
ai p ji padarė, kada jis pi
miau bandė atgauti Vengrijos
sostą, t. y. išvarysianti jį. Bu
dapešto žinia sako, kad jau pa
daryta žigsnių tame dalyke.
Žinios, kad Karoliui nebus leis
ta jmsiilikti Vengrijoje, paei
nančios iš oficiali nių šaltinių.
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No. 248

lei Silezijos nuosprendžio.

Ekonominė komunistų politika
Geležinkeliečių dirbtuvių darbi-! PARYŽIUS, sp 22.
7 poBERL1NAS. sp. 22.
Vo
neturėjo po savim pamato,
ninkai, klerkai ir prižiūrėtų- įleistai ir 5 šiaip žmonės liko
kietijos kabinetas, vadovauja
sako jis.
jr g žmonės lengviau
mas kanclerio Wirth rezignavo j jai keliu nutarė nedalyvaut',
geležinkeliečių streike.
■
vakar \Vagrmn sules
RYGA, sp. 23. - Pasak gau šįvakar G vai. Naujas* Vokieti
•prieangy.
Jie lapo sužeisti
to jo kalbos politiniu darbinin jos kabinetas turės būti suda
CHICAGO.
Didelis skili- bombos, kurią buk metė ko
kų kongrese Maskvoje, Leni rytas iki seredni, kad išpildžius
nas prisi pažįstą. kad komunis talkininkų reikalavimą apie už mas įvyko tarp geležinkeliečių. mimistų šalininkai, kada žan
tai galutinai pralaimėjo.
Jis baigimą Augis. Silezijos pada Virš 1,000,0(10 geležinkeliečių darai užpouiė salę, kad išvai
linimo. Tautų sąjungos 'tary nedalyvaus geležinkelių streike, kius ten susirinkusius Žmones,
tarp kitko pasakė:
“Musų naujoji ekonominė po bos nutarimas padalinti Silezi kuris turėjo būti visuotinu. Už kurie rengėsi maršuoti prie
litika išeina iš to fakto, kad ją ir buvo ti(\siogine priežastim vakar atstovai šešių unijų iš Vmerikos ambasados, protestui
mes likome smarkiai sumušti kanclerio Wirth kabineto puo geležinkelių dirbtuvių, turinčiu iries nuteisimą mižiidyli Saeco
600,000 narių, klerkų unijos, r Vanzetli.
ir pardujome strateginį pasi limo.
Salėj buvo apie 6,000 žmo
Politiniuose rateliuose kalba turinčios 350,000 narių ir Uni
traukimą. Pirm negu mes likrime sumušti galutinai, pasi ma, kad konclerystė galbūt teks ted Brotherbood Maintcnance nų ir policija turėjo labai daug
traukime dar toliau ir refor reichstago prezidentui Loebe. of Way, Employes and Sbop larbo kol juos išvaikė. šeši
muokime* stipresniais pama Naujasis kabinetas, kaip ir se Laborers,(turinti 365,000 narių ’*omunistai tapo areštuoti už
nasis, bus koalicinis, bet jis nutarė nesidėii prie geležinke kurstymą minios pulti ])olicitais.
ią.
“Kiekvienas mato koks dide- bus atgaleiviškesiris, lodei kai liečių streiko, kruis turi prasi
Ambasadoj gi Įdėtos geleži
’is pakopimas sovietų valdžio resni socialistai jam griežčiau dėti spalio 30 d.
nės langinės ir visur pastatyta
je ir komunistų partijoje Įvyko priešinsis. Puolimo Wirlho ka
Tad
pasilieku
streikuoti
tik
nnkhiota sargyba, kad peleibineto buvo laukiama iau nuo
f

naujų ekoncKininę po

litiką, kurioj yra daugiau seno
jo režimo, negu musų pirnusnės politikos.
“Bandydami žengti prie ko
munizmo, apie pavasarį 11121
m. mes apluikėme daug dides
ni firalaimėjimą, negu pirmiau.
Tas parodė, kad musų ekono
mine politika neįstengė atsisto
ti savomis kojomis ant žemės.
'‘Rekvizicijos kaimuose ir
tiesioginis komunistinis rišiipas rekonst nikėjos problemų
miestuose sutrukdė pakilimą
musų produktyvės spėkos. Mes
ori pažinome p ra laimėjimą ir
naši t raukėme, ir pasitraukimas
vis dar tebesitęsia”.

tūlo laiko, kada pradėjo dary penkių brolijų nariai-

tis rūstesnių Vokietijas indus
trinis ir poli t ins krizis.

Bulgarijos ministeris
užmuštas.
SOFIJA, sp. 22. — Bulgari
jos karo ministeris Demitrov
liko nužudytas važiuojant au
tomobiliu
j. \ 1 ties rezorhi Kosterdil, 32 m. nuo Sofijos. Jo du
draugai ir šoferis taipjau lapo
užmušti.

,8,000 bus sugrąžinti.

WASHINGTON, sp. 22. —
Valdžia nutarė palikti tneaprutjcžiuotam laikui Vokietijos
okupuotoje teritorijje apie 5,600 oficierių ir kareivių. Tai
paskelbė karo sekretorius. I>abar Vokietijoje yra apie 13,00(1
Amerikoj kareivių. Apie 8,000 bus sugrąžinti namo. Ka
dangi tam paskirta tik du trans
poetai, tad grąžinimas karei
vių bus užbaigtas tik apie ko
vo mčn., 1922 m.

Gliinija permato naują sau
pavoju.
Bėga nuo kareiviavimo
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Amerikiečiai pasiliks ant
Bolševikai ^skelbsią am
Reino upės. nestiją
5,600* amerikiečių pasiliks, bet

Leis išdirbinėti vodka

—-,,,t 11

Dle nra štiš Amerikoje

LENINAS PRISIPAŽĮSTA Vokietijos kabinetas puolė. Daug darbininku nesidės išvaikė demonstraciją,
PRALAIMĖJĘS
su.
Kancleris Wirth rezignavo dė prie geležinkeliečiu streiko 7
r
z
| žeisti metus bombą.

Išardyti keliai privertė jį grįšti
V1ENNA,, sp. 22. — Iš Odenatgal į Raab. Neturi daug
burgo. Burgenlande, praneša
sekėjų.
ma, kad Austro-Vengrijos exkaralius Karolis pėtnyčios va
PARYŽIUS, sp. 23. - Exkare atskrido aeroplanu iš
karalius Karolis ir jo 12,000
Šveicarijos į Oedenburgą ir da
kareivių, kurie pradėjo žygiuo
bar eina ant Budapešto, lydi
ti į Budapeštą, kad atgavus
mas Oestenburgo kareivių.
Vengrijos sostą, tapo sulaiky
Oestenburgo kareiviai tuoti Baabe, už 70 m. nuo Buda
jaus perėjo Karolio pusėn, ka
pešto, sako žinios iš Vengrijos.
da jis atvyko j Oedenbugrą ir
Karolio gyrimasis, kad pa
jis tapo paskelbtas karalium.
sieki Bu danes tą trimfaliu mar
Tuojaus Burgenlande tapo
šu, pasirodė esąs luščiaft, kada
sudaryta laikinė valdžia, kurios
jis pradėjo savo žygiuotę.
galva yra buvęs Austro-Ven
grijos užsienio reikalų m miste Mažoji entente davė tris dienas
Jis rado neitainkelį taip iš
'laiko
pasalinti
iš
Vengrijos
ris grafas Julius Andrassv.
ardyta. kad pataisymas ims ke
Karolį.
Negali
pasiekti
Buda

Eina gandų, kad Vengrijos
letą dienu. Vieškeliai taipjau
pešto.
regentas admirolas Horthv payra pilnai užblokuoti.
pabėees iš Budapešto, kada įga
Pilnumas, kokiu atliktas ob
VIENN,
sp.
22..
—
Trįs
svar

vęs žinia anie atvvkima Karo
strukcijos darbas, privertė įmobios
valstybės
veikia
išvien,
lio. Budanešto žinia sako, kad
narchistus sustabdyti žygiuotę. Leninas pienuotas amnestiją
sukaktuvėse bolševikų revo
ir ten tai>o sudaryta manar- kad neleidus Vengrijoje • at- Jie vieton to pasiuntė žvalgus
deivti
Hapsburgų
monarcliijos.
liucijos.
cbinė valdžia.
patirti kaip valdžia yra pasi
Pranešama,
kad
mažoii
enten

Gautosios talkininku amba
rengusi priimti Karolį. Darosi
te
(Cecho-Slovakija.
Rnmnniia
tuf tronfulRHon
sadose žinios patvirtina anie
aišku, kad Karolis ir jo pata Tmašter
at Chicago, III., Oct. 24, 1921
Karolio ahMdmą j Odenbur- ir Jugo-Slavija), padavė Veng rčiai perdaug pasitikėjo admi rr rccfuircd by the net of Ori- 1917
gą. Tomis Triniomis, jis atvy rijos valdžiai ultimatumą, ku rolu Hotrbv, kuris pats nenori
RYGA, sp. 23. — Tūkstan
riuo duodama trįs dienos laiko apleisti šiltos vieteles regento.
kęs i ten ketverge po piet.
iš Dar nežinia ar adtmirolas juos čiai politinių kaliniu galbūt bus
Geležinkeliu, telegrafo ir te išvarvti ex-'ka.railu Karolį
; paliuosuoti už kelių mėnesių,
lefonu liniios tapo pertrauktos Vengrijos. Kartu prigrąsitna- suviliojo, ar pėistangia suval kadangi Leninas pienuojąs pla
ma karu, jei tai nebus padary dyti savo pavaldinių. •
prin Venm’iios nibežiaus.
čią amnestiją iš priežasties ke
Padėtis Vicnnoie. iš priežas ta.
Karoliaus svarbiausiais rė- turių metų sukaktuvių sovietų
Socialistai sako, kad Austri- mėias vra seimo prezidentas
ties tokio ex-karaliaus Karolio
revoliuci’ios. IŠ sovietų oficia
žvrio. vra rusti. Eina gandų, ios rytinis rubehus tapo užda Rakovsky, grafas Ap|x>nvi ir li nių šautinių pranešama, kad
kad Cecho-Slovpkiioj yra pa rytas ir kad Karolis neperva- Gratz. Tečiaus visgi Karolis dabar Rusijoje yra virš 150,skelbta mobilizacija. Austri riuos gyvas Austrijos teritori dabar turi daugiau protfų pa
000 kalinių.
jos valdžia paskelbė, kad yra jos.
sisekimui, negu kad jis turėjo,
Gauta žinių, kad Karolis, ku kada bandė padar^’ti pervers
griebtųsi visų atsargos priemo
nių.
Visos policijos spėkos, ris išvažiavo iš Raab į Buda- mą pereitose velykose.
taipiau ir rezervas, tano pa neštą buvo priverstas sugristi,
Monarchistų pasisekimas Lisšaukti eiti pareigas, o karei kadangi geležinkelis liko išardy l>onoie vį>ač daug prideda vil i VIENNA, sn. 21. - Daug vyviams ant rubežiaus tano uo tas.
ties Vengrijos monarchistams, 1 ru bėga iš Vakarinės Vengri
si usta dauriau oinhmiciios. Prikurie skaito dabartine valandą jos, kad ištrukus nuo karė.lviaKaro pavojus.
s’biioma. kari ir čia monarrihsi'sant natogią atsteigimui mo < vimo. Pranešama, kad visi vyPARYŽIUS,
sp.
22.
—
Karas
tai gali barni vii padaryti per-,
narchijos.
!rai 1898 ir 1899 m. klesų tapo
'frdmoja
centralinci
ir
pietinei
versmą. Tečiaus kili mano, i
l'iašaukti j kariuomenę ir kad
kad Austriios rnounr^hi**?j dari Europai iš priežasties sugrįži
žmones net kitų dviejų senes
nieko neveiks, žiūrėdami pir- i mo į Vengrija ex-kartdiaus Ka
niu k1*'STi tapo pakviesti stoti
rninu <Sęnro pasireiks Karoliai rolio. Pranešama, kad mažoji 1
•ntente mobilizuoja savo ka-. MASKVA, sp. ^21.
Pa- nrie ginklo.
Vengrijoje.
Sorcndžiama, kad tavo Aus
iuomene, kad neleidus Karo ’ kelbta, kad vyriausioji ekono
Talkininkai protestuoja.
liui pasiekti Budapeštą ir iš minė taryba nutarė leisti išdir trijos kanclerio Schober ir čeebo-Slovnkiios užsienio reikalų
VIENNA. sp. 22. —- Patirta ten bandyti a įsteigti Austro- binėti Rusijoje (lentinę, dalinai ministerio Benes tarviios atsi
čia, kad talkininku atstovai Bu Vengrijos imperiją. Tųjų ša dėl eksporto. Valdžia pašilai- naujins nedėlioj, kada vėl bus
dapešte šiandie .padavė bendrą lių ambasadoriai jau pranešė Icys monopolių. Degtines dirb bandvta
išrišti Burgenlando
protestą Vengrijos
valdžiai apie tai Vengrijos valdžiai.
tuvės bus greitai pasiūlytos iš klausimą. Austrija vėl šaukia
Sugrįžimas Karolio į'Vengri nuomojimui privatinėms Įstai
prieš sugrižbna i Vengrijos te
si mažosios enitantčs pagelbos.
ją sudarė, Horthy kabinetą. goms.
ritoriją ex-ikaraliaiis Karolio.
Premjeras Bethrnlem jau re
Vodkos ir kitų svaigalų ne
NEW YORK, sp. 21. - šian
Karolio pati irgi pabėgo.
zignavo ir tuoj išvažiavo į Raab, buvo išdirbama Rusijoje nuo die i čia atvyko su savo pačia
LONDONAS, sp. 22. — Iš kus jis prisidės prie Karolio. karo pradžios ir <labartiniu Anglijos admiraltiios viršinin
Viennos pranešama, kad ir ex- Tai laliai svarbus politinis įvy-' taiku svaiginančių gėriimų, iš kas admirolas lordas Beatty,
karalienė žila atskrido aeropla kis, kadangi tas pats grafo imus Guzijos vyno, sunku Ru kuris vadovavo paskubusiu ju
nu į Oedenburgą kartu su savo Bethidlem kabinetas per oficia si joie gauti. Net alkoholiaus ru mūšių ties Jujland. Jis da
vyru Karoliu.
li ne Vengriios Žinių agentūrą medicinos tikslams irgi įtruksr lyvaus Amerikos
Jjegiono
(Ex-ka ralius Karolis pasta pareiškė, kad Karolis turi tuo- ta.
konvencijoj.
ruoju laiku gyveno Šveicarijoj, fatis apleisti Vengriją.
LONDONAS, sp. 22. — Iš
Karolis vra apsuntas žvmiauMaksim Gorki sergąs.
/...................................... —.........
■
dų Vengrijos politikų, kadangi Vigo pranešama, kad ,gen.
“Socialdemokratas”
•rafas Apponyi, Gustave Gratz, Boxas, komanduojantis ištikiLONDONAS, sp. 21. — Iš
Rrtkovsky ir grafas Andrassy inus senajai Partugalijos vai- Hehingforso pranešama, kad
Musu draugų savaitinis laikraštis
iš Kauno. Skaitykit visi.
tapo pašaukti į Raab. kur ta džiai kareivius eina ant IJs- garsus rusu rašytojas Mlakrim
Gaunamas Naujienose.
no sudarytas naujas kabinetas. bonos, kad pašalinus sukilėlių Gorki sunkiai serga alkiosios
Kaina 6c.
I Su Karoliu taipjau yra Step- valdžią.
žarnos uždegimu.
___

Gali sukurti Europoj naują
karą.
:

'

Pirmas Lietuvių

Panedėlis, Spalio (October)24 d.,1921

’iriimant

Karolini Mai vyksta.

'
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Anglija ir Francija irgi siekias;
apiplėšti Chinija. Ji bandys
susiartinti su Jungt. Valsti
jomis.
HONOLULU, sp. 22. -- Ma
nydama, kad Anglija ir Fran
ci ja, remiamos Italijos ir Bel"’i'io'R, daro siiokalbins išsida
linti Chiniią. Chinija bandys pa
daryt sniumgą su Jungt. Valsti
jomis. Tai paskeblė gen. Cben,
narys Cbinijos delegacijos nu‘ i gi nkla vėmo kon ferencd joj e.
Jis sako, kad Belgija ir Ita
lija nėra tiesioginiai užanteresuotos Chiniijos padalinimu, bet
jos renis Franci jos ir Anglijos
poziciją Washinctono konfe
rencijoje, kad užsipelmiirs ma
lonę didžiųjų valstybių.
Gen. Chen mato Eutojtos sa
liu ambicijose didesnį 'pavojų
Chįnijai, negu Japoniios puo
limuose. Ji todėl bandys kur(i su Jungt. Valstijomis defenyvę sąjungą.

CORK, sp. 23. — 50 airių
'•alinių, kurie yra koncentraci
jos stovykloj, paskelbė bado
treiką, protestuodami prieš ne
deramą elgimąsi ir netinkamą
maistą.

inži

nieriai, pečkuriai, trainmenai.
svičmenai ir konduktoriui. Be
to prie jų užvaka” nutarė pri
sidėti 75,000 teiegrafistų ir 25,000 depo perkuriu ir aliejuotoių. Pastarieji dar nėra pa
skelbę dienos, kada jie sustrei
kuos.
Nežiūrint lokio skilimo tarp
pačių geležinkeliečių, inžinie
rių unijos prezidentas Stone
sako, kad vargiai galima bus
sulaikyti streiką, nors brolijij
viršininkai deda didelių pastan
gų, kad kaip nors susi taiki ils
su geležinkelių darbo taryba ir
pačiais geležinkeliais.
,Ąpie 800 yardmenų ir brakemenų hitrrnatianal & Great
Nortbęnn geležinkelio jau su
streikavo.
Išteisino kunigą, užmušusį kitą
kunigą.
BIRMLNGILAM, AJa., sp. 22.
—ProteMonų kunigas Edwin R.
Stephenson, kuris nigp. 11 d.
nušovė katalikų (kunigą James
E. Coyle nž tai, kad pastarasis
davė šliu'bą jo dukterri, kuri
apsivedė su kataliku, tapo teis
mo išteisintas. Stephenson tei
sinosi, kad jis buvo pamišęs dė
lei tokio jo dukters ir to kuni
go pasielgimo ir nušovė kim.
Coyle, kada tasis jį puolęs.
Duktė, pagyvenusi mėnesį lai
ko, su savo vyru persisjdrė.

<us

įmonių minioms

prieiti

prie ambasados.

Penkios dijnos priėmimui Sile
zijos nuosprendžio.
.. .. A_
BERLINAS, sj>. 22.
Prie
tautų sąjungos nuosprendžio
Silezijos klausime kurį prisiųs
ta Vokietijai, buvo pridėtas
Frencijos premjero Briand rei
kalavimas, kad Vokietiia pri
imtų nuosprendį Į lankias <lienas ir jau ketverge pradėtų de
rybas su Lenkija.

Reikalauja paimti kasyklas.
AURORA. III., .sp. 22.
Illinois Darbo l?ed<*racijos me
tine konvencija, kuri užsibai
gė šiandie, nutarė reikalauti iš
federalinės valdžios paimti vi
sas anglių kaisyklas, o paskui
ir visus šalies gamtinius .tur
tus.
Konvencija taipjau pasmerkė
pasikirimą William J. Burns
viršininku justicijos departa
mento žvalgybos.

Nukapojo važmos kainas.
WASHINGTON, sp. 22.
TarpvalstijinS prekybos komi
sija nukapojo važmos kainas
grūdams ir šienui,
galjenamiejns geležinkeliais iš vakari
nių valstijų. Nukapojhnas sie
kia apie 16 mioš.

Didžiausias
markių atpigimas
Dabar Vokietijos markės ir Lietuvos auksinai
nupuolė taip žemai, kaip dar niekad nebuvo. Už
dolerius dabar galima pasiųsti keturis syk daugiaus 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 j spekuliaciją.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pasieką Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra
korespondentu didžiausio Lietuvos banko-Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, Ibet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St.,

Chicago, III.

NAUJIENOS. Chlcago. ni.

Eanedėlis, Spalio 24 d., 1921

JlJJflBUL-

jas karas ir nauji valstybių
perversmai.
Darbininkų
klesa, deja, yra šioje valan
doje dar taip suskilus, kad ji
vargiai galės užbėgti UZ
akių tiems pavojams.

Tai ve kaip dalykai persi
keitė. Per keletą metų Ru
l'he l.ithuanian Daily Xewn
sijos diktatoriai grūmojo
puhlisheu Daily except Sunday by
mirties bausme kiekvienam,
• te i Ulmaniui
Pub < <». Ine.
kuris nepritarė beprotiškam
•liioi P tinguliu
jų planui steigti komunizmo
U3V 80. HALŠTED ST
tvarką ekonominiai atsiliku
CHICAGO, ILLINOIS.
sioje šalyje; o šiandie vy
I elephune Kooaevelt 85UU
Gq> dina
riausias Rusijos diktatorius
Subscription Kates
kartuvėmis.
jau gąsdina kartuvėmis
tft.UU pe> yeui in Lanadu.
Lanada.
17.00 pei yeai uulaide of Chicago.
tuos savo partijos žmones,
ss.Oo pei year in Chicago
Žmonėms, kurie atidžiai kurie nesupranta, kad jų už
pei eopy
seka dalykus Rusijoje, yra davinys yra gaivinti kapita
Enteied as Seto n d Clasa Mattel
Mareli 17th, 1014. ai the R»*t Office ne paslaptis, kad naujoji,
lizmą toje pačioje šalyje!
of Chicago, III., undei the act o f
“
liberališkoji
”
bolševikų
po

March dnd. ls7W.
AM*.
Naujienos eina kitądien, išskiriant litika turi labai mažai pasi
nvdėldieniua. Leidžia Naujienų Ben sekimo.
Leninas dėjo dide
ito vė, iTdV So. Hulsted St., Chicago,
lių vilčių ant koncesijų už
iii - Telefonas: Koosevelt bftOO.
sienio kapitalistams; bet iki
U ta i mokėjimo Kainu:

NAUJIENOS

t'hicmroj® — puAtu:
Me’uma
.....—

—

>8.00 šiol dur jam nieko nepavyko
4.50
......... .. ......................
—..

VISTOS

LOGIKA.

nizaviių prašosi priimti į
musu Susivienijimą.
Mum
pritaria Chicagos Darbo Fe
deracija, Seattlc’o Unijų Ta
ryba, taipgi ir daugelis uniiu N. Įtakoto!, Minnesotoj ir
kitose Šiaur-vakarinėse val
stijose. Mes turime rėmėjų
ir San Francisco mieste.”

Del to pasigyrimo, kad “šim
tai darbininkų organizacijų pra
šosi priimti į musų Susivieni
jimą,” galima, žinoma, tiktai
nusišypsoti. Bet ta$ pasigyri
mas rodo labai aiškiai tos bu
simos partijos pakraipą. Chicagos Darbo Federacija ir kitos

augŠčiaus paaninPto^ios orgaiu- Į vengiama ir praeinant kuriam
nacijos yra tie elementai, iš ku kalinių pripuolamai atidarytos
riu buvo pernai sutverta “far- kameros durys tuojaus uždar
merių-darbininkų partija.”
roma. Raktų skylės “įtariamuo
se” atsitikimuose užkemšama
Tiesa, tie elementai yra kiek
popiera. Mažiausia pasikėsini
radikališkesni už Gompersą, bet
mas susibnrškinti
jier sieną
iki socializmo jiems dar labai
aštriai liaudŽiama. Mažiausia
toli šaukia. Jie dėlto ir organi
bausmė, tai perkialiama, jei ne
zavosi į atskirą nuo socialistų
į kitą aukštą, tai į kitą kame
partijų, kad socialistai jiems
rą. Nuo ryto iki vakaro per du
buvo perdaug revoliucioniširi!
rti “akelę” be paliovos žiuri
Tai ve kokioje srovėje ko
“čekistinė akis,”
o naktimis
munistai šiandie jieško sau pa
ant miegančių kalinių daroma
sekėjų. Smerkdami socialistų
užpuolimai ir kas sykis vis nau
“oportunizunų,” jie atsidūrė ša
jos kratos tiksliu susekti “susi
lę pusiau-gompersinių “radika nešim us.”
lų.”
Bot čekistai daugiausiai do

Rusijos komunistine žvalgyba

mės kreipia į išeinamąją vietą,
kur kaliniai visa kamera vaik
ščioja du, tris kartus j dieną.
Pavojus “susirašyti” labai di-

(Tęsinys)

<ldis, IcmIo-I
i&Idcl&iemt ir jleidž’iant j išeinamąją
užveizdos

r-

M

FUROPEAN jįMERICAN RUREAU
FABIONAS ir MICKIEVICZ, Ved.

Geriausia siuntimas |
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laivakortes, pašiurtai n

----------- - -------------- ried SI.
Tel Boulevard 611
Valandos. 9 iki b kasdiena.

Ned

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas:
127 N. Dearborn St., Room 1111-19
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek-v-ie-

ną vakarą, išskyrus utaminką Ir
jomis atsiekti; užsienio ka
I rinh mėnesiams .............
2.25
ketvergą. Nedėlioms nuo 9 iki 12 r.
"orai
ją
apžiūri,
nutrina
nuo
Chicngos “Draugas” kažin
nesiskubina kon- kodėl
4. Vidujinis V. C. K. Kalėjimas. akį. Langų staktose įdėta tvir s/ie,nų patomytus parašus, per
1.75 pitalas
Dvi.-m mėnesiam*
...............
vadina “aklos vištos gru
1.00
v lenam irMneaiuj ...... ..........
cesijos imti. Taip pat dų” tą “Naujienų” nuomonę, Vidujiniame Apdraudos Drau tos geležinės kratos. Stiklai nuo žiūri visus plyšius ir surenka
m vagoje — per neiiotojua
nesiseka jam gauti ge- kad darbininkai negali remti gijos Rossija namo kieme sto viršaus iki arčios užtepti bai asloje gulinčią popierą. Esant JOHN KUCHINSKAS 1
Viena kopija ....... ................
vi didelė penkių aukštų trioba. tais dažais. O per atsidaromą kaliniams išeimamoj, jie nuola
savaitei' ........_...................
rezultatų,
ir
“
laisvos
tokios
valdžios,
kuri
juos
per

rų
Mėnesiui
...........
...........
Seniaus
čia buvo antraeilis iki pusei langelį matai tik če tos slankioja aplink duris ir
LIETUVIS ADVOKATAS
I
sekioja.
prekybos
”
srityje.
Bolševi

“pelningas” viešbutis, neturė- kistinį langą ir siaurą tolimo žiuri per “akelę,” o “įtariamuo 1201 W. 22nd SU kertė Leavitl Si
'•vienytose Valstijose ne Chicagoj,
“
Draugas
”
mano,
kad
laiky

paštu
kiškoji biurokratija mažai
relephone Canal 2552.
jusis net tiesaus išėjimo į gat jo dangaus juostą. Duryse iš se” atsilikimuose palieka duris
ilitmns ............................
$7.0Q
ti
karo
stovį
Lietuvoje,
varžy

Valandos; 4 Iki 6 po pie
nuo
vę ir apsuptas penkių aukštų plautas mažas trikampis “vil iki galo atdaras,
Pusei metų ........
4.00 tesirūpina Lenino dekretų
priversdami
7 Iki 9 vakare.
ti žmonių laisvę, persekioti dar namais iš lauko. Šita gerai pas kutis.” Raktu užrakinama kam
i rimu mėnesiams
......................
2.00
kalinius atlikti savo reikalus po
Dviem mėnesiam* .................. 1.50 vykdinimu ir dažnai net at bininkų organizacijas —« rei
Veda visokias bylas. vtsuo**
barys
ne
iš
vidaus,
o
iš
lauko...
lėpta
trioba
dabar
yra
perdirb

t ienain menesiui ......___ —.... .75 virai priešinasi jiems.
teismuose.
Ekzenunavoja Abstrak
Vie kia, kadangi... Želigovskis
akių zujančių šian ir ten liuocus,
ir
padirba
visokius Dokumen
Truputį neįprastas suderini
ta į “Vidujinį V. č. K. kalėji
leluvon ir kitur užsieniuose
toje
laisvos
prekybos
ir
sirus, perkant arba parduodant, Lo
mas parketo aslos su medinė
(Atpiginta)
“naikina kiekviena lietuvio mą.”
Namus, Karmas ir Biznius
šitame atsitikime visų blo cus,
Metams . ..........
... $8.00 stemačio pramonės atbudaSkolina
Pinigus ant ph.'no morge
mis lovelėmis ir lygių “beskdvasios liekaną (!) nutsų
Pusei metų ____ .»______ ...... 4.50
Tarytum
]>atsai
likimas
išgiausia
esti
areštuotomsioms
*iaus
ant
lengvų ifiygų
Tr,m* mėnesiams ................... 2.25 vojimo, šiandie visoje Rusi
sostinėje: uždaro visas kul kalno rūpinosi bolševikų pato liausčių” lubų su tradicine “pa- moterims,
kurias
čekistai
Pinigus reikia siųsti pašto Money joje bujoja tiktai spekuliaci
raša”
(kibiru gamtos reika
tūrines
ir
gailestingas
įstai

•♦Geriu. kartu nu užsakymu.
gumais šitą triobą statant. Iš“žvalgo” ‘ išeinamojo]
vietoj
ja ir kitokios parazitinio gas, meta gatvėn mokinius tikro, įtaisyti kalėjimą pačia lams).' Bet “Taisyklės” iškai- ypatingu uolumu, ilgai išstovė >------------Tel. Randoipb 28į>8
bintos ant durų nepalieka vie
ir
našlaičius,
areštuoja
vi

biznio rųšis.
me Maskvos centre, baisų ir
dami prie durų plyšių ir va
A. A. SLAK1S
los abejonėms, apie šito “vieš
gynėjus,
sus
tautinės
teisės
Nau^a audra
podraug nematomą! Apsiausti
dovaudamiesi ne vien “respub
ADVOKATAS
Šitokia padėtis, matyt, ve net pačių socialistų neišskir- i j ne paprasta muro siena, o bučio” charakterį.
likos reikalais”.
Ofisas vidunzdestyj i
Eurupoye.
<
da sovietų vyriausybę despe damas.”
ASSOC1ATION BLD9
Kaliniams įsakoma po baime
gyvu čekistinių įstaigų ra'tu,
(Bus dauginus)
lt So. La Šalie St
racijom
Leninas,
nerasda

“
rūsio
”
ir
karcero
nekelti
nei
kur
prieš
kiekvieną
kalėjimo
Kadangi
Želigovskis
sniauEurpoje vėl prasidėjo su
l balandos, b ryto iki ė pu pietų
<da lietuvius Vilniuje, tai Lietu langą iki penkių aukštų stūkso mažiausio triukšmo; nežiūrėti
IVAIRENYBĖS.
mas
kitokio
budo
sustabdyti
Punodėliais iki 8 vakare,
mišimas. Buvusis Austrijos
per
raktų
skylutes
ir
vilkučius,
štamų
Tel. Hyde Park
nemiegančios,
budrios
žvalgy

vos
valdžia
turi
smaugti
žmo

komisarų
sabotažą,
ėmė
sa

.
.......
..................
Arti
Fort
Norman,
netoli
pie

ir Vengtijo^ kaizeris, Kar
nių laisvę Lietuvoje!
bos langas! — Argi tai ne mak nemėginti daryti susisiekimų
kyti
jiems
tokių
tiesų,
ku

las, padarė antrą mėginimą
Tokia logika pritiktu vištai, simom to, apie ką gali svajoti su laisvaisiais arba kalėjimo vi- tuose nuo šiaurinės ledų juostos
atgauti savo sostą. Atlėkęs rioms jisąi pirma nė pats ne bet ne ladkraščio redaktoriui. bolševikų žandarai, pradėjusie- dui ir šventai klausyti visų vy gaisrai dega be perstojimo per V. W RUTKAUSKaS
daugiau kaip 130 metų. Dega i.
Advokatas
li nuo kukliųjų Smolno rusų riausybes paliepimų.
orlaiviu iš Šveicarijos į pro drįso pažiūrėti į akis.
Ho.
La
Šalie St. Kooa*
Tabako rūkymas, knygų ir deli lignito klodai, kurie užsi
“
Naujienose
”
jau
buvo
mi

ir
radusieji
tokį
pilnai
užbaig

Tol.
Central 6890
vinciją Burgenlandą, kuri
PRIMENA “TEISINGĄJĮ
degė
savaime.
'Į'yrinėtojas
Alek

laikraščiu
skaitymas,
kaipo
tai

'ak.;
812
W.
33rd St., < krag*
tą
savo
“
idealo
”
įkūnijimą
PYTERĮ.”
guli tarp Austrijos ir Ven nėta, kad bolševikų vadas
Tai
Y
arda
4681
sandras Mackenzie pranešė apie
sykle,
.griežtai
draudžiama.
Pa

Maskvoj
prie
Lulhianskos
aikšgrijos, jisai surinko ištikimą šiomis dienomis paskelbė “Vienybė,” pakartodama iš . tęs...
simatymai ir pasivaikščiojimai juos 1789 m., o labai gali būti,
kad tie gaisrai degė daug metų
jam kariuomenę ir traukia “Pravdoje” strajpsnį, kuria “Naujienų” tą žinią, kad Žit Ve čionai, į tą “Vidujinį ka- taipgi draudžiama.
S. VV. BANES
me
jisai
be
pasigailėjimo
pirma
jo
pamatymo.
ADVOKATAS
kus ir Malas nunešė tukstan- Įėjimą” pakliiuva
pakliūva iŠ
iš komendiaTai tokios yra “butinesniolinkui Budapestd, Vengrijos
Vai.; 9 A. M Ik) 5 P M
1311 Rector Building
sostinės, kad tenai pasiskel griauja tą komunistų svajo 'rius lietuviu pinigų Chicagoje, I turos visi tie bėdžiui, kurie iš sios” taisykles, kurios, tiesą
Medžioklės
ant
arklenų
dėl
jų
79
Mest
Munrot Street, Chicago
sulaikytųjų
patapo
“
suareštuo

nę, jogei Rusija jau įžengu primena, kad:
pasakius, atpasakoja mažne žo
bus karalium.
Phone
Central 2560
taisiais.”
dis žodin senuosius
žandarų čių baigia naikinti dideles jų
si
į
komunizmo
gadynę:
ji

Rez. 3214 S. Halsted St
“Anais metais palie.gusis
Vengrijos
diktatorius
Vard* 1015. Vai.: 6 iki * vab
Kiekvienam įeinančiam tuo įsakymus, papildytus tiktai kai kaimines, kurios pirmiau buvo
sai
sako
tenai,
kad
Rusijos
Kailis
prigulėjo
prie
socia

Horthy sakosi esąs neva
jau puola į akį aštrus kontras kuriais naujais “susiaurinimais ti&rp šiaurinio vandenyno ir Berevoliucija
negali
būt
jokia
listų organizacijos.”
tas tarp naujojo ir tik-ką ap ir draudimais.”
priešingas Karlui, bet niekas
/ ringovo juros ledų. Arklenai ne Tel. Haymarket 8669
JOSEPH VV. GRIGAL
nesistebės, jeigu jisai pereis kita, kaip tiktai buržuazi- Kaltis, reikia pasakyti, ir vėl leistojo jo bastynių etapo. Iš Visas kalejiminis režimus gali ištrukti nuo • medžiotojų
Lietuvis Advokatas
į ex-kaizerio pusę. Ministe- niai-demokratinė, kadangi yra prisiplakęs prie socialistų rodo, kad šitos dvi įstaigos yra nustatytas atatinkamai šito s smarkiųjų šautuvų ir didelės Kambaris 306, Home Bank Bldg
ir šiandie jisai atsikirtos ne siauru asfalto k-ic-! taisykloms” ir jo svarbiausiai daugybės jų išmušama dėl jų Kamp. Milvvaukee ir Ashland Avės
rių pirmininkas diktato ekonominis Rusijos plėtoji organizacijos,
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7
(kartu su Jamontu ir Strazdu) mu, o visos valstybės teritori- “uždaviniu ” yra visiška ir visa- kailių ir ilčių.
mąsi
yra
dar
labai
atsiliiki 9 vakare.
riaus
kabineto,
grafas
daro ką galėdamas, kad paken ’a. Ištikro, jei komendaturoje pusiška kalinių izoliacija,
Pethmlem, jau atvirai prisi
Luvre, Paryžiuje yra išlaiky
kus “Naujienoms. Taigi “Vie- trukšminga, purvina ir be tvarKiek dalykas liečia oru tini paPasirodžius
tam
straips

ta.
seniausia pasaulyje arpa. Ji
kad
kos;
jei
jos
administracija
sunvbč” be reikalo mano,
-nv'li. tai nesant pasimatymų,
dėjo prie Karlo.
GOLAN & GOLAN
niui,
Leninas
neužilgio
po
to
daro
mamgą
“
internacionalą,
”
yra
beveik
4000
metų
senumo;
ADVOKATAI IR PATARftJ/J
mes esame KaiČio sėbrai, bet
beveik vienintėlį pavojų sudaroJeigu monarchistai paim
Žitkų su Matu del- o nusistovėjusi “buitis” — mi įteikimai atneštųjų daigtų. To- ji tapo atrasta aigiptiškame ka1305-7 127 N. Dearborn St.
tų viršų Vengrijoje, tai Kar- Į laikė prakalbų suvažiavu smerkiame
Rando!ph 3899
šinį
frnncuziško
su
niŽecoroto,
kad
jie
buvo
vyčiai.
pe.
Senovės
keltiškosios
tautos
del į tai kreipiama ypatingos
las, be abejonės, mėgintų siems į Maskvą politikos
dišku” — tai “vidujinis kalė į ’rMiies Daiktu įdavimas ruipes- arpifiinkus 'laikė tokioj pagar
MAURICE J. GOLAN
nuversti respubliką ir Aus darbuotojams. Tos prakal čia yra klausimas ne parti jimas” dUro įspūdį kažko viso, tingai prižiūrimas,, produktai boj, kad jų asmenys buvo joms
lies. 1102 S. Ashland Blvd.
o teisingumo. Prieš sukty
Seeley 3670
trijoje. Austrijos socialistai bos turinį paduoda telegra jos,
užbaigto, vienodo.
|
įperpiaujama, skardinės su val- šventais.
|
bes “Naujienos” kovoja,
ne
ir demokratai, matydami ši mos iš Maskvos ir iš Reve- paisydamos, ar jas daro vyčiai, Visa administracija, prade-, gomais daiktads atidaroma,
Done Bo ule varei 6301
dant
viršininku
ir
baigiant
už1
skalbiniai
išardoma.
Visa
lio.
Bolševikų
premjeras
“patą povojų, jau rengiasi ko
ar kas kitas.
ANTANASGREDUSKA
DR. A. MONTVID
veizdu
bei
“
Matuldais
”
(Valykilojamoji
”
popdera
pakeičiajoje
dar
kartą
pabrėžia,
kad
Ganoralis o
x
von. Prieš Karlą stoja ir
Lietuvi* Gydytoja* ir Chirurgą*
tojais)
susideda
iš
latvių,
šaltų,
ma
kalejimine,
o
pats
laiškelis
25 Easl Washinfton St
Kontraktorius ir
“Mažoji Antantė”, t. y. Ju- ekonominės sąlygos verčia LĖKĖ, KAIP SAKALAS... tylių, atsidavusių, pasirengusių su atneštųjų daiktų sąrašu Gan
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto
būdavoteJas.
Telephone Central 8362
go-Slavija, Čecho-Slovakija soviėtų valdžią eiti tuo ke
ant “visko” ir tarnaujančių ne loroie ištisai perrašoma, kad
Budavojame ir taisoma.
1824 Wabanala Avė.
Amerikos komunistai per
ir Rumanija; jos grūmoja liu, į kurį ji įstojo pereitą dvejetą suvirŠum metų šaukė, dėl baimės, o dėl “sąžinės.”
Valandos, nuo 6 iki 8 vakar*
kalinamasis nė pagal raštą ne<401 W. 47thSU Chicacs
Rezidencijos
tel. Kedzio 7715
pavasarį,
t.
y.
prie
kapitalizVengrijai karu, jeigu ji leis
kad Socialistų partija esanti ' čia vaikščiojama be triukš- galėtų padaryti kokių pavojintų buvusiajam kaizeriui už- mo. Valdančioji partija “oportunistiška,” kad ji išsi mo,z kalbama pusbalsiu, punk- gų sovietinei respublikai išvavisa, kas dų... žodžiu, daroma visa, kas
Telephone Boulevard 5052
jogei kito- žadėjusi
revoliucinės idėjos, tuuliai išpildoma
imti karaliaus sostą.
1turinti suprasti,
_
“pridera” ir neatsakoma nei į tik yra žmogaus galėjo,
(Not Ine.)
l)r A. Juozaitis
Kartu su tuo reakcijos ju- kios išeities nesą, ir turinti kad jos legališkieji kovos bu vieną bereikalingą klausimą.
Kas
dėl
“
vidujinės
”
izoliaciDENTISTAS
L. DAMBROVVSKIS
dėjimu Vengrijoje, kilo aš- dėti visas pastangas, kad at- dai esą pasenę. Bet ką mes da Tik pagyvenus čia kurį laiką ’ jos, tai, suprantama, dalykas Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
savininkas
bar matome?
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
1711 W. 47th St.
trus politinis krizis ir Vokie- gįjančiojo kapitalizmo jieir apsipažinus xsu visomis kalė- daug painesnis, bet ir čia jau karai* 6—9. Nedėl. pagal sutarimo
Patys komunistai
šiandie jimo buities
Tel.: Yards 418
<261 So Halvted Si. Chicagu b
smulkmenomis, daug atsiekia.
tijoje. Demokratinės koali- gos neišplėštų valdžios iš niėgina suorganizuot panašią į
Tarpe Hermitage ir Paulina.
cijos kabinetas su Wirth’u jos rankų. Jeigu mes busi- socialistų partiją, atmesdami galima suplūsti, kokiu budu pa Dclei vietų trukumo į pavie
Suvedamo dratua
vyko jx) visos
Maskvos akių nes kamierąs sodinama tik la Phone Boulevard 491
ir sudedame fixtu
priešakyje atsistatydino, ne-.me pergalėti, sako Leninas, nelegatišiką veikimą ir taikyda pasodinti už krotų kelis šim
res į 6 kambarių
bai svarbus kaliniai ir tai iš ASHLAND JEWELRY
namų
ui $69.00.
miesi
prie
tų
darbininkiškų
įstengdamas atlaikyti to mo-, tai “kiekvienas musų eisime
tus žmonių ir atskirti juos nuo imtiniuose atsitikimuose.
DiPersitikrinimui
MUSIC STORE
kreipkitės
p.\s
ralio smūgio, kurį jam davė velniop ir busime pakarti, ir elementu, kurie yra daug deši orutinio pasaulio ne mažiau ’žiuina ui sėdi bendrose kame
nesni už socialistus. Ta komu
mus
arba
telefoDeimantai,
kai p š I i ssėlburgė!
talkininkai, pavesdami pusę busime to užsipelnę”.
rose. Be to kalėjimo vyriausybe
nuokite, o mes su
nistų organizuojamoji
legalė
teiksime
apkainaLaikrodžiai,
Augštosios Silezijos len- Po šito grąsinimo Leni- partija vadinasi “Amerikos Areštuotąjį nuveda “Viduji išrado ypatingą “'mišrų” sodi-1
vimų. Darbą vi
kalėjimo” kantoron,
kur nimo būdą. Į kiekvieną kamesuomet
gvaran
Aukaybi, Cokams. Centralinei-gi Vo- nas pataria savo partijos Darbininkų Susivienijimu.” Vie jįnio vėl
tuojame.
(ketvirtu kartu) rūpės-jrą pakliūva: socialistas, spekulumbijo* Grafokietijos valdžiai suklupus,1 žmonėms eiti į biznį, dirbti nas jos organizatorių, pasak tingai iškrečia! Ištikro, reikia liautas, baltagvardiotis, sovbiuno’as ir hetuvišTaipgi, laikome
ki
nnuJHu$i re- .
“
Lasvės,
”
išdėstė
jos
tikslus
se

elektr.
įrankių
pakėlė galvą atžagareiviško- * greta su kapitalistais ir mo
turėti laimę ar Ro'kambolib ga ras, atleistas šdkistas ir, esant
kordai.
krautuvę ir taisome viską namieję^
kamai
:
»nu kainos prieinamos.
bumą,
kad po visų tų kratų reikalui, “pereklė”. Visų šilų ka
ji Bavarija ir monarchisti- kintis iš jų.
4587 S. Ashland
“Mes esame nutarę įkurti galima butu atsigabenti kame- tegorijų atstovų skaičius kur-,
At„ Chicago, III.
niai gaivalai visoje imperi Lenino mintis yra aiški:
naują
praktišką
politinę
par

ron
nors
paišelio
galuką,
ar
poi—i—-J«H3e3e!=ami...iai i i j__
joje. Jie tik laukia patogios įsitikinęs kad kapitalizmo tiją, susidedančią iš tų dar nleros šiliočlpka! Bet laimė ne tais gali būti padvigubintas ir1
patrigubintas, atsižvelgiant
valandos, kad padarius atvi atgijimas Rusijoje yra neiš bi ninki/, kurie tiki į darbi visuomet apleidžia senus areš įnet
kameros didumą, bet “Nojaus
vengiamas,
jisai
nori,
kad
rą ataką ant Vokietijos res
ninkų valdymąsi. Mes kovo tui t u s jų įprastose bastynfcse arkos” principas pasilieka nepatys komunistai užimtų va sime su šių dienų reakci no “čekislipęs kančias.”
publikos. •
ulmainomas.
ADVOKATAS
Visą šitą kontr-revoliuci- dovaujančias vietas biznyje niu darbininkų judėjimu, bet Po kratai ir įprastai kance Toksai sujungimas skirtingų
DUODA TEISIŲ PATARIMUS
neraginsime skaldyti liarinei procedūrai areštuotasis ir svetinių vienu kilai kategori
Nature’s
Lawlax
jau
jos judėjimą, kaip Vengrijo ir tuo budu sugebėtų išlai mis
Vakarais nuo 6 iki 8 vai.
unijas. Mes versime savo se nagaliaus atsiduria viename se
vardas nurodo, jo kad su
žmonių žymiai
sumažina
Panedėlį,
Seredoj ir Pėtnyje, taip ir Vokietijoje, vei kyt savo rankose ir politinę kėjus liktis jų esamose or nojo viešbučio “numerių” — jų
teikia ęerą sveikatą. Gau
“
pavojų
”
paeinanrii
uuo
bendi'o
čioj
ofise
Šiuo
adresu
kit 25c' mfilyna dSžutę.
galią. Priešingam atsitiki ganizacijose ir mokyti savo mokančios rankos pertaisyto į
kiausia remia Frąncija.
sėdėjimo.
2816 So. Michigan avė.
me
jisai
mato
pražūtį
sau
ir
Taigi artim iausiu laiku'
draugus darbi n inkus...
“kamerą.” šito prircingiamojo
Galimybe netikėtų susi tiki
metų

9

New Peoples Electric Co.

Kl. Jurgelonis

Europoje gali įvykti ir nau* ir savo partijai.

“šiuriai darbininkų orgu- dąrbo žymės tuojaus metasi į ni 11 karidoriuose

rūpestingai

,
Telef. Victory 9082
s»a-,n -i r - -------- nr

tl-J

KAU.TTSNOS. CMcagn. TU.

.
AKUŠERKA

Kas Dedasi Lietuvoj

8101 S. Halsted St., kampas 81os gafc
Ofiso* Tel.: Boulevard 9708.
Naktimis: Yards 8654.
Baigusi Aka

TAURAGE

1$ VILNIAUS,

šeri jom kolagi
ją; ilgai prak

Rūgs. 24 d. įvyko valsčių
Pabauda. Rugsėjo 28 d. “Vil raštvedžių suvažiavimas. Buvo
niaus” Redaktorius M. Biržiš tartasi apskrities raštvedybos ir
ka už patalpinimą Nr. 212 str. sąskaitybos suvienodinimo rei
“Cliamuniznias” Vidaus Reika kalais. Del raštvedžių teisės
lų Departamento Direktoriaus pateiktus pageidavimus, kad
priklausytų
ne
Senkevičiaus nubaustas
100 raštvedžiai
nuo viršaičių, bet nuo apskri
tukst. markių.
'
ties valdybos. Raštvedžius ga
Uždaryta laikraštis. Leidžia lėti) samdyti ir viršaitis, bet gi
mas Vilniuje žydų savaitraštis juos tvirtintų apskrities valdy
“Das Fnije Vort,” bundininkų ba. Nuo tarnybos atleisti rašt
organas, už įdėtąjį Nr. 29 rug vedžius
turėtų, tik valsčiaus
sėjo 2*1 d. straipsnį “Vilniaus tarybai pasiūlius, apskrities ta- i
galiimų apsisprendimas,” Lai ryba. Raštvedžiai turėtų birt i |
kinosios Valdymo Komisijos atsakomingi už visos raštinės
paliepimu tapo uždarytas.
darbus ir bylas, viršaičiui gi
Užeita daug brangenybių. — pavesti grynai administracijos
Rugsėjo 21 d. miesto valdinin sritį. Raštvedėių teisiu projek
kas Jan Kosmovski su policijos tas pasiūlyta svarstyti
busi
atstovu ir Storastos valdininku mam savivaldybių suvažiavi
rekvizuodami butų gelžk e bo me.
čiams užėjo į butą Nr. 25, prie
Kad pagerintus savo ekono
D. Pohul. N-r 9. Patikrinėdanii
kambarių skaičių bute užtėmi- minę padėtį raštvedžiai nutarė
jo duris užstatytas spinta. Ati susiburti į plunksnos darbinin
darę duris pamatė visiškai tuš kų organizacija. Del sudarymo
čią kambarį be jokių meblių, projekto parinkta 5 asmenų ko
tik jojo viduryje riogsojo 2 misija.
pintini
ir 3 valizos, ir viskas
tas svėrė apie 8 pudus. Atida
NAUMIESTIS
rius pintines ir valizas rasta
jose aukso, brangių akmenų ir
Tauragės apskr. šviekšnoj
įvairiu iš sidabro išdirbinių. rugsėjo 18 d. koks tai vaikinas,
Atrasti daiktai tuojau nugaben pasitikęs žydą Mendę Kivmer,
ta į Vilniaus policijos komen- ’ sakė, žinąs vienoje vietoje daug
Amerikos, pinigų. Ir jei Mende
Buto savininko tuo tarpu ne duotų jam kiek,
tai vaikinas
būta, buvo tiktai jojo duktė, nuvestų, ir galėtų ten gerai pa
kuri, kaip tik to kambario du minėtų pinigų nupirkti.
Tas
rys atidaryta, apalpo.
žydas sulygo už 50 auks. Pa
Pabaudos už nestojimą “mai siėmęs apie 60 tūkstančių pini
štininkų” kareivijon. “Vilniaus gų pirkimui ir nieka-nV nesaky
Reda k ei j on atsiųsta iš Švenčio damas apie tokį didį “gešeftą,” greitai nusiskubino į kelią
nių šitokia skelbimas:
tačiau
nebegrįžo.
Pranešama visų žiniai, jog iš kurio
dienoms
rugsėjo 2* d. Melagėlių mies Praslinkus kelioms
tely bus išstatyta
licitacijai Kremero namiškiai tesužinojo
šimkunienės Juozės turtas, su- apie jo užmušimą.
rašy lasai už neštoj imą jos sū
naus Pranciškaus Kareivijos
VAINUTAS
ėmimo Komisijon, būtent: 1)
Valsčiaus taryba seniau bu
Kaivė 9 metų
šviesiai žala
40,000 imk., 2)
marinarka vo nutarusi pakviesti į Vainu
2,(XX> mrk., 3) mėlyna mari- tą gydytojų ir teikti jam reika
bot atsirado
narka 3,(XX) mik., 4) frenč — lingos pagalbos,
1,500 mrk., 5 tamsus moteriš kai kurių seniūnijų piliečių tar
kas paltas vatinis — 3,500 mrk. pe tokių, kurie užprotestavo.
— Asmens, norintieji pirkti pa Antruoju valsčiaus tarybos nu
žymėtąjį turtą gali jį apžiūrėti tarimu visi protestavusieji pi
Ii ei taei jos itieną. Adutiškis, 16 liečiai nubausti 99 auks. kiek
vienas ir surinkta pabauda ski
Antspaudas ir, rodos, III rejono riama valsčiaus švietimo reika
’1 » IjMI
viršininko parašas — neaiškus. lams.
Girdėti ir daugiau tokių skel
bimų skelbiama. Įdomu butų
žinoti, ar licitacijos tikrai da
romos, kas perka, vardai ir pa
vardei jų, o taip pat gyveni
GYDAU , visokias ligas vyrą ir mo
mo vieta. O gal vargšai žmoncterų; galvos, akių nerviškumą, nusil
liad, prie licitacijos noprisileis- pimą, narių silpnumą, reumatizmą
dami, patys pabaudą sumoka. paralyžių ir kitas visokias vidurių li
Tuomet reiktų žinoti, ar gauna gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiam*
jie tikrą kvitą bent su dviem patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
parašais ir antspaudu, ar aiškiai gas gydau gamtiškais budais.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare
joj jiarodyta sumokėtoji suma Nedėliomis
nuo 9 iki 1 po pietų.
1407 Milvvaukee Avė.,
Chicago, III
ir už ką ji sumokėta ir t. t.

Dr. W. Yuszkiewicz

N

—Panevėžio Ūkio parodų
Komitetas atsidūrė keblioje pa
dėty: apskrities Taryba nutarė,
ka ūkio parodos nenaudingos,
nereikalingos, ir atsisakė duoti
pinigų parodų įrengimui, pa
rodos gi viešai paskelbtos Pa
nevėžy, Kupišky ir Šeduvoj.
—Panevėžy
arklių kainos
truputį pakilo,, o javų kainos
krito.
—šiemet ūkininkai žiemken
čiams javams daug reikalavo
mineralinių trąšų.
Vien akc.
bendrovė “Mazgas”
pardavė
superfosfato 10 vagonų.
—Panevėžy
malkų 1 kub.
sieksnis kainuoja 700—750 auk.
perkant vežimais, o rinkoj daug
brangiau.
—Lietuvių B-vč “Spindulys’
Panevėžy atiarė antrą kiminui
tografą “Iliuzija”.

i

Miestas

Vaisi

IšpardavimasMote
ru žieminiu Kautu

CMICAGO.

M

'“‘V*’

U RUR1JOS
PemikSlS nwo 8412 So. Halsted St.

po

Na

8818

Halated

St.

A.SHUSHO
AIDRERKA

Akiu Specialistas
4649 S. Ashland Avė.
Kampas 47th St.

Tel. Boulevard 6487

So.

44«ral lietuvi ame tinomas per 22
metu kaipo patyrąa gydytojas, ehlrurgaa Ir aku šeria
Gydo aitrias Ir chroniškas ligas,
vyrą, motam Ir valką.
jaustas metodas X-Ray Ir kitokius
elektros prietaisus.
Ofisas ir T«baratori|ai 1125 W.
18th St., netoli Fiak St.
VALANDOS i Nuo 18—12 pietą,
ir nua 6 iki 8 vai. vakarais.
( Dienomis: Canal
8110 arba 857
. Tolephenalt
Haktimta: Dwxel
. , 951 - Drovar 4186
GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St.

DR. A. R. RLUMENTHAL

Ned. 10 iki 12 pietų.

Turiu patyrimą
moterą Ilgose: rū
pestingai
prlHuHu ligonę Ir kūdi
ki laike Ilgos.
10929 S. State 84.
Chicago. III.

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

Specialistas džiovos

DR. YDRU

Daugelis su gražiausiais vilaginiais kalnieriais ir rankoga
liais. Tūli, tuomi pat apva
džioti. Embroideriai, naujanybės ir įvairus, gražus trimingai yra pasipūtusios iš
vaizdos. Visi Saulo šilko pa
mušalais ir brūkšniuoti. Miera 14 iki 44. Labai specialiai
darbo meto išpardavime po

1900 So. Halsted St
T«l. Canal 2118
Ofise valandos: nuo 16 ryte iki
8 vakare.

Moterišką, Vyrišką Ir
Vaiką Ligą.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai.
vakaro.
Nedšliomie nuo 10 vai.
valandos ryto iki 1 vai. po pia*.
Telefonas Dreiel 2880

Reddeadja; 2811 W. 68rd 81.
Tai. Prospect 8466

■■■■■■■■■■■■■■■■■H
Telephone Yards 5032'

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan St.,
Chicago, III.

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4631 So. Ashand Avė.

Tel.: Yards 994
Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3
ir 7 iki 9 v. Naktimis ir nedėlioj po
pietų.
Tel.: Oakland 1294

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte
ir nuo 5 iki 8 vakare.

Tol. Austin 787

DR. M.T. STRIKOL’IS
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
Peoplo Teatro Name,
1616 W. 471 h St., Tel. Bonl. 160
VALANDOS:
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto
Re*. 2014 W. 43rd Street
Telephone McKinley 268

Antras
floras

Canal 957
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. MARY A
DOWIATT-SASS.
Kątik sugrįšo iš Califonujos Ir
vii tąs savo praktikavimą pa No.
5208 W. Harrisoa St.
Valanda si 8—12 kasdieną Ir 6—1
vakaro išskiriant nedildieniua.

'dr. m. stapuuonis
Gydau be gyduolių ir be operaciją
3347 ’Emerald Avė.
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare
Tel.: Boulevard 9397
731 W. 18-ta gat.
2 Iki 8 vok. I
Tel.: Canal 279

DR. P. Z. ZALATORIS

ASHLAND DENTISTS Dr. Vaitusli,O.D
Gera sveikata, reiškia ilgą
gyvenimą. Prasti dantys, reiš
kia vidurių neveikimą ir silpną
sveikata.
Prastai
pataisyti
“platės’’ ir “bridges”, reiškia
prastą maisto virinimą ir per
regimą pilvo. Gvarantuojame,
kad galėsi kramtyt kiečiaus;
maistą su musų uždėtomis
“platės”.
SPECIALISTAI
Platės ir Bridges

Dantis ištraukiame be skausmo

Atdara vakarais ir nedėliotus.
Tel.: Blvd. 9660

Lietuvis Akių Specialistas

Palengvins akių Įtempimą,
kuris esti, priežastimi galvos
skaudėjimo, svaigulio, akių ap
temimo, nervuotumo, skaudamą
akių karšt;, atitaiso Gkreivas
akis, nuima kataraktą, atitaiso
trumparegystę ir toliregystę.
Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzamina
vimas daroma su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda atkreipiama j mo
kyklos vaikus.
Valandos nuo 12 iki 8 vaka
re. Nedėldieniais nuo 10 ryto
iki 1 po piet. 1553 W. 47th St.,

1553 W. 47th Št„ kampas Šo. Ashland
Klauskit Dr. Vaitush

STREIKAS UŽBAIGTAS

Kojy šutimas
yra liga
Bjaurus kojų kvapas paeina
nuo odos ligų, kurios vadinamos
yra hyperidrosis ir bromoidrosis.
Naujai išrastas vaistas
KOJOL pilnai išgydo tas ligas,
ir žmogus pasiliuosuoja nuo to
nesmagumo kur. kenčia visuo
met dėl smirdančių kojų, o ypač
kada būna žmonyse, kompanijoj
svetur ar namie. Kojų šutimas
ir smarvė pranyksta nuo Kojolo
po trijų ar keturių kartų varto
jimo. Kojolą reikia vartoti taip:
į kvortą Šilto vandens reikia
pripilti 4 pilnus šaukštus Kojolo,
ir tam vandenyj su kojotu mir
kyti kojas kokią 10 minučių. —
Vieno buteliuko kojolo užtenka
išgydymui nors ir blogiausių
kojų. Buteliuko kaina $1.00.

Kojol
išgydo kojas
nuo šutinio

Susivesk elektros Uratus j savų namą dabar. Kaina stebėtinai
lema. Pagabus išmokesčio planas suteikiamas, jei norite. Mielai
apkainavinią suteikiame.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. I n c.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, III.
Venerališkų, kraujo, odos, ironiškų, inkstų

su pu8t<il‘

DR. J. W. BEAŪDETTE

Ofisas
5100 S. Ashland Avė.
ant viršaus Banko
Vai.: 1—2:30 ir<6:80-8:80 P. M.
Nedaliomis iki 2:30 P. M.
Telephone: Republię &)5

Išsirašyk Kojolo buteliuką,
šiandien, vartodamas čia
pildėta kuponą.

GarsinkitesNaujienose

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: W iki 12 ryto; 1 iki 4 pi
piet. d iki 4) vakare.
Ifadiliomis nuo 9 iki 12 ryte.
1821 S. Halsted St.,
Kampa* 18 ir Halsted St.

Ola prisi ančių $1.00 už kurį
atsiųskite man Kojolo, buteliuką
gydyti kojoms nuo šutimo.
Adresas

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

SKAITYKIT IR PLATINKIT
"N A U J I 1Ž N O S”

DR. P. ŠIMAITIS
Naprapath
Gydau be vaistų, be operacijų
2118 W. 45th St.
Priėmimo vai. nuo 3 iki 7 vai. vak.
10737 So. Michigan Avė.
Priėmimo vai. nuo 8 iki 12 pietų.
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALHJS
Gydytojai ir Chirurgai
VALANDOS: 9—12 ryto
2—U vakaro.
8801 So. Morgan StrooK
Chicago, UI

į""?“.-.""""
DR. J. KliUS

LIETUVI!?
J GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTA8
1821 So. Halsted St., Ckicago, HL
kampas 18th St.
Valandoai 9—12 ryto ir 1—• vak.
Pbono Canal 257
.............................
—1

Telefonas Pullman 856

DR. P. P. ZALLYS
Uetuvys Dentistaa
108U Sa Michigan Av, Roseland.
Valandos: 9 ryto iki 12 dieną
Nuo 1 po pietą Iki 9 vakarą

ką ir vyrą, Specialiai gydo lim

pančias, senas ir pasJaptin-

8259
Telephone Van Buran 294

Hm. 1189 Indepontact Blvd. Chlcagt

OR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ?
Specialistai Moteriiką, Vyrišką,
visi chronllką ii
Vaiką ir visą
3854 So. Halsted
______ St. C1
Ofisas: 3354
Telephone Drovor 9698

Bingol Chem. Co.
2810 S. Michigan Avė.
Chicago, 111. .

DR. W. F. KALISZ
Specialu mus: Moterą ligos ir Chirsrgija.
1141 MILWAUKEH AVĖ.

HM

Dienoms, 9 ryto iki 9 vak

Bolivia, Velouro, Polo ir Nor
macely koutai Sezonui, pagei
daujamų spalvų, juodi, rudi
navy ir Pekin.

Ofisas
Novako Vaistini
1724 S. Ashland Avė.
Vai.: 2:30—5 ir 8:30—10 P. M
Ned.: 2:30—4:30 P. M.
Telephoąe: Ca ai 464

Tel. Monroo 2804 ,

prie

merginoms.

OkajUaIiaIaa

Adresas

tarnauju

ligose
moterims Ir

I
specialistas ilgy *

Vardas

•“‘krnh,Kai pa

kinse

Gali Greitai Išsigydyt.

The Pixino Co., Ine.,
5761F Paw Avė., Troy, N. Y.
įdėta rasite $1.00. Prisiųpk man
dideli paką Pixine Pilė Rcmedy. Jei
jos negelbės, kaip jus skelbiate, su
grąžinsiu, ir gausiu savo pinigus at-

I

gimdymo. Duo
V

PILĖS
Ar kenti skausmą ir kankynę nuo
raudonosios gyslos? Tas yra visai
bereikalo — ją galima greitai ir ant
visados prašalint su Pixine Pilė Renr.edy. Tai yra receptas gerai žino
mo gydytojo. Nei skausmas, nei ope
racija, nei gydytojo bilos, tik patikė
tinas naminis gydymas, kurį gali kiek
vienas vartot. Išpildyk žemiau esan
ti kuponą; prisiųsk $1.00 pašto orde
riu, ir didelis pakas Pixine Pilė Remody bus tuojaus išsiųsta čystame
pake. Jei neaplaikysi užsiganėdinan
čių pasekmių, pinigus grąžinsime.

Pa

pitallM.

Phone: Humboldt 5849

PANEVĖŽYS

Ūkavusi Peno
silvanijos hos

£^DR. HERZMAIH£A

Praktikuoja 36 metai
Ofisas i
1149 8, Morgan St., kerti U Si.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTASi
Moterišką Ir Vyrišką
Taipgi Chronišką Ligą.
OFISO VALANDOS:
Kuo 10 ryto iki 8 po pietą, 6—8
vakare. Nedaliomis nuo 16—2
po piet.
VeleplkOMc Yards 687

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 apkalnuotų, tinkančiai
kiekvieno kišeniui.
Siutai ir overkotai nuo $12.50 ir
augščiau.
Kelinės nuo $2.50 ir augščiau.
Vaikams drabužiai, trunkai ir valyzos.
Gausi savo pinigų vertę, arba gau
si pinigus atgal.
Atdara kas vakaras
ned. iki 6 vai,
S. GORDON,

iki 9

1415 S. Halstod St.

Phono: Canal 947

vai.,

----------------- .---------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

,

NAUJIENOS,

Jtcbe?
Kuomet kenti
galvos skaudėjimą
strėnų skaudėjimą
dantų skaudėjimą
neuralgijos
Arba kitokį skausmą,
mėgink

Dr. Milės Anti-Pain Pilis
One or two and th® pain stops

CHICAGOS
:: ŽINIOS::
TIE DAR LR DABAR NEŽINO
LIETUVOS.

Contain no hablt-formlno dru^s

Have you triad Dr. Milės* Nervine?
A ak yoitr Ih uggitt

Reikalingi akiniai.

Jei kenti galvos skaudėjimą, 1
Jei skaitant raidės susilieja,
Jei Iš raidės darosi dv5.
Jei turi uždegimą akių,
Jei skaitant ar siuvant akis skau
da, tuomet reikalaukit akinių.

Vakar Herald ir Examiner
dienraštis išleido nauji pa
saulio žemlapi. Ant šio žemlapio netik visa Lietuva, bet ir
Latvija priskaitytos prie LenkiJ•

Kažin ar ilgai dar musų tūli
1 diplomatai dės visą savo viltį
ant Amerikos- kapitalistiškos
1 spaudos? Ar nebūt jau laikus
praduti daugiau domės kreipti
į savo žmones ir tik savo dar
bo žmonių spėka pdsi tikėti sa
vo šalį nuo priešų apginti?
Rengia

bolševikams” me
džioklę

žioplai sėdėti ir laukti, kada ne*
apsakytas nuo boml>ų trenks
mas pradės jų nahjiškas ausis
kutenti...
Bcuibcjones nuo to nukentės
ir daug visai nekaltų žmonių.
Mat nuo “raudono” sunku at
skirti ir lik biškį “raudoną'*,
ypatingai kada norĄma anar
chistų pavojų su šalknim pra
šalinti. Tai kad tik kiek priešingiau bei aštriau Įšsiretškiai
prieš darbininkų išituidotojus,
tai to jiems ir užtenka; ir esi
“raudonas” ir pavojingas “Ci
vilizacijai” žmogus...
Nukapojo vežėjams algas.

Užvakar pranešta, kad šeši
tūkstančiai unijistų vežėjų ge
ruoju sutiko, kad j u darbdaviai
nukapotų jiems $3 savaitei.
Pirmiau jie gaudavo apie $31.
savaitei, o dabar gaus tik apie
$28. Algos bus sumažinta nuo
31 d. šio mėn. Tas palies nuo
35.000 iki 40,000 darbininkų,
vežikų.

Slaptosios policijos agentai
Derybos darbdaviu su <lnrbipranešę vakar, kad šiandie jie. ninkais tęsėsi dvi savaiti.
Jų
įdarys
medžioklę
komunistų
bei
a
ri)itratorium
buvo
Warner.
Akinių specialistas
1801 So. Ashland Avė.,
| anarchistų vadams gaudyti. Jie | Darba viai — Cartage
ExKampas 18-os gatvės.
buk tai “užuodžia” kokius ten change of Chicago ir Chicago
Ant trečio augšto virš Platt’o ap
suokalbius prieš
vyriausybę, Motor Truck Operatore saociatiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak
nes mat neveltui užsieniuose cija - - norėjo darbininkams
Nedaliomis nuo 9 r. iki 12 pietų
; yra daroma pasikėsinimai ant nukapoti 20 nuošimtį, bet uni
Suvienytų Valstijų ambasado- jų vadai tam pasipriešino. Ta
! rių. Tai, sako, kad gal kas to da VVavner patarė unijų va
kio panašaus yra planuojama dams, kad jie paduotu pasiuli. ir vietos komunistų bei ana r-1 nuis iš savo pusės. Gi unijų
chistų rateliuose, Tat negali- vadam pasiūlius nukapot darbi3323-25 S. Halsted St.
nia slaptosios policijos
]
ugen- nįnj{flinis
savaitei, darbdaUžlaikytojo^ gerų
tams rankas susidėjus? taip
^all) viai ant to sutiko.
....... - - ■
Sutarime yra pažymėta, kad,
reikalui užėjus, bile viena pusė
P-lės E. KAZLAUSKAITĖS
Siuvimo ir Kirpimo
gali derybas atnaujinti, praneš
MOKYKLA
Mokina: kirpti, siūti, pritaikyti ir dama apie tni kitai pusei.
čystai baltų zasų plunksnų
desįnuoti drabužius moterims ir
Sako, kad1 tuo nuosprendžiu
svaras ............................ 79c
vaikams.
abi puses patenkinta.
KLĖS O S:
Prima čystai baltų žąsų
Dienomis: Išskiriant Subatas nuo 9
ryto iki 3 po pietų.
plunksnų svaras ............... 98c
Vakarais: Utarninke, ketverge j r Traukinys suvažinėjo keturis
petnyčioj nuo 6 v. v. iki 9 v.
Chicagos Universiteto studen
Rinktos baltų žąsų plunks
Specialės instrukcijos pagal
tus.
.
sutarimą.
nos maišytos su pūkais- $1.39
EVELYN ACADEMY OF
Praeita ketvirtadienio naktį
GOWN DESIGNING
Čysti žasiniai pūkai ___ $1.98
Room 402, 59 E. Adams St.,
tavorinis traukinys suvažinėto
Sampeltai ant pareikalavimo.
Tel:. Harrison 1421.
Chicago.
T. Monilmv, H. Skiuner, S.
John«»ione ir H. Hopkins, ir W.
Heckless sulaužė koją ant Chi
cago and Eastern Illinois rėliu
prie Milford, III. Jie šešiese,
automobiliu važiavo į Princeton. N. J., ĮNižaurėti CbicagoKasdieną jausiesi naują sma
Princeton “foot bąli” žaisinės.
Naktis buvo tarnai ię jie gerai
gumą vartodamas Lifebuoy.
nežino i o kelio, tai ir užvažiaJūsų oda augs naujasnė ir šva
vo tokion vieton, kurI laiku neresne kas dieną.
begalėjo pamatyti hip syk
einančio lavonui o trūkio, kada
Juodumai pranyks.
važiavo skersai relių.) Ir ste
Kas rytą patėmysi naują odos
bėtinu budu išliko nesuže'
4 minkštumą ir gaižesnę išvaizdą.
tik L. Roberts, kada jų auto
mobilius susidūrė su traukiniu.

John J. Smetona

BECKS DEPT. STORE

PLUNKSNŲ

PARDAVIMUI

Surūdijusi vinis buvo priežas
timi mirties

VVilliam AkJan, 18 mojų am

re praeitą penktadienį Ameri
kos ligoninėj. Jo mirties prie
žastimi buvo surūdijusi vinis,
kuria jis aną dieną buvo įsi
dūręs sau koją. Po t j jis tuojaus apsirgo piktuoju mėšlun
giu ir į kelias dienas pasimirė.
9,200,000 automobilių ir troliu
laukia gelžkelių streiko.

Sakoma, kad Chicagoj jau
prirengta 9,200,000 visokios rųšies automobilių ir trokų dėl
gelžkelių streiko. Nors sako,
kad Chicagos žmonės nuo gelž
kelių streiko nenukentės, tečiaus yra permatomą, kad1 bednuoinene nuo to žymiai nuken
tės. nes tuo laiku nedarbas dar
labiau padidės, o pragyveni
mas žymiai pabrangs, nes vi
sokį pelnagandos norės tuomi
pasinauoti.

PARDAVIMUI BUČERNĖ
grosernė, lietuvių kolonijoj. Biz
nis geras, nuo senai išdirbtas.
bos Konferencija
Kreipkitės j “Naujienas” num.
Chicagos Lietuvių Darbininką 420.
Tarybos konferenciją įvyks nedėlioj, Gruodžio 11 dieną, 10 vai.
PARDAVIMUI GROSERNL
ryto, Meldažio sevtainėje, 2242
ir bučernė lietuvių ir kitų tau
West 23 Place.
Draugijos ir kuopos priklau tų apgyvento] vietoj. Parsi
sančios arba norinčios priklausy duoda greitai ir pigiai, 2956
S. Union Avė.
ti Ch. L. D. Tarybai, malonėkite
išrinkti atstovus j konferenciją
PARDAVIMUI BUčERNĖ ir
(po vieną atstovą nuo kiekvienų
grosernė. Parduodame pigiai ir
50 narių arba dalies) ir prisi
grietai. Norinčiam pirkt, užsi
dėt prie to didelio judėjimo, ku
moka pamatyt.
riam vadovauja Lietuvių Darbi
3247 S. Morgan St.
ninkų Taryba.
Ch.L.D.T.Pildomasai Komitetas,
Chicagos ir apielinkių Paskolos Sto
čių domei. Paskolos darbas dar ne vi
sur užbaigtas. Reikia skubėti, kad
neatsilikus nuo kitų koonijų, kad savo
šventą — lietuvio valstybinę pareigą
su kaupu atlikus .
Dėlto Paskolos Stočių Komiteto na
riai teplatina agitacinius Komiteto la
pelius, telanko uoliai šeimynas, terengia prakalbas. Nežiūrint savo kalbė

Lietuvos Dukterų Draugija rengia

Paknuniu savininkai rengiasi
prie gelžkelių streiko.

Chicagos pakaimių savinin
kai skubiai rengiasi prie gclžkeliu streiko. Jie jau iškalno
krauna mėsą kur tik kiek ga
lima j sakrovas ir daro planus
ją t rokais išvežioti.
“CONTINUATION

skaitingiausiai vyrus ir moteris.
— Komitetas.

L. S. S. VIII Rajono Konferoneiia
įvyks septintadienyj, lapkričio 27 d.,
Liuosybės svet., po num. 3925 So.
Kedzie avė. Pradžia 10:30 vai. ryty.
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, sek r.

Chicagos Lietuvių Socialistų Vyru
SCHOOL”. Choras
rengia šaunų vakarą nedėlioj,
lapkričio 27, Meldažio salei. Bus gra

GARADžIUS
TALP1NANtis 30 automobiliui pardavimui
arba išmainymui ant namo arba
bile kokio biznio. Atsišaukite:
C. P. Suromski Co., 3346 South
Halsted S t.
PONO RANDAUNINKO ATIDAI
$5 iki $10 | mėnesį nupirks % arba
% akerio vištoms vietos, mes pasko
linsim iki $2,000 pasibudavoti namą.
Kreipkitės 5850 Archer Avė. neda
lioms, arba 1620 Ashland Block, 155
N. Clark St. Daugelis namų subdivizijai. Imkit Archer Av. karą. Kreip
kitės arba rašykit.

PARDAVIMUI 7 KAMBARIŲ MUro namas ir medinės cottage. Toiletas ir gasas. Darbininkui proga. Ne
toli 38th St. ir Parnell Avė. Kaina
$1.500. greitame pardavime. $500 cash
likusius kaip renda. A. C. Krueger,
58 W. Wasnington St. Tel.: DearPARDAVIMUI GROSERNĖ IR bom 2036.
kendžių Storas apgyventa
....venta lietuvių
lietuviu vie
ta. Parduosiu už tikra pasiūlymą.
Priežastis pardavimo patirsite ant
PARDAVIMUI
AKMENS
vietos. Savininka
Savininku galima matyti vivi
priekiu namas, 2007 Blue Island
sados.
-.
1531 So. 4Šth Ct.,
Avė., krautuvė ir 6 flatai. Priei
Cicero, 111.
nama kaina. Pašaukite Mr. Sus-

PARDAVIMUI BARBERNRS
rakandai pigiai. Kreipkitės dieTai bent bus pora.
toju, prašoma kreiptią j Apskričio Pa nomis arba vakarais.
John Bradlery Kiitchcn, 64 skolos Stočių Centro Valdybą, o ji pa
tW. VIDIKAS,
kalbėtojų.
metų amžiaus, kavalierius ir rūpins
Visais tuo klausimu reikalais pra
5706 So. Morgan St.
milionierius, apsivedė aną die šoma kreiptis į Chicagos Paskolos
Centro pirmininką, J. A. Mickeliuną,
ną su aktore France Canneton, 3140
S. Wallace St.,Phone Yards 2652.
18 metų amžiaus.
PARDAVIMUI GROSERIS ir
Debatai prof. Scott Nearingo nu
Ear Dean Howardu,.. įvyks nedėlioj confectionery, 4 pragyvenimui
Paplovė negrą ir negrę.
spalio 30 d., 2:30 vai. po pietų. Ash
Vakar nežinomus balins žmo land Auditorium*, 838 So. Ashland kambariai — pigi renda.
2800 Emerald Avė.
gus, snėiama, kad nepilno pro Blvd. Tikietus galima gauti Naujie
to, užpuolė negrą ir ji peiliu nų ofise po 35c. Prie kasos bus 40c.
re ir ią pamovė.
Beto <lar lavinimosi diskusijas kas panedėlis
r šį mėnesį. Mark White Sųuare
vieną negre labai primušė. Po Eenygyne
Halsted ir 29-ta gatvė. 7:30
licija jieško piktadario.
vai. vak. Kviečiame atsilankyti kuo-

NAMAI-2EME

PARDAVIMUI
BUČERNĖ
IR
grosernė maišytų tautų apgyventoj
vietoj. Biznis išdirbtas per daugelį
metų. Turi būt parduota greitu lai
ku.
Atsišaukite
3537 So. Wallace St.

sman, Randolph 6624.
PARDAVIMUI 60 AKERTŲ paukš

čių farma. žemė labai gera. Triobos ir visi žemės darbui įrankiai geri.
Parduosiu labai pigiai, arba mainysiu
ant prapertės Chicagoj. Norinti tos
ūkės pasiskubinki!. Savininkas ran
dasi Chicagoj.
VILKAS & KAZANAUSKAS

2242 W. 23 PI.

Tel.: Canal 1068

MOKYKLOS
DIDŽIAUSIA
Mokykla Chicagoj

PARDAVIMUI SALIUNAS GEROJ
lietuvių apgyvento j vietoj ant T.own
of Lake . Parduosiu labai pigiai, ba
rai, boliniai (pool tables) stalai ir kiti
visi įrengimai. Savininkas turi kitą
ir moteriškų drapana,
biznį
sistema
yra geriausia.
4547 S. Ashland Avė.
mokiname
atskiruose
departamentuo
Tek: Boulevard 1152
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai
kerpa, mieruoja ir siuva
PARDAVIMUI SALIUNAS, aktuališkai
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
visokių tautų kolonijoj. Biznis lygų* Išmokinanti į trumpą laiką ir
už labai prieinamą kainą. Išmokęs
senas 10 metų. Parduodu todėl, amato,
be darbo nebusi.
kad susižeidžiau. Kreipkitės į Ateikite pasiteirauti, tas nieko neprekiuoja.
“Naujienas” num. 421.
Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM
DESIGNING
SCHOOL,
PARDAVIMUI SALIUNAS,
N. STATE STREET, CHICAGO
visas arba puse, geroj vietoj. 190 Kampas
Lake Str„ ant 4 lubų.

Visi dirbantieji vaikai, tarp žus koncertas, o tainiau Dramatiško
14 ir 16 metų, turi lankyti mo Ratelio aktorių* suvaidinta komodiia
“Aš Užgimiau”. Tikimės publiką
kykla 8 valandas savaitėj.
gausiui atsilankysiant.
“ ..... — Komitetą^.
Dirbti visa 1 diena ir lankyli j
mokyklą vakarais kenkia vaikų
Biznis išdirbtas per 6 met. Prie
sveikatai ir blogai į juos atsi
11
1 ............ , 1
žastis patirsite ant vietos. Atsi
Mokinkis dressmaking.
liepia moraliniu žvilgsnių.
šaukite 3204 S. Halsted St.
Braižymu,
siuvimo — Dienomis ar
Tikslas šitų ‘‘continuation”
MOTERŲ
vakarais.
mokyklų yra moikinli berniu
Speciales vakarinės klesos bizkus ir mergaites naudingai pra
REIKIA MOTERŲ PRIE
niavoms
merginoms, pasisiuvimui
PARDAVIMUI SALIUNAS, sau dresės.
leisti kaip darbo valandas, taip sortavimo popieros, nuolatinis
biznis išdirbtas gerai. Atsišau
ir liuosa laikų. Mokina ir pa darbas, gera alga. Atsišaukite,
VALENTINE
kite,
DRESSMAGING
COLLAGE
taria vaikams praleisti pramo L. Rosenburg & Co;, 2143 So.
2407
Madison
Street,
919 W. 20th St.
gos laiką tyram ore.
6205
S.
Halsted
St.
Loomis St.
ši mojkykla suteikia progos
Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.
dirbantiems vaikams ir mer
PARDAVIMUI SALIUNAS GEROJ
Sara Patek, pirmininkė.
gaitėms įgyti to aplamo moks
vietoj lietuvių apgyventa,. su visais , Vi i i ............ . ............ .»■■■■ ■■■. . ....... .................... /
fomišiais arba be Parduosiu pigiai, | ------- ;--------------- -------------------------------lo, kuris jiems pagelbės užim
nes važiuoju į Lietuvą.
VYRŲ
ti geresnes, svarbesnes vietas
Atsišaukite
,
1715
W.
46th St.
prekyboj
ar
kituose
užsiėmi

REIKIA AGENTŲ, PILNAM
Sugavo du juodrankiu.
Mažos klesos ir gera priežiūra, užtik
muose.
laikui ar atliekamam. Komišinas
rina kiekvienam greitą progresą.
Užvakar rytą H.1 Finstad,
Dauevbė ištaigų moka val ir alga. Dideli pinigai ir proga
Mokinama anglų ir lietuvių kalbų,
2332 I>awrence avė., vyriausias akams pilna algą, nors jie ir lan
aritmetikos, istorijos, geografijos ir
teisingam žmogui. Kreipkitės.
visų high school šakų.
Chicagos 'State Rankos, La [ ko mokyklą. -- Studentė.
PARDAVIMUI
Rm. 1103 — 79 W. Monroe St.
Sunaudokite liuosus vakarus pasiŠalie ir Washington gatvių, iž-1
3136 ir 8188 Wallace St. 2 aukštų mokinimui. Mokestis prieinama.
ir skiepas mūrinė krautuvė ir flatai ir
' Waitches Preparatory School,
dinirikas, gavo grasinantį nuo
REIKIA: ASSEMBLERIŲ, barnė, įsteigta duonos stotis. 2 auk
4509 So. Ashland Avė.,
juodrankiu laišką, reikalaujan
štų
medinis
pragyvenimui
namas
su
Chicago, II.
punch press ir vieno floorman. . nvuro cottage užpakalyj. Priimsime
tį jo nunešti nurodyton vie
Interlocked Spring Seat Corp. $4,000 cash, likusi suma išmokesčiais.
ton ir paskirtu laiku padėti $1,- MOKSLEIVIŲ SUSIRINKIMAS.
Kaina $13,000 . Kreipkitės prie savi
4801 S. Maplewood Avė.
Leveskio Mokykla
ninko, 1-os lubos 3136 Wallace, arba
000. Sis tai gavęs tuoiaius pra
Praeitą^eštacienio vakarą L.
‘drengiamoji ir prekybos dėl su
.
Lafayette 2992.
Koch & Co., 2603 So. Hasted St.
nešė poliai iai. Gi policija iš
•ugusių
Mokina Lietuvių ir An
2807
W.
38th
St.,
netoli
Crane
Co.,
M. S. A. II kuopa turėjo savo
rlų kalbų; Grammar School, High
dirbtuvių, 2 aukštų muro krautuvė ir
kabino prisirengė pasislėpus m-’
REIKIA VYRŲ DIRBTUVĖS dar flatai. Rendos $75 į mėnesį. Kaina
susirinkimą Raymond Chapel
'chool ir Prekybos dalykų. Priren
I nurorMos vietos laukti ateinant
bui,
nuolatinis
darbas.
6
solderers,
I
giama
prie kvotimų i visas augš$5,500.00.
Kreipkitės
prie
savininko
svetainėj, po num. 816 W. 31 shcet miltai.
'esniasias mokyklas.
Dienomis:
juodrankiu, kada šis padės $1.. Marx, 7546 -S. Peoria St., arba prie
gat. Susirinkimą atidarė pir
Atsišaukite
nuo
9:00
ryto
iki
4:00
p.
p. Vak.:
j
Koch
&
Co.,
26th
A*
Halsted
Ste
OtH). nažvmčton vieton. Ir kada
SOUTH
PARK
EMPLOYMENT
7
30.
iki
9:30.
Nodėldieniais
nuo
2540
Emerald
Avė.,
kampinis
6
fia

mininkas B. F. Kubilius. Gali
BUREAU,
H. Finstad nunešė tuščią nuo
11 rvfn iki 1 v. p p. mokinama
lų muro namas. Kaina $7,000.00.
ma pažymėti, kad šis moks- , 4198 So. Halsted St.. 2-os lubos
lietuvių R’rnrr.'atikos.
2538 Emerald Avė. 3 aukštų muro
šiušiu baksiuka ir padėjo nuro
Kalbame
lenkiškai.
namas
6
flatų.
Kaina
$6.000.00.
Kreip

leivių susirinkimas buvo gana '
1747 S. Halatvd St., arti IK jratv
dyton vieton, tuo jaus du juodkitės prie savininko 2603 S. Halsted
Street.
renkiai atbėgo pasiimti to bak- gyvas ir moksleiviu tarpe bu
vo
ga^i'frrta
pafėmyti
daug
pa,
sinko dr abu -tapo shn>tosios jx>AMERIKOS LIETUVIŲ
ANT RENDOS.
trišventimo, energijos ir gerų
3138 Wallace St. Rendos $75 į mėliriios aveniu sugauti. Sugau
norų veikli visruoinnniškoi dir PARDAVIMUI _ GERIAUSIAME nesį. Krautuvė ir skiepas su modertieji uasirodė, kad yra polici
Plojime auto-trokas, diktas, uždary- nišku 6 kambarių fatu ir barne, muvoj, būtent, rcnffti vairinis
vcuiuiuo,
tu
ir šonais, tinkąs prie viso- ro namas. Insteigta duonkepykla su
jos žinomi, kaipo geri krimina- prakalbos, paskaitas ir tjt. Yj>a- kio viršum
Mokinama: and tikos ir lietu vilkos
biznio; bučernės, grosernes ir ki pečium.
kalbų, aritmetikos, knygrvedystAo, ste
listai.
tokiam bizniui.
Parduosiu labai pi
nografijos, typewriting, pirklybos tei
tingai daug kas šalima tikėtis giai
kaip Ir uždyką, nes prie Šiam naPakels mokesti už taksus.
PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abelnetinka. Atsišaukite
2 pagyvenimų medinis namas po 6 nos istorijos, geografijos, politikinės
Užvakar pranešta, kad seka iš šios moksleiviu kuopos pir- nroi bizniui
1606
So.
Halsted
St.
kambarius,
viskas įtaisyta pagal va ekonomijos, pilietystėa, dailiaralyamą pavasarį pakels taksus ant mininko B. F. Kubilio, kuris
liausios mados. Rendos neša $70 į mė tės ir tt.
nesį. Namas ant 2 lotų pastatytas,
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
40 nuošimčių. Sako bus jmi- lanko Chicagos Universitetą.
puikioj
vietoj,
arti
63-os
ir
Kedzie
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6
Užpereitame susirinkime bu
liesta šios vietos: West Side,
Avė. Jnešt $1,000, o kitus ant išmo- iki 10 valandai.
vo nutarta pakviesti lietuvių
kesčio. Arba mainysiu ant mažo 8106 SO. HALSTED ST„ CHICAGO.
South Town ir Town of Lake,
bolševikus, būtent, A. L. D. L. 5 KAMBARIŲ VĖLIAUSIOS MA- groserio ar mašinos. Atsišaukit greit,
o apie Uncoln Park tai iiakels
dos rakandai, turi būt parduoti už bi- kas norit puikioj vietoj gyvent. J. Na
D.
19
kuopą
j
(tehatus.
Debatų
lę
sąžiningą pasiūlymą. Seklyčios se mon, 3452 So. Halstdd St., 2-os lubos.
taksus net ant 50 nuošimčio. \
AUŠROS MOKYKLOJ
tema: Ar reikalingas bolševiz tas, valgomajam kambariui setas, Nedėlioj galima matyt iki 4 vai. po
Norima pakelti taksus už tai, |
miegruimio setas, kaurai, davenport, pietų.
Pėtnyčioj, Spalio 14, prasidės
| kad Šiose miesto dalyse žymiai mas Lietuvoj? Negalavę pusę etc. Parduosime ant syk, arba atski
rai. Taipgi, puikiausia grojiklis, pi
laikys moksleiviai.
PARDAVIMUI FARMOS STAKAS, pamokos lietuvių kalbos. Mokinpakilo nejudinamosios nuosa
ir didelis,^ dubeltavų springsų ir įrankiai, graži vieta, gera Žemė.
Praeityj ši moksleivių kuona anas
phonographas su rekordais ir dai- Naudokitės, pakol nepervėlai, nes ge tojaus Pavylas Adomaitis. Visi
vybės vertė.
buvo kaip ir apmigus, neveik m*anto atada, 1922 So. Kedzie Avė. ra proga dėl lietuvio, kuris turi paty| rimą šiame biznyj. Žemės 147 ake kviečiami pradėti tuo laiku dėlei
li, bet nuo dabar norima paro
liai R. 85 Dol. Stako laipsniai: karvių didesnės naudos mokiniams ir
Suareštavo du kareiviu.
PARDAVIMUI 3 KAMBARIŲ 21,
dyti ką Chicagos lietuvių pa
kiaulių 21, žąsų 25, ančių 50; viš parankumui mokyklai. Prisiratų
200
ir visos mašinos; javai 1,000
rakandai.
Parduosiu
pigiai,
nes
Vakar du balti kareiviai pa žangioji moksleivija gali nu
bušelių. Tik šeši tūkstančiai. Paimt šyt galima visada.
piliais buvo užpuolę negrą po- veikti. Tat geriausios
__ ____ jai klo- išvažiuoju iš Chicagos. Atsišau traukini iš North Western stoties ir
važiuoti i Garnee, 111., o iš ten paimt
Įleistą, bet už tokį dartią abu-1 ties viešame visuomeniškame kite
3001 So. Halsted St.,
taxi.
D.
cepila',
R.
R.
J.,
Box
45,
Grays
924 W. 31st PI.
du pakliuvo belangėm.
veikime.— Ten buvęs.
Chicago, III.
Lake, 111.

REIKIA DARBININKĮJ

REIKIA DARBININK

Vakarinė Mokykla

žymus RAUDONAS šmotas

NAMAI-ŽEME.

Padaryta
Amerikoj

Lietuviu Rateliuos

AUTOMOBILIAI

MOKYKLA

SVEIKAIS muilas

IKOS LINIJA
NEW Y.OUK N V

J

Tiesi kelionė j LIETUVĄ PER PILIAVĄ (Karaliaučio prieplauką)
Alba per LIBAVĄ, HAMBURGĄ-EITKUNUS
šiuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant mu
gu pasažierai, O YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti STAČIAI
I PILIAVĄ.
Lietuviai važiuodami į Piliavą, aplenkia Lenkų juostą (Koridorą) ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių vizų ne reikia.
Susinešimas su Piliava tai yra nauja šaka rrvusų reguliariško
susinešimo su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o dėl Lietuvių ta
trumpas ir parankus kelias namon dasigauti . .
ESTONIA ....... I>apkr. 23
POLONIA ......... Gruod. 7

LITUANIA ....... Lapkr. 3
LATVIA ........... Lapkr. 9

Taipgi tiesi kelione tarpe Libaros-Danzigo-Halifakso ir Canados
Visi laivai turi puikius kambarius trečios kliasos keleiviams
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.

RAKANDAI

