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Želigovskis jau aplei 
dės Vilnių

Laukia Amerikiečių pašalpos Lietuvos žinios

TAIKA PASKELBTA
FrancuzŲ pasiuntinio Rygoj 

pareiškimas.
galima nustatyti lo krašto san
tykius su Lietuvos Respublika, 
sudarant vieną su juo vaisty

Padėtis Vilniuje nepersimainė
Gen. Želigovskis išvažia

vęs Varšuvon.
Priėmė laivyną mažinti 

pasiūlymą.

i,

4

BERLYNAS, X-26. (Elta), 
“Golos Rossiji” praneša iš Ry
gos, kad Prancūzų pasiuntinis 
Bygdje grafas Marteli pareiš
kęs, jog (Prancūzija galės pri
pažinti Lietuvą de jure, tik jai 
padarius taikos sutartį su Len
kija.

H—.................. —

3) ką ji mano daryti, norč 
dama pasiekti Klaipėdos kraš 
to prie Lietuvos prisidėjimo?

rašė).
V. Požėla, S. Kairys, K. Bie

linis, P. šemiotas, K. Venc- 
lauskis, B. Girtautas, V. Čepin-

Lietuvos dvarininkas 
gaiva lenką valdžios

paskirtas
Vilniuje.

Japonija ir Anglija
“principe” Hughes

priėmė 
pieną.

lapkr. 15

Socialdemokratų interpe
liacija dėl Klaipėdos.

WASHINGTONAS, 
(Liet. Eif. Biuro telegrama). 
“Elta” praneša, kad neoficiali- 
nėmis žiniomis generolas Želi
govskis ir Vilniaus srities Val
domosios Komisijos pirminin
kas Mokšeckis atsistatidinę ir 
išvažiavę Varšuvon.

Vilniškės civilinės lenku val
džios priešaky atsistojęs Alek
sandras Meištavičius, turintis 
dvarus Kaunijoj, apie Panevė
žį. Karinės gi valdžios prieša
kio buk esąs paskirtas genero
las Konaževskis.

AVASIUNGTON, 
— Anglija ir Japonija 
die nusiginklavimo konferenci
joje priėmė “principe.” Hughes 
pasiūlytą pieną sumažinti lai
vyno budavojiiną ir sunaikinti į 
niekučius pasenusius laivus. 
Tečiaus prie to plono abi šalįs 
duos savo dapildymus ir patai
symus.

Konferencija pradeda įeiti į 
savo vėžes ir senoji diplomati
ja pradeda rodyti savo galvą. 
Svarbesnieji delegatai nuolatos

lapkr. 15 
y • sian-

iiOt,

to
Mhiisteriui

Grupė Lietuvos varguolių-našlaičių, tik ką priimtų Lietuvių Moterų Globos Komiteto prie- 
glaudon Kaune, ir dar neaprengtų. Jie reikalingi yra ūmios amerikiečių pagalbos.

Gauna Rusijos užsakymų.

Želigovskio pasitraukimas 
nepermaino padėties.

lankai ir toliau pasilieka Vil
niuje ir tikisi, kad be Želigovs
kio jiems dar geriau seksis.

Didina ten kariuomenę.

Washington, lapkričio 15

mus ir visa konferencija darosi 
panaši į pradžią garsiosios Pa
ryžiaus taikos konferencijos.

Žmonės irgi pradeda atsigau
ti nuo pradinio entuziazmo 

jau su mažesniu pasitikėjimu 
žiuri į konferenciją.

Delegatai pradeda nuobo
džiauti. Jie gerai žino, kad 
Hughes visko neatidengė ir sa
vo pieną taip urnai pasiūlė tik 
dėl efekto į publiką. Prieš kon

Vokietija ir Anglija gavo dide
lius geležinkelių užsakymus.

Kanada budavoja aliejaus 
vagonus.

MASKVA, lapkr. 14. — Ca- 
nadian Car Co. atstovas E. II. 
Wilson išvažiavo iš Maskvos į 
Novorosysk, į kur bus atgaben
tas pirmas siuntinis 125 alie
jaus vagonų, iš 500 vagonų, 
kurie turi būti pristatyti iki 
Naujų Metų. VVilson sako, kad

kad tai esanti Ulsterio išdavys
tė. Ulsterio kabinete darbo 
ministeris Andrews sekamai 
atsiliepė apie tuos pasiūlymus:

“Anglijos valdžia bandė pa
pildyti begėdišką Ulsterio iš
davimą. Pasiūlymas įkurti vi
sos Airijos parlamentą turi 
būti atšauktas, pirm negu galės 

tęstis taikos konferencija.” 
Tečiaus nežiūrint Ulsterio 

bineto protestu, valdžia
pasiryžusi priversti Ulsterį nu
sileisti ir tuo padaryti taiką su 
Airija. Sinn feinerių delega
tai neatsitraukia nuo reikalavi
mo visus Airijos parlamento.

Vokietija nebegalinti mo 
keti kontribucijos.

KAUNAS, X. 26 (Elta). Spa
lių 26 d. St. Seimo plenumo po
sėdy priimta šio turinio social
demokratų interpeliacija: 

iMinisterių Pirmininkui 
Užsienio Reikalų
dol Klaipėdos krašto padėties 
interpeliacija.

Klaipėdos kraštas — musų 
visuomenės supratimu yra or- 
ga-ningai surištas savo ūkio ir 
politinės ateities reikalais su 
Lietuvos Respublika. Ta min
tim eidamos, atskiros musų vi
suomenės grupės ne tiktai mė
gino sustiprinti idėjinius 

prane- Mažaja Lietuva ryšius, bet

(Liet: Inf. Biuro telegrama)Į ferenciją stovi kiti irgi neina- I p}nlas užmokestis buvo gautas
“Elta” praneša, kad iš lenkų 
šaltinių paeinančios žinios, jog 
buk Želigovskis jau apleido ar 
apleis Vilnių, nieko nereiškia, 
nes Lenkų kariuomene Vilniu
je didinama ir sistema pasilie
ka ta pati. Tik Lenkai mano, 

ge- 
tiks-

žiau svarbus klausimai. Bele- i<ana(|()S doleriais, 
galai todėl viskame elgiasi la
bai atsargiai, nežinodami ką 

tais klausimais pasiūlys Jungt.
Valstijos.

Balfour, varde Anglijos, pri
imdamas “principe” Hughes

riau

Taika su Vokietija jau 
paskelbta.

Prezidentas Hardingas vakar 
išleido taikos proklamaciją.

True translation filed with th« post- 
master at Chicago, III., Nov. 16, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

VVASHINGTON, lapkr. 15.— 
Prezidento išleistoji šiandie 
taikos prokramaciją sako, kad 
karas tarp Vokietijos ir Jungt. 
Valstijų užsibaigė faktinai lie
pos 2 d., 1921, kada preziden
tas Hardingas užgyre bendrą 
kongreso taikos rezoliuciją.

Valdininkai sako, kad pro
klamacija nieko bendra neturi 
su atnaujinimu diplomatiniu 
ryšių su Vokietija, kadangi at- 

naujinimui tų ryšių užteko ap- 
simainymo ratifikacijomis tai
kos sutarties.

Panašios prokramacijos bus 
išleistos ir apie taiką su Aust
rija ir Vengrija. Tos prokla
macijos panaikins tuos karo 
laiko įstatymus, kuriuos ne
panaikino kongreso karo laiko 
įstatymų atšaukimo rezoliuci
ja, priimta pereito kovo 3 d.

kad Jungt. Valstijoms nėra rei
kalo didelį laivyną laikyti, nes 
jos negali būti užkariautos ir 
ir joms negali gręsti jokis už
kariavimas. Bet kas kita yra 
su Anglija. Ta šalis yra ant ne 
didelių salų, kuomet kitos im
perijos daljs yra išmėtytos 
visą žemės kamuolį. Be kitų 
šalių maisto ji negalėtų 
venti ir kelių mėnesių, 
ji ir turinti užlaikyti 
laivyną—didesni už visų kitų ■ 
šalių laivynus, nes tik nuo lai
vyno priklausanti Anglijos spė
ka ir gyvybė.

Lomonosov važiuoja iš Šve
dijos į Petrogradą, kad prižiū
rėti bandymą naujų Vokieti
jos garvežių.

Dabar Rusijoje taipjau yra 
grupė Vokietijos inžinierių ir 
atstovai Leed-s (Anglijos) 

Forge Co. ir American Pres-

Lomonosov taipjau važiuos 
Anglijon prižiūrėti išpildymą 
$8,000,000 užsakymo ant alie- 

? jaus vagonų ir boilerių.
Sužinota, kad Anglijos ir 

l’° Vokietijos firmos apsiėmę yra 
-•♦haprūpinti Rusijos inžinierystes

Apsimainė ratifikacijomis
WASIHNGTON, lapkr. 15. 

— Valstybės departamentas 
šiandie paskelbė, kad ratifika
vimais taikos sutarties tarp 
Jungt Valstijų ir Austrijos jau 
tapo apsimainyta.

Valstybės departamentas 
šiandie) pasiuntė paklausimą 
į Budapeštą, kad nusprendus 
kaip stovi dalykai su apsimai- 
nymu ratifikacijomis su Veng
rija.

Į reikalus, už ką Rusija užmo- 
r°(L'Lkės Baku aliejum.
dide’į | Kontraktai yra padaryti, su

lig kuriais Vokietija turi prista
tyt 1,000 ir Švedija 700 garve
žių. Tas tuksiantis busiąs pri
statytas iki naujų metų, o iki 
kovo mčn. dar 800. Bet net ir 
tuos garvežius (kurie yra du 
syk didesni už dabartinius) pri 
stačius, Rusijos geležinkelių 
veikiiiingumas padidės tik 30 
nuoš.

'Lomonosov, kuris davinėja 
geležinkelių užsakymus, sako, 
kad Amerikai nebus duota už- 
sakyim ii, il<i nel>us» padaryta

UKRAINIEČIAI NUVEIKTĄ 
BOLŠEVIKUS.

Mušis su indais.

MA1DRAS, Indijoj, lapkr. 15. 
—Iš Calicut pranešama, kad 
smarkus mušis siaučia tarp su
kilėlių ir valdžios spėkų ties 
Kanara mečete, Vayakede. Su
kilėliai, sakoma, aplaikė dide
lių (nuostolių.

VIENNA, lapkr. 15. — Pa
sak žinių iš Lvovo, Ukrainos 
sukilėliai veja bolševikus iš 
Ukrainos. Ukrainiečiai padarę 
ataką prieš daugelį raudonųjų 
divizijų ties Kijevu ir mušis 
tebesiaučia.

Trockis, sakoma, įsakęs eva
kuoti visą Ukrainos teritoriją 
dešinėj Dniepro upės pusėj.

Franci ją nė nekalbama.

Anglija padavė ultimatumą 
Ulsteriui.

Reikalauja priimt Lloyd Geo
rge pasiūlymus ir susitaikinti 

su Airija.

(LONDONAS, lapkr.
Anglijos valdžia šiandie 
ultimatumą Ulsteriui, kad jis 
turi priimti Lloyd George pa
siūlymus išrišimui Airijos klau 
simo be jokių svarbių permai
nų.

Bet ulsteriečiai tam pasiūly
mui labai priešinasi. Jie sako,

įteikė

ka~ 
yra

Moterjs pikietuoja nusi
ginklavimo konferencijų.
Reikalauja paliuosuoti 

nius kalinius.

WASHINGTON, lapkr. 15.— 
Prie nusiginklavimo konferen
cijos salės šiandie padaryta de
monstraciją už paliuosavinią 
politinių kalinių ir karo prie
šininkų. Penki buvę! kareiviai 
ir jurininkai, nariai VVorlds’ 
War Veterans ir 7 moterįs iš 
American Civil Liberty Union, 
nešdami vėliavas ir plakatus 
su įvairiais užrašais, pikietavo

Vienas tokių pleką tų skelbė, 
kad Anglija paliuosavo savo 
politinius kalinius po mūšių 
paliaubos, Italija gruodyj, 19- 
18, Francija kovo m., 1920 ir 
kad tą taip pat padarė Vokieti
ja ir Turkija. Kitas gi dviejų 
moterų nešamas plakatas skel
bė:

“Visoms Šalims: Ar jus ži
note, kad Jungt. Valstijose 145 
žmones tebesėdi kalėjimuose 
už išreiškimą nuoinonų, kurias 
dabar konferencija skelbia 
apie aprubežiavimą ginklavi
mus?”

FIN1GU KLUSAS.
Vakar, lapkr. 15 d., užsienio pini

gų kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
už 25.000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais Šiaip:

Anglijos 1 svaras ................... $3.97
Austrijos 100 kronų ................... 4c
Belgijos 100 kronų ............... $6.99
Danijos 100 kronų ............... $18.35
Finų 100 markių ................... $1.95
Francijos 100 frankų ........... $7.27
Italijos 100 lirų ................... $4.20
Lietuvos 100 auksinų ............... 40c
Trenku 100 markių ....................... 4c
Norvegų 100 guldenų ....... $14.25
Olandų 100 guldenų ........... $35.00
Švedų 100 kronų ................... $23.20

• šveicarų 100 kronų...............$18.90
Vokietijos 100 markių ........... 40c

BERLINAS, lapkr.
Vokietijon oficialiniai 
šė talkininkams, kad ji nega- mėgino daryti ekonominius 
lės užmokėti sausio 
sekamos dalies kontribucijos— 
500,000,000 auksinių
Vokietija sakosi prilipusi liep
to galo ir daugiau nebegalinti 
mokėti, nežiūrint kaip talkinin
kai nė protestuotų ir grūmotų 
ir nežiūrint kokias ne uždėtų 
ant Vokietijos pabauddas.

'Tečiaus talkininkų kontribu
cijos komisija, kuri yra dabar 
Berline, esanti įsitikinusi, 
kad Vokietija dar gali mokėti 
Ji tečiaus dar sykį apsvarstys 
padėtį. I

Vokietijos bankieriai mano, 
kad po nusiginklavimo konfe- 
renfijai turės būti sušaukta pa
saulio ekonomine konferencija.

su 
ir
su

Iš siuvėją streiko.
Visos streiko paliestos dirbtu

vės pikietuojamos.

NEW YORK, lapkr. 15. -- 
Streikierių pikietavimas 3,000 
moterų rūbų dirbtuvių prasi
dėjo šiandie. Visiems pikic- 
tuotojams įduota korteles su 
unijos instrukcijomis, kuriose 
įsakoma, pikietotojams nesileis
ti į ginčus ir nekelti jokių su
mišimų.

Fabrikantai tvirtina, kad 40 
nuoš. geriausių darbininkų ne
prisidėjo prie streiko ir jie buk 
dirbą. Bet unija sako, kad prie 
streiko prisidėjo 100 nuoš. 
darbininkų.

Niekurie mažesnių fabrikan
tų juti pi-atlojo <leryLiisi su <lar- 
binirikais ir darbas tose dirb- 
tuvėse atsinaujins kaip tik bus 
pasirašyta sutartis.

15, 1922 ja santykius.
Bet visa tai nesuteikia Klai- 

markių. r pėdos krašto padėčiai reikia
mojo aiškumo. Daugumą jo 
gyventojų ligi šiol dar nežino, 
ką mano santykių klausimu 
pati įdėtuvos vyriausybe.

Tuo neaiškumu naudojas ir 
Klaipėdos krašto junkeriai ir 
lenkai ir franeuzai. Visų jų va
roma labai energinga agitacija 
prieš Klaipėdos krašto susidėji
mą su Didžiąją (Lietuva. Toji 
agitacija ypač pakilo ryšy su 
miglotomis Hymanso politikos 
kombinacijomis.

šiuo sprendžiamuoju musų 
kraštui metu tokia padėtis yra 
ir nenormali ir žalinga. Klausi
mas turi būti aiškiai vyriausy
bės statomas. Del to mes klau 
šiam Ministerio Pirmininko ir 
Užsienio Reikalų Ministerio.

1) ką yra dariusi vyriausybe, 
norėdama suartinti Klaipėdos 
kraštą su Didžiąja Lietuva?

2) Kuriais pamatais ji laiko

Okupuotoje Lietuvoje.
Lenkų žvėriškumai už demar

kacijos linijos.
KAUNAS, spal. 29. “Lietuva” 

rašo:
Gauta laiškas iš Valkininkų 

par., kuriame štai kokios nau
jienos aprašomos, Cemento fa!) 
rike lenkų žandarai labai daž
nai lankos, daro kratas, išver
čia visus daiktus, knygas, daž
nai naktimis atsivelka vis sau
godami ir norėdami pagauti 
fabriko savininką.

Nuo spalių 1 d. lenkai visai 
pasiuto. Žandarai su milicija ir 
kareiviais laksto po kaimus ir 
vaiko mokytojus ir mokinius; 
visus žmones gąsdina ir verčia 
rašytis prie Lenkijos. Žmonės 
slapstos ir nesirašo, bet jei 
kas nors pusę žodžio prieš juos 
pasako, tai tuoj puola mušti —■ 
muša su vielų rimbais ir kan
kina. Krumenų vyrus primušė; 
Dargužiu visus vyrus mušė, 
kankino ir daugumą išvarė Vil
niun. Valkininkų miestelio J. 
Mikelionį (knygeles ir škaple- 
rius pardavinčjo) primušė taip, 
kad vos gyvas paliko. Ypač 
baido ir kankina šviesiuosius 
žmones, nori visus išbaidyti ir 
išvaryti iš čia.

Uždarymas laikraščio. Vil
niaus lenkų valdžia spalio 12 
dieną uždarė M. Biržiškos leid
žiamą ir redaguojamą dienraš
tį “Vilnius”.

Vietoj uždarytojo “Vil
niaus”, nuo spalio 29 d. pradė
jo eiti dienraštis “Vilnietis”.

“Socialdemokratas”
Musų draugų savaitinis laikraštis 

iš Kauno. Skaitykit visi.
Gaunamas Naujienose.

Kaina 5c.

PANAIKINO STORES BYLĄ.

KANSAS CITY, Mo., lapkr. 
15. Distrikto advokatas W. 
II. Hallett, įsakymu generali
nio prokuroro iš Washihgtono, 
panaikino bylą prieš New Yor- 
ko komunistę Mrs. Bose Pas- 
tor Stokes.

Trįs metai atgal Stokes buvo 
nuteista federaliniam." teisme 
10 metų kalė j i man už prieš- 
valdi.škn prakali) i. Bet ji pa- 
< įsė pcliaciją. Dabar jos by
la liko visai panaikinta. Prie 
įsakymo panaikinti jos byią 
nebuvo duota jokio paaiškini
mo.

Didžiausias 
markių atpigimas

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

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa- 
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos 
duoda 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 i orke ar Chicagoje. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės j Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted Si, Chicago, UI.

__________________________________ 1______ -



Sereda, Lapkričio 16 d., 1921

Lietuvos Našlaičiu Šel
pimo Reikalu.

Įsikūrusios Cliicagoj Lietu
vos Našlaičiams šelpti Draugi
jos pirmininke p. PctraitienC 
gavo iŠ Lietuvių Moterų Glo
bos Komiteto, Kaune, šitokį 
laiškų, rašytų š. m. spalio 8 
dienų:

(GERBIAMO J1 TAMSTA I
Iš D-ro Alseikos sužinoję, 

kad Čikogoje susitvėrė Drau
gija našlaičiams šelpti, ir kad 
Gerb. Tamsta stovi jos priša- 
kyje, Lietuvių Moterų Globos 
Komiteto Valdyba skaito savo 
paieiga suteikti Tamstai ne
kuriu žinių iš Komiteto vei
kimo.

(Lietuvių Moterų Globos Ko
mitetas susitvėrė balandžio 
mėn. 1919 m. tais pat metais 
liepos mėn. įsteigė Kaune naš
laičiams ir karo aukoms prieg
laudų, kurioje išpradžių buvo 
30 vaikų. Skaitlius vaikų didė
jo ir 1921 m. sausio mėn. vai
kų jau bm'o 130. Vaikų skai
čiui dar didėjant, nes pradėjo 
bėgti iš Vilniaus ir grįžti iš 
Rusijos, Komitetas nutarė įs
teigti antrų prieglaudų. Tuo 
tikslu išgavo iš Žemės Ūkio 
Ministerijos Gelgaudiškio dva
re namų ir 30 margų žemės ir 
liepos men. 1921 m. įsteigė 
mažiems vaikams antrų prieg
laudų. Tokiu budi! Komitetas 
turi 2 prieglaudas: vienų Kau
ne su 108 vaikais virš 10 me
tų ir antrų Gelgaudiškio dvare, 
Šakių apskrities, su 72 vaikais 
ligi 10 motų.

L. M. G. Komitetas pastatė 
savo tikslu ne tai, kad vaikus 
tik išmaitinti ir paaugus išleisti 
į gatvę, iš kur tankiausiai pa
puola jau įkalėjmų, bet kad 
išauklėti ir išauginti taip, kad 
jie išėję iš prieglaudų galėtų 
sau duonos užsidirbti, o visuo
menei ir valstybei naudingais 
būti.

Kauno prieglaudoje yra pra
dinė* mokykla, kurioje mokina
si 60 vaikų, berniukų ir mer
gaičių.

Yra staliorystės dirbtuvė, 
kurioje mokinasi 12 berniukų; 
yra batsiuvystės dirbtuvė, ku
rioje mokinasi 11 berniukų; 5 
berniukai mokinasi gelžkelių 
dirbtuvėse; kelios mergaitės 
mokinasi siūti. 3 berniukai mo
kinasi Teknikos mokykloj. 30 
berniukų ir mergaičių mokina
si gimnazijoj nuo 1 ligi IV kl.

Beto prieglaudoje labui pla
čiai pastatytas rankų darbas, 
kurio mokinasi visos mergai
tės liuosu nuo kito darbo lai
ku.

Visa prieglaudoje ruošų, plo
vimų, skalbimų ir t. t. atlieka 
l>alys vaikai.

Gelgaudiškio dvare prieglau
doje yra pradinė mokykla vy
resniesiems vaikams. Reto 
mokinami šiek tiek rankų dar
bo.

Visa tdi rašoma tuo tikslu, 
kad Gerb. Tamsta žinotumei 
musų tikslus ir užmanymus 
nors ir trumpai. Prašome ne
manyti, kad pas mus viskas 
gera. Ne. Teisybė, ten, kur ne
reikalinga lėšų, kaip va: švara, 
tvarka drųsiai galime pasakyti, 
musų prieglaudos gera, tų vi
si pripažintų. Bet su lėšomis 
ypač pastaruoju laiku labai ne
gerai. Turime prisipažinti, kad 
kasoje beveik tuščia, o tuo tar
pu reikailnga užpirkti žiemai 
malkų, daržovių ir kitokio 
maisto. Beto vaikai jau apip
lyšę, o haujo paimti nėra iš 
ko.

Lėšos Komiteto susideda iš 
narių mokesnio, iš aukų, pelno 
nuo visokių rinkliavų, koncer
tų ir t. t. ir pašalpos iš val
džios, kuri duoda labai maža, 
nes neturi.

Visa tai turint omeny Lietu
vių Moterų Globos Komiteto 
Valdyba šiuo kreipiasi į Tams
tų, prašydama paremti Komi
teto veikimų savo aukomis, 
kad nors šiaip išmaitinti, ap
rengti ir šiek tiek pamokyti 
tuos nelaimingus, likimo nu
baustus našlaičius ir našlaites,

kurie neturi nei tėvo, nei moti
nos, neturi kam pasiguosti, 
prie ko prisiglausti. Komitetas 
daro viską, ką gali, bet be pla
tesnės paramoj iš visuomenės 
jis negalės įkūnyti savo užma
nymų, jis negales net paken
čiamai jų išmaitinti ir apreng
ti.

Kartu su šiuo siunčiame ko
letų nuotraukų ir L. M. G. Ko
miteto statutų.

Platesnį pranešimų apie ko
miteto veikimų ir kasos stovį 
pranešime po visuotinam suis- 
rinkimui, kurs bus už 3 mėne
sių.

Jeigu norėtumėt Tamstos su
žinoti smulkiau apie kurį nors 
daiktų, prašome mums parašy
ti, mielu noru atsakysime.

Tikėdamosi, kad Gerb. Tam
sta ir Draugija, kuriai Tamsta 
vadovauji, suprasite mus, pa
siliekame reikšdamos gilios pa
garbos

Pirm. D. Šleževičienė, 
Sekr. B. Grigaitytė.

Socialisty Partijos Vykdo
masis Komitetas Jungti
niams Amerikos Kasyklų 

Darbininkams.
Jungtinių Valstijų Socialistų 

Partija, būdama pati auka tos 
reakcijos, kuri yra užsimojus 
išnaikinti jūsų ir kitas darbinin
kų organizacijas, siunčia pasvei- 
inimą Jungtiniams Ameriko? 
Darbininkams.

Uždraustis federalio teisėjo 
išleista Jungtinių Kasyklų Dar
bininkų finansams pakenkti se
ka po kriminalingų Vakarų 
Virginijos anglinių kompanijų 
nusamdytų mušeikų darbų Tos 
valstijos apygardose šitie nu
samdytieji mušeikos kaipn ap
skričio viršininkai turi neap
rėžtų leidimų užpulti ir užmuš
ti savo numatymu.

Unijiniai angliakasiai buvo 
užmušinėjami savo namuose. 
Jie buvo išmesti iš kompaninių 
namų ir su šeimynomis išva
ryti į kalnus. Valstijos virši
ninkai atleido šitam žudeikų 
režimui ir nuvarė angliakasius 
į nusiminimų.

Dabar išeina šita federale už
draustis kaipo tolesnioji pagel- 
l>a aiškiam kasyklų savininkų 
valdymui Vakarų Virginijos. 
Tai mažne pakartojimas to pa
ties teisėjo panašios uždraus- 
ties, kuri padėjo sumušti an
gliakasius du metai tam atgal.

šita tragingoji padėtis taip 
pat greitai seka pėdomis gelž
kelių vedėjų ir Gelžkelių Dar
bo Komiteto pasielgimo su 
gelžkelių tarnautojais. Vos spė
jus pastariesiems įkalbėti gelž
kelių tarnautojų atstovams ati
dėti streikų, gelžkelių vedėjai 
paskelbė, kad kitas algų minui- 
šimas bus paskelbtas 30 dienų 
bėgiu-

Pennsylvanijos Geležinkelių 
Kompanija visai nežiūrėjo Gelž
kelių Darbo Komisijos, l>et ko* 
misija nieko nedarė dėl šito 
nežiūrėjimo. Antra vertus 
gelžkelių tarnautojams griež
tai įsakyta klausyti komisijos 
patvarkymo, o jei ne, tai bus 
sunkiai baudžiami už tai. Vie
nas įstatymas yra pelnagau- 
doms, kitas įstatymas Jungti
nių Valstijų darbininkams.

Dabar gelžkelių tarnautojai 
susidūrė su ta galimybe, kad 
patvarkymai įsteigti ištisų 
gentkarčių kova gali būti nu
žerti į šalį, tie patvarkymai, ku
rie tiek daug reiškia jų apsi
gynimui nuo savarankišku 
gelžkelių šmugelnikų išnaud- 
jimų. Dabar gelžkelių vedėjai 
turi mažne .liuosų prieigų prie 
Federalio Iždo ir reikalauja 
užmokėti dividendus nuo bai
sių nebūtų vertybių, kuriomis 
gclžkcliai apkrauti.

Du metai atgal plieno pra
monės minios susidūrė su to
lygia padėtimi, kokių po to pa
tyrė anglikasiiai ir gelžkelių 
tarnautojai. Nepakenčiamos ir 
baisios sąlygos, su kuriomis jie 
susidūrė, iššaukė streiką. Spau 
dos galybės, visuomenės vir-

šininkai Pennsylvanijoj ir ki
tose vastijose streiko ribose, 
Teisingumo Skyrius ir Kuro 
Skyrius, susiorganizavo tani, 
kad privertus plieno darbinin
kus grįžti prie jų nežmoniškų 
darbų. šitas tragingas pra
laimėjimas yra perdaug žino
mas, kad jis reikėtų atkartoti.

Angliakasiai yra 
grupė susidurianti 
reakcija valdančia 
Valstijose didesne 
kokioj kitoj (&aly. 
kelių metų įvykiai
visas organizuotas darbininkų 
darbuotės susintas yra arti su
naikinimo pavojaus. Pražūtis 
gręsia ištisų gentkarčių pastan-

vėliausioji

Jungtinėse 
galybe negu

Paskutinių 
parodo, kad

Šitoj pavojaus valandoj yra 
kriminalinga laikytis pasidali
nimų, kurie neleidžia organi
zuotoms minioms veikli išvie- 
no. Šitie pasidalinimai yra 
paremti prieškarine gadyne, ku 
ri perėjo istorijon. Prieš mus 
stovi nauja gadynė. Eilių už
darymas yra būtinas. Visa or
ganizuotoji darbininkų darbuo
tė turi būti sumobilizuota ir 
sujungta bendram veikimui, jei 
mes norime i>alaikyti organi
zavimosi, spaudos, susirinki
mų, kovos, pikietavimo, fondų 
panaudojimo laisvę ir kitas. 
Visa tam dabar gręsia pavojus 
būti nužertu į šalį didėsės su- 
vienybinto kapitalo galybės ir 
jų įrankių visuomenės galėję.

Siųsdami <lrąsinimo pasvei
kinimą ir solidarumo prašymą 
pas Jungtinių Kasyklų Darbi
ninkus ir kitas orgi 
kurias ištiko baisus 
smūgiai paskutiniais 
metais, mes taipgi 
visų labiausiai prie
vienybės pasistačiusios tikslą 
išplėšti visuomeninę galę iš 
bendro priešo rankų. Mes tik 
žaidžiame 'klaidingomis svajo
nėmis ir tuščiomis viltimis, pa
laikydami begėdišką minių pa
sidalinimą link nepriklausomo 
politinio veikimo, šitas ve pa
sidalinimas ir atvedė kiekvie
ną organizuotų darbininkų sky
rių mažne prie pražūties kraš
to.

Suprasdama šitą pavojų So
cialistų Partija savo konvenci
joj pereitą birželio menesį nu-

reakcijos
(keliais 

raginame

balsavo patarti politines vieny
bes planą tais pačiais ruožais, 
kurie Anglijos darbuotę pada
re tokia gnlšng'n. Ten unijos 
su savo politikomis yra įsiku- 
ruaiti ir pripažintu veiksniu ša
lies (gyvenime. Čia mes per 
kovų galime gauti tai, ką An
glijos darbininkai yra gavę mu
sų raginama jiegų vienybė.

Unijinis krizis kas dėl pa
naudojimo visuomenės galės 
paskatino musų Anglijos bro
lius dvidešimts metų tam atgal 
federuoti Anglijos Darbo Par
tijoj, leidusioj kiekvienai pri
sidėjusiai organizacijai turėti 
savų autonomijų. šita akcija 
jos laimėjo stovį sau ir apsau
gojo tas teises, kurios dabar 
tokiu aitrumu ir atkaklumu vi
sur užpuldinėjama šitoj šaly.

Musų šauksmas pasiųsta dau
geliui darbininkų organizacijų. 
Mes gauname širdingų atsliepi- 
mų. Siųsdami šilų solidaru-

mo ir džiaugsmo palinkėjimų 
jums mes pakartojame šitų 
šauksmų prie vienybės ir visų 
musų jtegų organizavimo ben
dram apsigynimui.

Didėji valanda galingam vi
sų pajiegų suvienijimui atėjo, 
lai yra istorinis darbuotės lai
kotarpis. Senieji prietarai turi 
būti numesta į šalį. Mes turi
me liautis skirstęsi ir prakiši- 
nėję; mes turime susijungti ir 
lameli. Iš šito tamsaus laiko
tarpio mes turime išeiti stip
resniais ir galingesniais. Mes 
kviečiame visus dėtis prie šitos 
bendros kovos, kad išvadavus 
organizuotų darbininkų darbuo
tę nuo grumojamų pragaiščių.

Nacionalinis Socialistų Par
tijos Vykdomasis Komitetas.

SKAITYKIT IR PLATINK1T

MILDA TEATRAS
3140 South Halsted St.

....-- - --ĮVAIRUMAI: =============
PANEDĖLIAIS: — “Dancing Contest”;
SEREDOMS: — “Singing and Hat Contest”;
PĖTNYčIOMS: — “Bazaar”.

Utaminkais ir Ketvergais: 3 aklai Vodevil;
Subatoms ir Nedėlioms: 4 aktai Vodevil.

Puikiausios Fotodramos, Komedijos, etc. naujos kasdieną.
.... r-—r- ĮŽANGA: ■ —
Paprastoms dienoms: Balkonas 17c.; Apačioj 28c.
Subatoms ir Nedėlioms: Balkonas 20 centų Apačioj 30 centų

Knygų katalogas Dykai
Prisiųsk 2c štampų po adresu:

A. OLSZEWSKI,
3251 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 
o gausi didžiausio knygyno Katalogų Dykai

žiemos laike knyga yra geriausiu žmo
gaus draugu, suramintojum ir pamoky- 
tojum. 

♦ > •

DRAUGIJOS, UNIJOS
PARTIJOS, KLIUBAI

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

TAI YRA NAUJIENŲ SPAUS
TUVES UNIJOS ŽENKLAS

NAUJIENŲ SPAUSTUVE YRA 
VIENATINE LIETUVIŲ UNIJINE 
SPAUSTUVE AMERIKOJE

oio

Kur seniausia,
Ton geriausia.

SENIAUSIA

AoentiirA
VIENYBE
Parduoda laivakor

tes ant 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 i Eidkū- 
nus ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

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

Pinigus i Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

"VIENYBĖS”
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

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

raš-

”VIENYBĖ”
EINA DU KART 

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

juokų skyrių .
"TARKA”

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

Pirkite ”Vienybės” Ben
drovės Šerus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas seras $10.

ūžlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šokiu knygų.
vl-

in- 
ra- 

rei-

Reikalaukite platesnių 
formacijų apie viską, 
šykito mums laiškus, 
kalaukito musę piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

Su visokiais reikalais 
kreipkitos šiuo adresu:

LITHUflNIflN
VIENYBE PUBL. Go.
193 Grand St. B

BrooKluii, N. Y.
Kur vienybė, 
Ten galybė.

Pilietė moteris.
Kaip gali būt galima moteriai at

likti šių dienų reikalavimus, kaipo 
šeimyninkes, motinos ir balsuotojos 
ir visu jos draugijiniu ir politišku vei
kimu ,kuomet ji turi perleisti negales, 
kurios patinka kaipo moteriškę?

Sulaikyk ligą tuojaus sąžiningu gy
dymu su Lydia E. Pinkliam Vegetablo 
Convpaundu, ant pirmo ženklo strėnų 
skaudėjimo, prašalink ligą, nuo ku
rios moteris paprastai kenčia.

VMegano 
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI Plfr IGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. Bruževb 
čiaus aptiekę:

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, III.

STfi h'Jb'ž

FABiONAS Ir MICKIEVICZ, Ved.
Geria tįsia siuntimas pinigų, 

laivakortęs, pašportai ir. t»t;^ t 
nota ri.i ušaMtm

809 W. 351h St., arti S Halsted St. 1
Tel Boulevard 6111. .f . * * - u-». < •' • • j • r

Valandos: 9 iki 6 kasdien
Vakarais: Utar.. Ket. ir Sub. iki 9 vakari

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DUODA TEISIŲ PATARIMUS

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn SU, Room 1111-13 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted SU

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

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Valandos i 4 Iki 6 po piet, ir nna

Veda visokias bylas, visuose 
teismuose. Ekzemlnavoja Abstrak
tus, ir padirba viaekiua Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morgą* 
čiaus ant lengvų iilygą.

Tel. Randolph 2898

ADVOKATAS
Ofisas vidunrdestyjt 

ASSOCIATION BLDM.
19 So. La Salia SU 

Valandos: 9 ryto iki 6 po piet> 
Panedėliaia iki 8 vakare.

Mamų Tai.: Hyda Bark 8898

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

lt So. La Salia St. Room 824
Tel. Central 6398

Valu; 812 W. 83rd St„ CKcage
TeL Yards 4681.

79

S. W. BANES
ADVOKATAS

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

West Monroe Street, Chicago,
Phone Central 2560

Rez. 3214 S. Halsted St, 
Yarda 1015. Vai.: 6 iki 9 vak.

Tel, Hayinarket 8669 ,
/ JOSEPH W. GRIGAL 

Lietuvis Advokatas 
Kambaris 806, Home Bank Bldg. 
K am p. Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 

iki 9 vakare.

GOLAN & GOLAN
ADVOKATAI IR PATARĖJAI

1305-7 127 N. Dearborn St, 
Randolph 3899

MAURICE J. GOLAN
Res. 1102 S'. Ashland Blvd.

Seeley 3670

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA

GeneraUs
Kontraktorlas |r 

budavotojai.
Budavojame ir CaŽrome. 

1401 W. 47th St, CMcaga.
K

Didžiausias, atsakomingiausias ir 
pigiausias rakandų mufuotojas ant 
Bridgeporto, nes galiu patarnauti, 
kaip didesniam taip ir mažesniam 
darbe.

WM. DAMBRAUSKAS,
817 W. 34th St., Chicago.

Tel Blvd. 9336
r - ■ —! ■ ■ -- :* •*■ -■ ■ -—r:

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti j tas sankrovas, kurios

į skelbiasi Naujienose.

I
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Savaitine Biznio Apžvalga
WEEKLY BUSINESS REV1EW

Pastabos apie Biznio 
Eiseną.

Nusiginklavimo konferenci
ja. — Mes jau buvome pastebė
ję kad nusiginklavimo konfe
rencija, kuri dabar prasidėjo 
VVashingtonc galės turėti geros 
ar blogos intekmės į biznį, žiū
rint pagal to, kaip ji išris nusi
ginklavimo klausimą.

Pirmutinis Suvienytų Valstijų 
užreiškimas apie laivų sumažini
mą išpradžių davė gerų vilčių. 
Tas tuojaus atsiliepė ant Šerų 
tų kompanijų, kurios išdirba 
šarvus ir kitoką medžiagą kariš
kiems laivams, kaip pavyzdžiui 
Bethlehem Steel Company, U. 
S. Steel, ir Crucible Steel Com
pany. Šitų trijų komapnijų šė- 

.rai po Hughes pieno paskelbimo 
žymiai nupuolė. Vienok, ant 
rytojaus, dalykai jau išrodė ki
taip. Hughes pienas buvo ap
lamai pripažintas geru, bet kei
stinu, ir tas jau davė suprast, 
kad konferencijoj vykinami su
tarimai veikiausia bus veidmai
ningi. Kad šitaip yra supranta
ma finansiniam pasaulyje matosi 

me- 
vėl1

pra-

iš to, jog vakar kariškos 
džiagos kompanijų šėrai 
greit pradėjo kilti

žinoma, tai yra da tik
džia konferencijos, šiandien dar 
per anksti sakyt, koks bus jos 
galas.

Jeigu konferencija nieko doro 
nepadarys nusiginklavimo klau
sime, tai biznio pasitaisymo Eu
ropoj reiks laukti labai ilgai. 
Kadangi Amerikos biznis dide
liam laipsny  j priklauso nuo 'Eu
ropos, tai ir Amerikai nieko ge
ro negalima laukti artimoj atei
tyj

Bonų ir Šerų ateitis. — Eko
nominiame išsiplėtojime koks 
dvidešimts suviršum pereitų me
tų buvo laikas nuolatinio (einan
čio zigzakiais) kainų kįlimo. To
dėl tas pats laikas buvo laikas 
tokio pat nuolatinio bonų puo
limo Nuo pereitų metų dalykai 
atsimainė. Dabar prasidėjo il
gas kainų puolimo laikotarpis, 
kurs taipjau tęsis kokią dvide
šimts ar trisdešimts metų. Todėl 
šis laikotarpis bus nuolatinio (ei
nančio zigzagais) bonų kįlimo 
laikotarpis.

Pasiremiant šituo permatomu, 
šiandien yra verta indėti pini
gus į tokius bonus, kurių laikas 
negreit išsibaigs. Tokių bonų 
nešamas nuošimtis už kelių me
tų išrodys labai puikiu nuošim
čiu. Prie fo ir bonų kainos už 
kelių metų bus daug augštesnės.

Su Šerais yra truputį kitaip 
kaip su bonais. šėrai greičiau 
pakįla ir greičiau nupuola. To
dėl nusipirkus Šerų galima (lan
giaus uždirbti, bet, jeigu jie 
nupuola, tai dauginus ir pradirb
ti. Daugybes puikiausių kompa
nijų šėrai šiandien yra labai že
mai nupuolę. Nėra abejonės, 
kad už metų laiko, besitaisanti 
bizniui, tų kopanijų šėrai bus 
dvigubai brangesni. Todėl kas 
šiandien indės pinigus į parink- 
tinių kompanijų šėrus, tas už 
kokių metų vetoj $1,000.00 leng
vai galės turėti $2,000.00. Tą 
mes nurodinėjome per keletą 
paskutinių mėnesių ir nurodinė- Į 
jame dabar nes dabartinis laikas Į 
dar tebėra geru laiku pinigams 
indėti. (Smulkiau apie pinigų I 
indejimą klauskite asmeniškai I 
biznio vedėjo).

Aliejaus Šerai. — Daugelis 
teiraujasi apie įvairių aliejaus 
komapnijų Šerus. Daugumos 
kompanijų, apie kurias klausi
nėja lietuviai, šėrai nėra ver
ti nei cento. Bet ir gyvuojančių 
ir veikiančių aliejaus kompani
jų šėrai šiandien nėra pirktini. 
Aštriai peržiurėjus visokių alie
jaus kompanijų surašus, galima

Markele Kainos.

prieiti prie išvedimo, kad šian
dien galima pirkti gal būt tik 
vien Standard Oit Kompanijos 
šėrus.

tuo butų padaryta didelis žings
nis prie lietuvių biznio patobu
linimo ir įvedimo į jį augštes- 
nės moralės.

Kl. Jurgelionis.

ulemom * 
orančit 
ananas

Pamėginkite naujo ny

Spaudos darbai. — Spaustu
vių biznyje puolimas prasidėjo 
nuo Kovos mėnesio 1920. Biznis 
ėjo blogyn visą laiką iki šių 
metų Liepos menesio. Nuo 
Rugpiučio mėnesio spaudos dar
bų skaičius, o taipgi suvartoji- 
mos popieros svarų skaičius 
pradėjo po truputi daugintis. 
Biznis toli gražu nėra toks koks 
buvo 1919 metų pabaigoj ir 
1920 metų pradžioj. Atgal jis 
jau nebusugrįš. Vienok iki šių 
metų pabaigai ir kitų metų pra
džioj galima tikėtis neblogo 
spaustuvių biznio.

Biznio gyvastis. — Iš lietuvių 
biznierių mažai kas teapvertina 
pilnai apskelbimus. Šioj krizio 
valandoj turbūt kone visi biznie
riai yra nusiminę ir nenori nei 
minėti apie tai, kad ką pradėjus 
veikti savo biznio pataisymui.

Biznio pataisymui tokiu laiku 
kaip dabartinis galima atsiekti 
ne kainų augštumu, bet didesniu 
ir smarkesniu pardavinėjimu. 
Reikia pasiganėdinti mažesniu 
pelnu, bet už tai parduoti dau
ginus daiktų. Kad to atsiekus, 
reikia apie savo tavorą duoti ži
not didesniam žmonių skaičiui. 
O tą galima padaryti tiktai per 
apskelbimus, ar tai per laikraštį 
ar kitokiais budais. Skelbian-
ties vėlgi, reikia žinot kaip skelb 
ties. Kiekvienas biznis privalo 
taip skelbties, kaip jam yra tin
kamiausia ir labiausia prieina
ma.

Įvaiiriose biznio šakose dabar 
užsiliks biznyje ir net gero pel
no pasidarys tik tie kurie bus 
“mandresni”, tai yra, kurie mo
kės geriaus garsiu ties ir ge
riaus savo pasigarsinimais pri
traukti žmones prie savo tavo- 
ro.

C. M. D. Bankas padarė 
žingsnį priekin.

Central Manufacturing Dist- 
riet Bankas, kur nemažai lietu
vių laiko savo pinigus, užvakar 
paskelbė, jog jis prisidėjo kaipo 
narys prie Chicagos Clearing 
House, ir nuo panedėlio, lapkri
čio 14 d., šito banko čekiai bus 
apsimainomi per Clearing House.

Prisidėjimas banko prie Clear
ing House yra svarbus žingsnis 
priekin. Nes kada bankas pri
klauso prie Clearing House, tai 
ne tik jis turi patogumą greit 
apsimainyti čekiais, bet ir duoda 
savo “kostumeriams” didesnio 
saugumo užtikrinimą.

Prie Chicagos Clearing House 
priklauso dvidešimt šeši dides
nieji Chicagos bankai, o netie
sioginiu budu (per pilnuosius 
narius) priklauso dar 63 bankai. 
Kada bankas priklauso prie 
Clearing House tai jis privalo 
duoti savo knygas ir turtą per
žiūrėti Clearing House revizo
riui, kurs revizijas daro labai 
atidžiai, ir gal dar geriaus pri
žiūri bankų saugumą negu vals
tybinė revizija.

Chicago Clearing House ap
verčia kasdien dideles sumas pi
nigų, būtent apie $100,000,000, 
ir tai su tokiu patogumu, kad 
tokios daugybės čekių apsimai- 
nymas užima tik keletą minu
čių. K. J. I

INTERESINGAS KON- 
TESTAS.

Amerikos išdirbystės negali 
viršyti jokios kitos šalies išdir
bystės savo vidujiniais įrengi
mais bei pagabumais darbo atli
kimui. Kad nušvietus dalyką, 
galime pranešti apie kontestą, 
kuris yra pilname bėgy j, gerai 
žinomoj įstaigoj Joseph Triner 
Company, išdirbėjo Trinerio 
Karčiojo Vyno ir kitų populiarių 
gyduolių. Atsibuvusioj vakari
nėj spalio 31, 1921, kuri buvo 
duodama visiems darbininkams, 
kompanijos prezidentas paskel
bė dovanas, kurios bus išdalytos 
darbininkams, kurie parupys 
geriausius patarimus, kaipo iš
dirbystės pagerinimai, taipgi 
pramonės. Kontestą, darbininkai

Lietuvių biznierių susivieniji
mas. — Pereitą savaitę nema
žas lietuvių biznierių būrys buvo 
susirinkę Morrison Hotelyj sa
vo bendrams reikalams aptarti, 
šiame susirinkime buvo nutar
ta įsteigti Chicagos lietuvių biz
nierių susivienijimą, kurį kiti be
velija vadinti “Chamber of Com 
merce”. Tapo išrinkta komisi
ja, kuri išdirbs to susivienijimo 
įstatymų projektą. Jeigu šitoks 
susivienijimas įvyktų, tai jau Į patiko didžiausiu entuziazmu.

Širdingai kviečiame 
Tamstą įstoti dabar 

šin Kliuban
Nėra mėnesinių mokesčių. Nieko tamistai nekainuos įstojimas, 

o yra "naudingiausia Kliubas,'kurin tamista gali prigulėt.

Musų Kalėdinis Taupymo Kliubas žinomas netik Chicagoj, bet 
taip ir kitose užrubežinėse šalyse.

Tūkstančiai jūsų draugų ir kaimynų įstoja jin kas metai — jie 
sutaupo mažas sumas kas savaitė šio Kliubo planu imant 3% palu- 
kio ir prieš pat Kalėdas jie gauna čekį visos sumos kiek esi sutau
pęs ir pridedant palukį.

Ar tai no yra gera mintis? Ateik ir mes paaiškinsime apie tai.

The Stock Yards Savings
4162 So. Halsted Street.

Chicago, Illinois.

Ant tūlų dalykų vakar Chi
cagos marketo kainos buvo se
kamos : |

SVIESTAS — Creamery eks
tra 44^c., centralizuotas 38'/2c., 
ladles 31 ir 314/aC., kaina retai- 
liniams; ekstra viedriukai 47'/z 
c., spaustas 491/fcc.

KIAUŠINIAI — švieži pir
mieji 53 ir 55c., paprastai pir
mieji 43 ir 46c., maišyti lotuose 
50 ir 52c., ekstra sudėti balto 
medžio dežėsna 60 ir 61c., mar-j 
giukai 26 ir 28c., purviniukai 28 
ir 30c.

GYVA PAUKŠTIENA — Kur 
kės 35c., vištos 21 '/jC., pavasa
riniai 18c., gaidžiai 15c., antys 
2t>c., žąsys 22c.

NEGYVA PAUKŠTIENA — 
Kurkęs 35c., vištos 24 ir 26c., 
gaidžiai 16c., pavasariniai vištu- 
kai 22 ir 23c., antys 30 ir 32c., 
žąsys 26c.

BULVĖS — Baltosios, 100 
svarų $1.75 ir $2.05. Saldžiosios 
$3.50 ir $4.00 už statinę.

ŽALI FRUKTAI — Obuoliai
$7.00 ir $9.50 stalinė; grėpsai Laboratorija ir X—Ray.

Gydoma namie ir ligonbu 
; tyj.
i Atdara kasdien nuo 12 ik 
7 vai. vak.

Veltui neturtingiems.
Kalbama lietuviškai.

$5.50 ir $6.00 kreitas 
$5.50 ir $6.00 dėžė; 
$6.00 ir $6.50 dėžė; 
$6.50 ir $7.00 kreitas.

ŽALIOS DARŽOVES — Pi 
rokai $1.50 ir $2.00 už 100 pur 
dėlių; morkos $2.50 ir $3 00 u 
100 pundelių; kopūstai $2.00 i

t$2.25 kreitas; žyduoliai kopusti 
$1.00 ir $1.50 kreitas; agurki 
$3.50 ir $4.00 dėžė; salotos ga 
vose $5.00 ir $5.50 kreitas; gr> 
bai 65 ir 80c. dėžė; cibuliai $5.0 
ir $6.00 už 100 svarų maišelį 
pipirai 75 ir $1.00; bušelio kaše 

!ridikai 35 ir 40c. už tuziną; tu 
1 mėtės $4.75 ir $5.00 kreitas.

u

Su užregistruotu vnisbaženkliuSuv. Val»t 
l’uteutu Biure.

Naujame mėlynumo pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmuSan- 

čios ypatybės Siamo vai*to idėtos, 
su priemaiša priimniai Švelnaus 
kvepalo.

Rnftles yra jaoai paveikiantis 
pleiskanų paSalintojas —begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris

SrOPSDANDRUfF 
ppoMOrr.s 

UIAI.THYSCAI.P 
I.UXliRlANTHAIR

ALCOHOL.4OH

patiks kad 
ir gačniaų- 
siai y pa tai.

DIDŽIAUSIAS LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ SANDELIS

J. B. AGLINSKAS 
3238 So. Halsted St., 

CHICAGO, ILL.

KLINIKA.
Pažinimui ligos ir gydymu 

visokių ligų:
Vyrų, moterų ir kūdikių 

Vedama stabo
WEST END HOSPITA1 
2058 W. Monroe St., šiam 
rytinis kampas Iloyne Avc

Moderniškas būdas 
ligos pažiifipmi.

Talpinasi gerai įrengti

Aptiekoee 
parsiduoda 
po65c.arba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime 
per paftty 
tiesiog iŠ 
labara- 
torijos.

Būtinai 
reikalau
kite 
šitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite 
kad butų 
INKARO 
vais- 
baženklis.

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
U BnQADW.,č . > A . 2 NEW YORK; N Y .

Tiesi kelionė į LIETUVĄ PER PILIAVĄ (Karaliaučio prieplauką) 
Alba per LIBAVĄ, HAMBURGĄ-EITKUNUS

Siuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant mu
sų pasažierai, O YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti STAČIAI 
I PILIAVĄ.

Lietuviai važiuodami j Piliavą, aplenkia Lenkų juostą (Korido- 
rų) ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių vizų ne reikia.

Susinešimas su Piliava tai yra nauja Šaka mnisų reguliariško 
susinešimo su Hamburgu, Danzigu ir IJepojum, o dėl Lietuvių 
trumpas ir parankus kelias namon dasigauti .

ESTONIA ....... Lapkr. 23 LITUANIA .... Gruod.
POLONIA ......... Gruod. 7 LATVIA ......... Gruod.

Taipgi tiesi kelionė tarpe Libavos-Danzigo-Halifakso ir Canados
Visi laivai tari puikius kambarius trečios kliasos keleiviams 

Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.

ta

21
28

Kojy šutimas 
yra liga

Bjaurus kojų kvapas paeina 
nuo odos ligų, kurios vadinamos 
yra hyperidrosis ir bromoidro- 
sis. Naujai išrastas vaistas 
KOJOL pilnai išgydo tas ligas, 
ir žmogus pasiliuosuoja nuo to 
nesmagumo kuri 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. Kojotų reikia vartoti taip: 
į kvortų šilto vandens reikia 
pripilti 4 pilnus šaukštus Kojolo, 
ir tam vandenyj su kojolu mir
kyti kojas kokią 10 minučių. — 
Vieno buteliuko kojolo užtenka 
išgydymui nors ir blogiausių 
kojų. Buteliuko kaina $1.00.

Kojol
išgydo kojas 
nuo šutimo

Išsirašyk Kojolo buteliuką.
šiandien, vartodamas čia 

pridėta kuponą.

Lietuvon ir iš Lietuvos
LAIVAKORTES

C® NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visų geresniųjų linijų važiuoti 
Lietuvon ir iš Lietuvos.

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

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SKYRIUS

1739 S. Halsted St Chicago

Bingol Chem. Co.
281G S. Michigan Avė.
Chicago, III,

čia prisiunčiu $1.00 už kur j 
atsiųskite man Kojolo buteliuką 
gydyti kojoms nuo šutimo.

Adresas ......................-........ —-

New Peoples Electric Co.
(Not Ine.)

L. DAMBROWSKIS
savininkas

1711 W. 47th St.
Tel.: Yards 413 

Tarpe Hennitage ir Paulina.
Suvedame dratu* 
ir sudedame fixtu 
res į 6 kambarių 
namą už $69.00 
Persitikrinimui 

kreipkitės pu 
taus arba telefo- 
n noki te, o mes su 
teiksimo apkaina 
rimą. B irbą vi
suomet gvaras 
tuoj amo.

Taipgf laikomi 
elektr. Įrankių

krautuvę ir taisome visky yuniejs 
Kasų kainos prieinamos.

Gali Greitai Išsigydyt.
Ar kenti skausmų ir kankynę nuo 

raudonosios gyslos? Tas yra visai 
bereikalo — ją galima greitai ir ant 
visados prašalint su Pixine Pilė Re- 
rnedy. 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. Ižpildyk žemiau esan
tį kuponų; prisiųsk $1.00 pašto orde
riu, ir didelis pakas Pixine Pilė Re
medy bus tuojaus išsiųsta čystame 
pake. Jei neaplaikysi užsiganėdinan
čių pasekmių, pinigus grąžinsime.

The Pixino Co., Ine.,
5762E Paw Avė., Troy, N. Y.

Įdėta rasite $1.00. Prisiųsk man 
didelį pakų Pixine Pilė Remedy. Jei 
jos negelbės, kaip jus skelbiate, su
grąžinsiu, ir gausiu savo pinigus at
gal.
Vardas .
Adresas
Miestas Valst.

MrDR.HERZMAII^M
11 RUSIJOS

Persikui nuo 8412 So. Halsted 8t.
>o No. 8318 So. Halsted St.

Herai Ilaturlaraa tinemaa per 22 
motu kaipo patyręs gydytoja*, thl- 
rurgae Ir akušeris.

Gydo aitria* ir ehronlikaa ligas, 
▼yni, motom ir vaiki, pagal n**- 
jausiaa metodą* X-Ray ir kitokia* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir I«baratorijai 1121 W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS i Nuo 11—12 pietų, 
ir uuo 6 ikd 8 vai. vakarai*.

( Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Naktimi*! Drevei 
951 - Drover 4186

GYVENIMAS: 3313 S. Halated St.

Talephenali

r. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias liga* vyrų ir mt>- 
rų; galvos, akių nerviškumų, nusii
mu, narių silpnumų, reumatizmų, 
tralyžių ir kitas visokias vidurių Įl
įs. Kaipo lietuvis savo tautiečiams 
itarnauju kuoteiaingiausia. Visas li
tą gydau gamtiškais budais.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare, 
edėliomis nuo 9 iki 1 po pietų.
107 Milwaukee Avė., Chicago, III.

Phona: Humboldt 5849

Taria patyrimų 
moterų ligose; rū
pestingai prita
riu ligone Ir kūdi
kį laiko ligos. 
10929 S. State 8t 

Chicago, UI.

A. SHUSHO
AKUŠERIU

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

DR. CHARLES SEGAL '
Praktikuoja 15 metai

Ofisą*
<729 So. Ashland Ave^ 8 labo* 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriikų U 
Vaikų Ligų.

OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 17 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nediliomik nuo 10 vaL 

yalandos ryto iki 1 vaL po pie*.
Telefonas Drezel 2880

Dr. Maurice Kalni
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

TeL Austio 787
DR. MARTA

DOVVIATT—SASS.
Kųtik sugrįio ii Californljo* Ir 

vii tęs savo praktikavimų pa No.
5208 W. Harrisoa SL

Valandos: 8—12 kasdiena Ir •—•• 
vakaro išskiriant nodildieniaa.

Telefonas i Boulevard 7042

DR. C. L VEZELIS
Lletavis Deatlstas

DR. M. STAPULIONIS
Gydai be gyduolių ir be operacijų 

3347 Emerald Avė.
9 iki 11 ryto ir 9 ild 10 vakaro

Tel.: Boulevard 9397
731 W. 18-ta gat. 2 ild 8 vak.

Tel.i Canal 279
-------- ------------- -

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS

1121 Se. Halated SL, Chicago, UI 
hampaa 18th Si.

Valaadea: 9—12 ryto ir 1—I yak.
Phona Canal 267

Telefonas Pullnuan 856
DR. P. P. ZALLYS 

Lietavyo Dentistaa 
JUltin So. Michigan Av^ Roooland. 

Valandos: 9 ryte Ud 12 dienų 
Huo 1 pe pietų iki 9 vakare.

ephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
šnrimo valandos nuo 8 iki 12 iš 
ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.

5 So. Halsted St., Chicago, III.
JULl-JAn*'. - * ... . ' ‘ —1

_____
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Užsimokėjimo Kainai
Chicago je —• paltui

Metams _  ...>- ---------  $8.00
Pusei metų --  -----  4.50
Trims mSnesiams , 2.25
Dviem mėnesiams -................. 1.76
Vienam mėnesiui .................. —, 1.00

Chicagoje — per neilotojns!
Viena kopija L. • - 03
Savaitei —- ..... - 18
Mėnesiui , ■ -- ------ 75

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_______  . $8.80
Pusei metų .......... ........ 4.50
Trims mėnesiams 2.25

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Spauda vis labiaus 
varžoma Lietuvoj.

Jau rašėme, kad Letuvos 
valdžia, kontroliuojamoji 
krikščionių demokratų, nuo
latos varžo darbininkišką 
spaudą, tai uždrausdama dė
ti į laikraščius tam tikrus 
straipsnius, tai visai uždary
dama tuos laikraščius. Bet 
represijos prieš spaudą to
lyn dhro^i vis aštresnės.

Nesenai valdžia uždarė 
jau net ir Smetonos ir Vol
demaro laikraštį, “Lietuvos 
Balsą”, kuris kritikavo val
džios politiką Vilniaus klau
sime. Iš to galima numa
nyt, kad ji yra pasiryžusi 
užgniaužti spėka kekvieną 
opozicijos balsą, pasinaudo
dama karo padėtim.

Bet klerikalų diriguoja
miems Lietuvos diktato
riams da ir to negana. Jie 
sumanė visiškai pažeboti 
spaudą ir tuo tikslu paga
mino sekamą įstatymo pro
jektą, kuris bus įteiktas Sei
mui:

“Kas nusikalto platinąs 
spaudos keliu melagingų 
žinių apie vyriausybės ar

ba jos organų darbuotę, 
jei tomis žiniomis galėjo 
būt pakirstas valdžios au
toritetas (!) žmonių aky
se, tas yra baudžiamas; 
kalėti paprastajame ka
lėjime arba pinigine bauda 
ligi penkiosdešimts tuks- 
tančų auksinų.”
Jeigu šitą valdžios suma

nymą priims St. Seimas (o 
jisai veikiausia priims jį, ka
dangi Seimo didžiuma susi
deda iš krikščionių demo
kratų), tai valdžia galės ne 
tiktai braukti nepatinka
mus jai straipsnius iš laik
raščių ir uždarinėt laikraš
čius, o ir sodint į kalėjimą ir 
bausti piniginėmis baudo
mis nusidėjusius jai laikraš
tininkus.

Kam reikia valdžiai tokių 
despotiškų įrankių prieš 
spaudą? Bolševikiško pa
vojaus Lietuvoje senai nė
ra; su lenkų agentais val
džia galėtų lengvai apsi
dirbti, pasinaudodama esan
čiojo Baudžiamojo Statuto 
paragrafais; pagalios, prieš 
visus elementus, kurie kėsi
nasi ant Lietuvos nepriklau
somybės, ji gali pavartoti 
karo padėties taisykles.

Bet valdžiai, matoma, ru
pi kas kita. Ne su bolševi
kų arba lenkų agentais ji 
rengiasi kovoti, o su Lietu- 
Vos visuomene. Ji tur-but 
yra pasiryžusi pravesti to
kią politiką, kuriai Lietuvos 
liaudis nepritaria; ir kad 
liaudis neprotestuotų, nesi
priešintų, tai valdžia nori 
užimti jai burną.

Žinant, kad Lietuvos val
džia ir viešpataujančioji kle
rikalų partija linksta prie 
unijos su Lenkija, darosi 
baugu — kas bus su Lietu
va, jeigu prievarta bus nu
tildytas žmonių balsas! Jei
gu ne liaudies protestai, tai 
klerikalai senai jau butų įki
šę Lietuvą į lenkišką maišą.

Amerikos lietuviai turėtų 
pagalios sukrusti ir pakelti 
savo balsą prieš tą despotiz
mą.

TIKRASIS KARO LAIVŲ 
TIKSLAS.

Valstybes skyrius Wasliing- 
tone ragina Cliinų valdžią už
mokėti $5,500,000 paskolą 
Continental and Conunercial 
Trust and Saving Bank bankui 
Chicagoje. Tas parodo vieną 
tų dalykų, kuriems ylai vyliai 
reikalingi.-— (Mihvaukee Lea- 
der).

PABALTĖS S.-D. KONFEREN
CIJOS REZOLIUCIJA.

“Naujienose” jau buvo rašy
ta apie tai, kad spalių menesy
je įvyko Rygoje Pabaltės kraš
tų Lietuvos, Latvijos, Estijos 
ir Suomijos — socialdemokra
tų konferencija. Tai buvo jau 
trečioji tos rųšies konferencija. 

Kaip jau minėjome, tojii kon
ferencija aiškiai nusistatė prieš 
Lenkiją (tik estai šiek-tidk 
priešinosi). Kauno “Socialde
mokratais” paduoda rezoliuci

ją, kurią priėmė konferencija 
tuo klausimu. Ji skamba se
kamai:

“Delegacijos Socialdemo
kratų Partijų Suomijos, Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos pri 
pažįsta, kad dol užsienių po
litikos minėtos partijos vie
nodai nusistatė sekančiais 
klausimais:

“1. Minėtos partijos yra 
tos nuomones, kad susiarti
nimas keturių valstybių — 
Suomijos, Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos — ūkio, politikos 
ir kultūros srity a ta tinka tų 
keturių kraštų proletariato 
klasiniam reikalam ir turi 
būti siekiamas tų šalių so
cialdemokratų pai’tij ų;

“2. Jos yra tos nuomonės, 
kad minėtų keturių valstybių 
politika neprivalo turėti tiks
lo silpninti Kusi jos ekono
miniai ir turi būt susiprati
mo politika;

“3. Remiantis šito, minėtos 
partijos atmeta kiekvieną 
politiką, kurios veikimas bu
tų taikomas prieš Rusus ir 
kuri savo pasekmėmis neleis
tų susidaryti geriem su Ru
sais santykiam;

“4. Minėtos partijos bus 
priešingos militariam susi
rišimui keturių Pabaltės 
valstybių su Lenkija.”
Estų atstovas dėl paskutinio 

punkto įteikė konferencijai se
kamą pareiškimą:

“Klausimas santykių su 
(Lenkija nebuvo svarstomas 
vedamose musų partijos į- 
staigosc ir jokio nutarimo 
tuo reikalu nėra. Be to skai
tau negalima išanksto spręsti 
klausimą, priimtinas ar ne
priimtinas Lenkijos dalyvavi
mas konferencijose ir susi
artinimuose, kurie gali būt 
sudaryti ateity.”
Nežiūrint šilo protesto, estų 

delegacija pagalios pritarė 
konferencijos nusistatymui.

DIDŽIUOJASI DRAUGU 
ŽVAIGYBININKU.

“Laisvė” patyrė iš rusų laik
raščių, kad sovietų valdžia pa
skyrė savo atstovu prie lloove- 
ro komiteto Rusijoje tūlą A. 
Baranauską. Tas asmuo esąs 

čekistas, t. y. tarnaująs bolševi
kų slaptojoj policijoj. Nuo sa
vęs Brooklyno komunistų orga
nas pastebi:

“A. Baranauskas savo lai
ku buvo Amerikoje ir dauge
lis lietuvių jį labai gerai pa
žįsta.”
Gal būt, kad “Laisve” ir tie

są sako, jogei tas čekistas esąs 
tas pats asmuo, kuris keletas 
metų atgal buvo atvykęs Ame
rikon ir laikydavo prakalbas 
lietuvių kolonijose'. Jeigu taip, 
tai reikia pripažinti, kad bolše
vikų valdžia yra labai biedna

Laiškas iš Lietuvos
[Nuo nuolatinio Naujienų korespondento]
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Šiuo tarpu noriu pasidalinti 
su amerikiečiais draugais to
mis žiniomis, kokių turime iš 
musų partijos — L. S, D. P. 
— gyvenimo. Turiu pasakyti, 
kad pastaraisiais laikais prasi
deda pas mus gyvesnis judėji
mas. įvyko visa eile partijos 
konferencijų, būtent: Šiauliuo
se, Vilkaviškyje, Sakiuose, — 
tai apskričių (konferencijos, 
šiomis dienomis turi įvykti pa
naši konferencija Mariampole- 
je. Apie įvairių kuopų tari
mas! taipgi reikia žymėti, kad 
jos auga daug sparčiau nei 
prieš kelis mėnesius. Tose pro
fesinėse sąjungose, kur darbas 
nesustojo, jaučiamas daug di
desnis gyvumas. Kokios gi 
tam priežastys? Pirmoji, — da
bar aišku daugeliui tų, kurie 
pirmiau to nesuprato, kad prie 
geresnės tvarkos — socializmo, 
neprieisi tik vien gerais norais, 
arba karštą galvą ir širdį turė
damas. Nuo karštų žodžių 
Lietuvos “buožių” valdžia, kaip 
ją mėgsta dabar vadinti, ir 
nemanė sugriūti; priešingai, re
akcija didėja ir stiprėja. Aišku 
pasidarė turbūt ir tai, kad blo
ga bus tuomet, kada socializmą 
Lietuvoje vykins ne Lietuvos 
darbininkai, bet svetima pajė
ga. Toliau, darbininkai minio
mis ėjo į profesines sąjungas, 
tikėdami, kad sąjungos vienu 
akies mirksniu iškovos viską 
ir dar duos pašalpų iki valiai. 
Profesine sąjunga plačių minių 
buvo suprantama taip, kaip 
1905 m. žmonės suprato “ci- 
ciliką”, būtent, — cicilikas tai 
koksai tai viršgamtinis asmuo, 
kurs viską gali. Plačios masės 
manė, kad pro f. sąjunga sa
vaimi viską gali. Jos nepate- 
mijo vieno, kad prof. sąjunga, 
arba darbininkų partija, tai jie 
patys, jų rankomis sutvertos, 
suorganizuotos, išaugintos, pa
jėgos tvarinys.

Dabar toji sąmone pradeda 
grįžti. Bet kiek vargo, kiek au
kų, kiek darbo žlugo, kol pri
eita prie tos sąmonės. Reikia 
manyti, kad šitoji sąmone vys
tysis ir toliau.

gabiais ir išlavintais žmonėmis, 
jeigu ji skiria į tokią ulsako- 
mingą vietą šitokius asmenis. 
Amerikiečiai, kuriems teko su
sitikti su Baranausku (jo tik
roji pavarde yra Eidukevičia), 
turėjo progos pažinti j|, kaipo 
labai skystą ir labai paviršuti
niškai apsišvietusi žmogų.

Bet jeigu tas asmuo dabar 
tarnauja bolševikiškoje žvalgy
boje, kurios sipcdiališkurnąs yra 
gaudyt ir grūsti j kalėjimą so
cialistus ir žudyt tamsiuose ur
vuose nekaltus žmones, tai rei
kia ne didžiuotis, o šlykštėtis 
juo.

iPas mus darbininkus geriau 
suprantama profesine sąjunga; 
apie profesinę partiją jie buvo 
užmiršę, arba jiems buvo kal-
te kalbama, kad tos darbininkų 
politines partijos, kurios yra, 
tai kokių ten “sociališdavikų, 
pardavikų” partijos, nors 
paties išdavinio darbininkai ma 
tyli nematė. Dabar ir tai pra
deda aiškėti. Susi prantama, 
kad profesinė sąjunga tai vie 
na, politinė partija, tai visai ki
tas organizmas ir kitiems tiks
lams skyriamas. Prie šitos są
monės mases privedė, mato
mai, savivaldybių rinkimai ir 
tie žygiai Liet. Socialdemokra
tų Partijos, kūrins ji įstengė 
pakelti prie esamų joje pajėgų.

Sunkiu gyvenimo patyrimu 
prieinama prie sąmonės. Visas 
paklaidas klydusių jų atitaiso 
ir atitaisys patsai gyvenimas, 
jo sunki praktika. Supranta
ma kiekvienam, kad darbininkų 
judėjimas, statydamas aukštos 
ir tikslios gyveninio tvarkos 
tikslus, turi būti tobulas ir mo
kėti vykinti juos, mokėti kur
ti naujas gyvenimas. Kūrybos 
darbas, tai ne žodžių darbas. 
Socializmo neįvykinsime tik ge
rus norus teturėdami. Reikia 
mokytis naujo gyvenimo kuri
nio, reikia turėti ir didelę or
ganizuotą pajėgą, disciplinuotą 
savo tikslų supratimu armija, 
nes buržuazija ne žodžiais 
veiks kuomet pamatys savo 
krūmeliui pavojų.

Šitoji sąmonė pas mus yra 
pasirodžiusi, — ją ir turime 
sveikinti. Sutvarkymas Lietu
vos ūkio socialistiniais pama
tais — Lietuvos darbininkų už
duotis ir pareiga.

Stebėtina vienas dalykas, kad 
daugelis žmonių — Lietuvoje ir 
Amerikoje — vadinasi socialis
tais, bet nėra sąmoningi socia
listai, nes jie pačios socializmo 
esmės dar nėra pasiekę. Jei 
bent dalis tą vardą nešiojančių 
butų toki ir aktyviai dalyvautų 
darbe, šiandiena ir musų dar
bas išrodytų visai kitaip. Bet 
su laiku ir tai turi ateiti. Tik 
daugiau apie tai mąstykime ir 
remkime vienas kitą, nes musų 
darbas kiekvienoje savo dale

lėje yra nekas kitas, kaip mil
žiniško kolektyvo darbas. Ta
me darbe ir menkas šiaudelis 
laiku atneštas bus savo vietoje 
ir duos progos toliau vystyti 
ta, ką mes vadiname darbinin
kų partija, jos kūryba, ir vyki- 
nimą tos tvarkos, kuriai var- 
das^-socualizmas.

Tat bendri ruožai. Jei išteks 
laiko ilgainiui, mums prisieis 
dar nekartą grįžti prie pakeltų 
čion klausinių.

... .4—.

šiomis dienomis spalių 17 ir 
18) Rygoje įvyks Pabaltės Vals
tybių ((Lietuvos, Latvijos, Es- 
tonijos ir Suomijos) socialde
mokratinių partijų konferenci
ja. Lietuvos S. D. Partijos 
Centro Komitetas deleguoja 
ton konferencijon draugus St. 
Kairį ir K. Venclauskį. Tai 
trečioji iš eiles minėtųjų parti
jų konferencija.

Dienotvarkėje stovi praneši
mai ir tarpusavio informacija, 
tų valstybių užsienių politika 
ir organizavimas nuolatinio in- 
formacijų biuro. Savaimi su 
prantama, kad Latviuose, Suo-

to minose ir Estuose geriau einasi 
socialdemokratų darbas, — 
mums iš to tik turi būti naudos, 
nes kaimynų pavyzdžiai visai 
atitinka ir musų darbininkų ju
dėjimo praktikai.

Užsienių politikoje socialde
mokratų partijos nemažai nu
sveria. Pastaroji tų kraštų val
džių konferencija Hclsinikuose 
(Suomijoj) juk turėjo tikslo 
suorganizuoti avantiūrą prieš 
Rusus, Lenkija dėjo visų pa
stangų, kad izoliuoti Lietuvą ir 
paimti savo globon Pabaltės 
kraštus. Latvių ir Suomijos 
partijos pareiškė savo val
džioms griešto protesto, lodei 
tasai Lenkijos imperialistinis 
burbulas tenai pat Suomiuose 
plyšo, nedavęs jokių vaisių po
niškai Lenkijai ir Franci jos 
vedamai politikai.

Taigi šitie klausimai ir šito
je konferencijoje bus aptaria
mi.

Toliau prisieis įkurti nuola
tinius biurus susiin formavimo 
reikalams. L. S. D. P. siulis pe
riodinius išvardintųjų partijų 
suvažiavimus. Manoma, kad 
suvažiavimai informacijai galė
tų įvykti kas antras mėnuo.

Šitoji konferencija jau seno
kai ruošiama. Buvo svarstyta, 
kokios partijos ir kurių kraštų 
turėtų būti pakviestos. Lietuvos 
S. D. Partija griežtai nusistatė, 
kad toje konferencijoje nebū
tų Lenkų P. P. S., nes partijai 
kuriai rupi rėmimas savo bur
žuazijos ir įvairus Kijevo ir 
Želigovskio maršai, nevieta 
bendroje socialdemokratinėje 
konferencijoje. Ant to buvo 
sulikta ir-einamoje konferenci
joje Lenkų pepesnikai nedaly
vauja.

Tai liek šiuo tarpu žinių iš 
partinių sferų. —Kunigas.
16-X-21 m,
r 1 1 ■ .................. «

SKAITYKIT IR PLATINK1T 
“NAUJIENOS”

SVEIKATOS DALYKAI.
TIMAI.

Mokyklom atsidarius, nėra 
abejonės, užkrečiamų ligų 
skaitlius pas vaikus pasidau
gins. Tankiausia jų timai ar
ba kaip tūli vadina blusinės bei 
jadra. Šita liga tankiausiai 
siaučia pavasariais ir rudeninis, 
vienok žiema ir vasara nėra iš
imtis. Ja serga tiek daug vai
kų, kad tūli mano, jog ja turi 
persirgti kiekvienas. Ištikrųjų 
nėra nė vienos ligos, kuria tu
rėtų kiekvienas sirgti.

Timai yra viena labiausiai 
limpamų ligų, todėl reikia la
bai saugotis, kad nesuėjus į 
kontaktą su žmonėmis ir daik
tais iš to namo, kur ligonis ran
dasi.

Nors savaimi timai tankiai 
yra tik lengva liga, vienok var
giai nors kuri kita liga padaro 
sveikatai tiek daug žalos, kaip 
jie. Jie prasideda čiaudėjimu, 
kosėjimu ir akių paraudimu. 
Trečią ar ketvirtą dieną veidas 
ir krutinę lieka išberti. Į apie 
24 valandas visas kūnas lieka 
šbertas.

Liga prasideda akyse, ausyse 
ir gerklėj ir eina žemyn į 
bronchus (plaučių vamzdžius). 
Pas silpnus vaikus neretai ji iš
vysto bronchinę pneumoniją 
(plaučių uždegimą), kas duoda 
didelį mirčių skaitlių.

Kita tanki komplikacija yra 
ausies vidaus uždegimas ir jos 
puliavimas. Daugelis vaikų 
tuo budu netenka girdėjimo, ki
ti turi eit ant operacijos. Kiek
vienoj mokykloj rasite nema
žą vaikų skaitlių varvanČiom 
ausim.
, Bet aršiausia istorija apie ti

ni us yra ta, kad jie palenkia 
vaiką prie tuberkulozo (džio
vos) gavimo. Svarbu todėl, kad 
kiekvienas vaikas po persirgi- 
mo timais butų gerai maitina
mas, gautų gana tyro oro ir 
regulcrį posilsį. Reikia jį nu
vest pas gydytoją laikas nuo 
laiko, kad ištyrus, ar nėra tu
berkulozo.

Apsaugoti vaikus nuo tinių 
galima, jei tik žmonės pildytų 
sveikatos departamento patvar
kymus ir taisykels.

—Dr. A. Montvidas.

Socialisty Darbuotė.

— Illinojaus amnestijos dar
bą dar vis tebeveda valstijoje 
Vera Rodriguez iš Chicagos ir 
Celių Rotler iš New Yorko.

— Japonų valdžia dar vis 
draudžia socialistams susirin
kimus laikyti; neseniai tapo 
suareštuota keli socialistai už 
rengimą socialistų prakalbų.

— New Yorko klokmeikerių 
unija paaukojo $1,000 Socialis
tų partijos vajaus fondan ir 
išrinko speciali komitetą padė
ti partijai jos vajaus darbe.

Šimto Nuošimčių 
Patrijotas

UPTON SINCLAIR’O 
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS

(Tęsinys)

XIV.

AMERIKOS Miesto geravardžiai laikraščiai, 
žinoma, ncaikvojo savo vietos fantastin

gais radikalų kaltinimais, — kad policija kanki
na liudininkus. Bet Amerikos Mieste buvo lei
džiamas savaitinis socialistų laikraštis, kuris pir
mame puslapy padavė ilgą Petro prityrimų is
toriją drauge su jo paveikslu. Be to buvo trys 
darbininkų laikraščiai, kurie tą pakartojo, o 
Guberio Gynimo Komitetas sutaisė cirkuUorį 
apie lai ir tuksiančius kopijų išsiuntinėjo po visą 
salį, šitą eirkuliorį rašė kvakerukas Donaldas 
Gordonas. Jis atnešė Petrui korektą perskaity
si, kad pamačius, ar viskas sudėta; Petras per
skaitė ir nudžiugo, pamatęs kokiu jis didvyriu 
yra. Petras nieko nesakė apie savo pirmesniąją 
karjerą, o jei kuris Guberio Gynimo Komiteto 

ir sužinojo šilas smulkmenas, tai jis diplomatin- 
gai nutylėjo apie jas. Petras šypsojosi savy 
manydamas apie tai. Jie gudrus, šitie žmonės! 
Jie 'kelia savo kazyrą kiek lik ji verta — ir Pet
ras gyrė juos už tai. Donaldo Gordono pasa
kojime Petras išeina bėdnu darbininku; Petrui 
buvo juoko iš to. Jis buvo pripratęs prie žodžio 
“darbas”, bet kuomet jis kalbėjo apie “darbo 
žmonės”, lai jis suprato visai ką kita, o ne tą, 
ką šitie socialistai supranta.

Pasaka pasklido ir, žinoma, visokiems žmo
nėms norėjosi pasimatyti su Petru Todaičių 

namuose. Tatai Petras atsidėjo iškvosti visą, 
ką lik jis galėjo apie šituos lankytojus, —■ jų 
vardus ir užsiėmimus, jų santykius su radikalų 
darbuote. Gofė patarė jam nieko neužsirašinė- 
ti, kad jie nesusektų, bet Petras negalėjo to vis
ko atminti; tatai jis būdavo nueis į savo kam
barį, susirašys ant popicros šmočiukų ir gražiai 
užsius 410 savo švarko pamušalu drebėdamas bai
me.

Bet, išskyrus šitą užsirašinėjimą, Petro 
žvalgautu buvo lengvas darbas, nes šitie žmonės 
visi mėgo kalbėti apie tą, ką jie veikia; kartais 
net baugu darės Petrui — jie tokie atviri ir drą
sus! Jie pasakojo savo idėjas ne tik vienas ki
tam ir jam, bet ir viešai savo prakalbose, laik
raščiuose, brošiūrose ir lapeliuose, kuriuos jie 
vadino “literatūra”. Petras supratimo neturėjo 
apie tai kaip plati ir galinga buvo jų “darbuotė”. 

Jis tikėjosi atidengti slaptą sąmokslą ir gal vie
ną kitą dinamito bombą, o čia jis buvo beaįka
sąs ugnies kalną!

Bet Petras darė ką jis galėjo. Jis surašė 
vardus ir smulkmenas kokių keturių ar penkių 
dešimtų žmonių iš visokių klasių, — niekam 
nežinomų darbininkų vyrų ir moterų, žydų rub- 
siuvių, rusų ir italų cigarų dirbėjų. Amerikoj 
gimusių mašininstų ir spaustuvių darbininkų; 
taipgi kaikurių “kambarinių raudonųjų” — di
delių, be sutepus ir šviečiančių ponių, kurios 
atvažiuodavo pas namelį dideliais, skaisčiais ir 
žėrinčiais automobiliais ir palikdavo savo uni
formuotus šoferius ištisas valandas laukti, kol 
jos išklauso Petro pasakojimo apie jo “trečiąjį 
laipsnį”. Viena geros širdies ponia plevėsuojan
čiais pilkais čėtrais ant burnos, nuo kurios dvel
kė gardus parfumas, paklauso ar jam netrūksta 
ko ir įspaudė jam rankon dvidešimtinę. Nesi
tveriančiam džiaugsmu ir nustebusiam Petrui 
atėjo nauja mintis į galvą apie šitą daiktą vadi
namą “darbuote” ir jis nusprendė, kad Gofei 
atlikus su juo jis dštikro galės virsti “Raudo
nuoju” 'nekuriam laikui.

Tuo tarpu jis nutarė pasinaudoti seserų To
daičių svetingumu. Stase kas rylas išeidavo į 
darbą prieš astuonias, vadinas, Petrui dar ncat- 
sikehis; ()na gi būdavo namie, pataisydavo jam 
pusryčius, atidarinėdavo duris atsilankiusiems 
pas jį ir apskritai būdavo jam šeimininke. Ji 

buvo amžina ligonis; du kartu savaitėje ji eida
vo pas gydytoją nugarą taisyti, o likusį laiką ji 
turėjo ilsėtis, bet Petras labai retai, mate ją lai 
darant. Ji vis adresuodavo cirkuliorius, rašy
davo laiškus dėl “teisybes labo”, ir ėjo parda
vinėti literatūrą ir rinkti aukas susirinkimuose. 
.Jei ji nebuvo užimta darbu, lai su kuo nors 
vedė ginčus —• dažnai su Petru — bandydama 
priverst jį manyti taip, kaip ji mano.

Vargšas kūdikis, ją vargino mintys apie dir
bančiųjų klasių skriaudas. Ji kankino save jo
mis dieną ir naktį, o tas, žinoma, buvo įkyru 
Petrui, kuris visų labiausiai norėjo ramumo. 
Europoj milionai vyrų buvo suorganizuota į ar
mijas skerdžiančias viena kitą. Tas, supranta- 
biivo labai baisus dalykas, bet ką gelbėjo galvo
jimas apie tai? Sustabdyti toji skerdyne nebu
vo kaip ir, ant galo, lai nebuvo Petro kaltė. Bet 
šitas nelaimingas, suklaidintas kūdikis visą laiką 
elgėsi taip, kati sakytum, ji buvo kalta už šitą 
euroiiinį karą ir jos reikalas buvo jis sustabdyti. 
Bodavo kada lik ji pradeda kalbeli apie jį, tuoj 
pasirodo ašaros jos giliose žilose akyse ir smak
ras įima drebėti nuo skausmo; Petrui rodės, kai 
ji kalba apie jį be paliovos. Jos nuomone karas 
turi būti sustabdytas darbo žmonių sukįlimais 
Europoje. Be to ji matomai mane, kad tas ga
lėtų būti paskubinta, jei Amerikos Miesto darbo 
žmones sukiltų ir duotų pavyzdį!

JBus daugiau}

— Herman Molkenbuhr, vie
nas pirmųjų Vokietijos socia
listų vadų, keturios savaitės at
gal apvaikščiojo 70-tą gimimo 
dieną; jis apturėjo pasveikini
mus iš visų Vokietijos kraštų 
ir iš kitų šalių.

— Socialistų agitacijos, švie
timo ir organizavimo vajus su
organizuotas Cooko apskričio 
kuopų Chicagoj dirba išsijuo
sęs. Tau) kalbėtojų yra prof. 
Geo. R. Kirkpatridk, prof. 
Scott Nearing ir kili.

' DR. A. MONTVTD '
Lietaris Gydytojas Ir Odrargaa 

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

Telephone Central 8862
1824 Wabansia Avė.

Valandos! nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tol. Kodais 7715

........ . ..................—.......... ...........

Telephone Boulevard 5052 ,

Dr. A. Juozaitis '
DENTISTAS

Valandos! nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Šaradom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedil. pagal sutarimo. 
BU1 So. Halsted St.» Cblcago, m.
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Dvejos prakalbos ir peštynės.

Spalio 30 dieną, apie ketvir
tą valandą pp pietų buvo čia 
A. L. n. L. I>. ir I- M. P. S. 
kuopiu surengtos prakalbos. 
Kalbėjo koks tai p. Pranaitis iš 
Philadelphijos. Jo kalbos turi- 
tio nei neminėsiu, tų “garsių” 
rrrevoliucionierių — Pranaitis 
gi iš jų tar|x> — spyčiai vi
siems gerai žinomi. Pažymėsiu 
Ik, kas tose prakalbose atsiti
ko.

i ugai buvęs čia patsai Pranai
tis, norėjo duot kalbėtojui 
klausimų, bet tasis pareikalavo, 
kad klausimai butų paduodami 
ant rąsto. Taip daryti ne vienas 
nqmnorėjo ir, kiek pašturma- 
vę, išsiskirstė. —Beržo I-ap:vs.

Skaitytoju Balsai
[Ui iSratkStaa Štamą akprtu/9 
rmomonta Rudakclfa

“JUDOŠIAI—VALDŽIOS 
UODEGOS”.

judošius, judošių galva, sočiai- vadovaujamos rolės politikoje 
demokratų stulpas, surinkęs1 greičiausia, kad nebevaidins. 
11 milionų auksinų Lietuvos (Vienok jos reikšmė yra ta, kad 

| valdžiai; valdžios uodegos (iri- ji vislik duoda ir duos rimtų 
‘ nius, Požėla - socialdeinokra- darbininkų valstybiniam gyve- 
tai, organizavę Geležinį Vilką,1 niniui tverti. Aš buvau esu ir 

mirsiu esdekų pažiūrų, nors 
prie partijos dabar ir nepri-

Kalbos pradžioj, kuomet 
žmonės sėdėjo ramiai, atėjo į 
salę musų mieste jau pasižy
mėję triukšmadariai (juos čia 
žmonės vadina “traice,” nes vi
sados trijuose vaikšto munšai- 
nu apdegę). Du jų atsisėdo ne
toli estrados ir ėmė visokių 
“fonių” krėsti, trukdydami 
kalbėtojui. Bet šiaip taip su
laukta jiertraukos. Pertraukos 
metu pirmininkė, jauna mergi
na, dėl neramaus užsilaikymo 
ėmė triukšmadarius koliobi 
“kiaulėmis” ete. (kas, žinoma, 
merginai visai nepritiko). Kal
bėtojui vėl atėjus kalbėti ant 
pagrindų, salėn atvyko ir tre- 
tyris “traieės” narys ir alsisė 
do prie dviejų pirmiau atėju
siųjų. Kada kalbėtojas suminė
jo kunigą Olšauską ir Panelės 
§V. paveikslą, kurį jis nešęs 
buvusiam carui, vienas “trai- 
cės” pašoko iš kėdės ir rusiš
kai sukeikęs ėmė šaukti: “Me
luoji!” Visi žmonės, žinoma, 
pradėjo juoktis kaip iš girto. 
Vienas prakalbų rengėjų pri
ėjęs prie* “trai’ečs” liepė jiems 
eiti- laukan, bet tieji pasiprieši
no. Na. ir prasidėjo stumdy
mąsi. Gal butų nieko tokia ir 
nebuvę, jei pirmininku butų 
buvęs kas nors išmintingesnis 
ir publikoj neatsiradę smar
kuolių. Bet pirmininkė mokėjo 
tik koliotis, o tuo tarpu prie 
“traieės” pripuolė dar pora vy
rų iš publikos, kurie su prakal
bomis rodos nieko bendra ne
turėjo, pastvėrė du triukšma
dariu ir išvilko pro duris lau
kan. Sako, tarpdury dar buvęs 
pasik u insčia vintas. Trečiasis jų 
sėbras patsai smuko laukan. 
Bet tuo nepasibaigė. Išmestieji 
pasišaukė policiją pagalbon. 
Atvykus policija rado liet gi su
sirinkimą ramiai einantį, ir nie
ko nebandė daryti. Nieko čia 
nepešę, išmestieji dabar užve
dė bylą prieš metikus, už mu
šimą. Bylos tardymas įvyks be
ne ateinančio mėnesio 14 die
ną. Apie bylos pasekmę prane
šiu vėliau. šiose prakalbose 
žmonių buvo labai maža.

Tą pašią dieną, taigi spalio 
30, vakare, buvo kitos prakal
bos, suruoštos kokios tai 
“lysvės Mylėtojų Draugijos,” 
apie kurios buvimą man dar 
nebuvo tekę girdėti ir nežinia, 
kada ji įsikūrė ir koks jos tik
slas. Pirmininkavo buvęs vie
tos vargonininkas, (kurs nuo 
vargoninkavimo buvęs praša
lintas, sako, už nemokėjimą 
griešti ir neblaivumą). Kalbė
toju buvo Juozas Šalių nas, 
kurs, sako, dirbąs Lietuvos At
stovybėj ir tos atstovybės esąs 
pasiųstas agituot Lietuvos pas
kolos reikalais. čia jis savo 
kalboj ir agitavo už paskolos 
bonų pirkimą, bet ar pirko kas, 
nežinau. Be to jis savo kalboj 
užatakavo ir popietinį kalbėto
ją. Pranaitį, nurodydamas ke
letą pastarojo paskelbtų mela
gingų faktų. Kad pabaigė kal
bėt, iš publikos keletas, o ypą-

. Chicago. — Lapkričio 6 d. 
mes, brightonpairkiečiai, turė
jome laimės išgirsti Liuosybės 
Svetainėj (39 PI. ir Kedzie av.) 
prakalbą tema: “Judošiai — 
valdžios oudegos”. Prakalbas 
rengė vietos taip vadinami “ko
munistai” ir ALDLD, o kalbė
toju buvo kažin koks Pilevičia 
(regis, genu nenusiklausiau). 
Pirmiausia išreklemavo, kati 
tik jie, komunistai, esą geriau
si ir ištikimiausi darbininkų 
draugai, todėl tik prie jų dar
bininkai turį glaustis: Didžiau
si darbininkų priešai tai esą 
socialistai; dėlto labiausia rei
kią saugotis tų judošių, social- 
patriotų, išdavikų, Lietuvos 
valdžios uodegų.

Gerai. Judošiai tai judošiai. 
Bet kas buvo tas Judošius? Pa
sak šventraščio tai buvęs Kris
taus mokinys. Jis dėjosi ge
riausiu Kristaus draugu, bet 
velnią mąstė ir, kada atsitiko 
proga, už trisdešimt sidabrinu- 
kų pardavė Krislų kunigams 
ir žmonių valdonams.

Ar kam patinka, ar ne, bet 
žiūrint į įvykusius faktus, tai 
lygiai taip atrodo ir mūsiškiai 
“geriausieji darbininkų drau
gai” — tariamieji “komunis
tai.” Jų “lyderiai” šaukė nesu
sipratusius darbininkus: “pas 
mus, pas mus! mes geriausi, 
tikriausi jūsų draugai!” ir ku
rie ja'is patikėjo, daugelis atsi
dūrė kalėjimose, arba buvo 
deportuoti į bolševi'kijos “ro
jų,“ kur ir valgyti nereikia... 
Ar maža dar iki šios dienos ne
kaltai kankinasi kalėjimuose? 
O tie “lyderiai,” “ištikimiausi” 
vadai, ar sėdi nors vienas ka
lėjime? Ne. Jų niekas nekliudė. 
Kaikurie jų išvažiavo į “rojų” 
komisariauti. Ten jie, — kad 
darbininkai ir badu miršta — 
tie komisarai valgo ir geria 
puikiausiai ir automobiliais va
žinėjasi, o tų automobilių, nei 
gasolino, nei “tairų” jiems 
pirktis nereikia, nes viskas 
“kazionas” — skurdžiai dar
bininkai jiems visa tai parūpi
na dykai (nors patys priversti 
badu stipti). O kad automobi
liai etc. yra “kazioni,” nuo 
žmonių atimti, tai ir patsai 
kalbėtojas Palevičia — ar kaip 
jis ten vadinasi — pripažino, 
sakydamas: Ar tai nuskurėliui 
leis naudotis automobiliu, arba 
traukiniu, kuomet jie reikalin
gi komisarams ir kitiems val
dininkams greitai važinėti!

Pasak kalbėtojo, Vileišis —

Lietuvos Šaulius. (Ne Vileišis, 
nė. Grinius niekados nebuvo ir 
nėra socialdemokratai, bet kal
bėtojas tyčia melavo, buk jie 
esą socialdemokratai, kad la
biau d. skrodi tavus socialdemok
ratus). Het Štai ikaip ---- sako

kalbėtojas •< (Lietuvos valdžia 
jiems atmokėjo, — ir čia at
skleidęs parodė baltą “Socialde
mokrato” špaltą, cenzoriaus 
nulaižytą. Tai jums Lietu
vos valdžiai dirbti! — šaukė 
kalbėtojas. Įsikarščiavęs kalbė
tojas socialdemokratus pavadi
no net “kunigų čebatlaižiais.” 
Pasižiūrėsime faktų. Daugelis 
dabartinių “komunistų” pir
miau priklausė socialistų par
tijai, skelbė, jogtai yra tikroji 
darbininkų partija ir agitavo, 
kad darbininkai dėtųsi j ją. Ir 
visi pažangesnieji darbininkai 
buvo į socialistų organizacijas 
susispietę. Kunigams, klerika
lams, darėsi trumpa. Kad dar 
taip butų (keletas melų padir
bėta ir darbininkai organizuo
ta, tai klerikalai čia Amerikoj 
butų visai reikšmės nebeturėję. 
O dabar kas? “Komunistai” 
pjudydami darbininkus vienus 
prieš kitus, ardydami jų orga
nizacijas, draskydami socialis
tų sąjungas taip demoralizavo 
darbininkų judėjimą, kad ku
nigėliai tik rankas trina. Nau
dodamies “komunistų” pasėta 
darbininkuose suirute jie, kuni
gai, organizavo, stiprino kleri
kalų jiegas, ir šiandie jie yra 
viešpačiai. Komunistai jiems 
patarnavo — lali'že kunigams 
batus, patys to nenusimanyda
mi, o gal ir nusimanydami!

Akyvaizdoje šių faktų, — 
kas gi dabar yra “judošiai” ir 
“darbininkų išdavikai ?”

—Laisvės Varpas.

Krislai.
Vienas mano draugas, rašy

tojas, prisiuntė iš Lietuvos 
juodraštį laiško rašyto į mane 
dveji1 metai atgal. Ten be kit
ko jis rašė:

“Ką tau pasakyti apie bolše
vikus? Tu juos labai bari— ir 
gerai darai: yra už ką barti. 
Vienok ateitis jų rankose. Dar
bininkai ir visi ponų nuskriaus
tieji už juos. S. D-tų partija 
regis jau kai ir mirusi partija:

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimą, 
Jei skaitant raidės susilieja, 
Jei iš raidės darosi dvi, 
Jei turi uždegimų akių, 
Jei skaitant ar siuvant akis skau

da, tuomet reikalaukit akinti.

John J. Smetana
Akinių specialistas 

1801 So. Ashland Avė., 
Kampas 18-os gatvės.

Ant trečio augšto virs Platt’o ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

klausau”.
Prie šio pareiškimo minėtas 

draugas deda dabar šitokį prie
rašą :

"Taip aš rašiau prieš porų 

melų. Dabar aš kiek kitokios 
nuomones. Dabar atrodo, kad 
bolševikai galutinai susikom
promituos ir darbininkų akyse 
(jau susikompromitavo! P. K— 
as). Kas nemoka vesti ūkio, 
negali ilgai išlaikyti vadelių 
savo ninkose. O kaip sugeba 

ūkininkauti bolševikai, kiekvie
nam aišku. Vienu žodžiu rei
kia pasakyti: nebetoli tas lai
kas, kada bus galima pasakyti: 
‘vaša piesenka spietat (jūsų 

daina sudainuota).”
Tai yra labai charakteringos 

mintys. Jos duoda mums ga
limybės įvertinti musų draugų, 
socialdemokratų darbuotę. Jei
gu žmonės pasiryžę ir mirti es- 
dekais, taip be vilties tuomet 
Žiūrėję į dalykus, tai stebėtis 
reikia, kokios nepaprastos 
energijos, kokios valios tvirtu
mo reikėjo turėti musų tiems 
draugams, kurie ant savo pečių 
nešė socialistų judėjimą, nešė 
socializmo vėliavą į minias, 
kol vėl Lietuvos darbininkų 
judėjimą pakreipė į tikrąją va
gą. * ♦

“Laisvė” iškilmingai paskel
bus, kad Italijos Socialistų su
važiavime neišvengiamai įvyks 
skilimas, kad susipratę Italijos 
darbininkai negali bendrai 
veikti su ‘ buržuazijos uodego
mis”, pažadėjo duoti kuodau- 
giausia žinių iš minėto šuva-

žiavimo. Bet atėjus telegra
mai, kad dešinieji, kairieji ir 
centras (susivieniję nušvilpė 
nuo estrados trečio internacio
nalo agentą, reikalavusį mest 
lauk F. Turatį ir G. M. Serratį, 
“Laisvė” lyg baslį prarijusi ty
li ir apie suvažiavimą nė am!

— _ - -  — -
Paskilbęs rusų dainininkas 

šaliapi’nas atvažiavęs Londonan 
džiaugėsi laikraščių korspon- 
dentanis:

“Aš taip laimingas, taip 
laimingas, jog norėčiau apglėb
ti medžius, žolę parko, ir bu
čiuoti !”

—Kodėl? —i klausė jo ko
respondentai?

—šešerius metus aš išbuvau 
Rusijoje! — atsake Šaliapinas.

*
“Liberator” ir “Ncw Yorker 

Volkszcitung” redaktoriai' pada
rė išpažintį, prisipažindami, 
kad jų “teisingasis” komunisti
nis kelias buvęs klaidingas.

Dabar lauksime, kada prisi
pažins prie “griekų” Dūdele.

—P. K—as.

JUOKAI
Elgeta: — Poneli, susimylėk!
Praeivis:— Ana! Vakar ma

čiau čia lave neregį esant, o 
šiandie jau su kupra.

Elgeta: Taigi imat, poneli, 
kaip kariais grcitalii nelaimė 
žmogų ištinka!

Svečias (žcūiirininlcc-i) : ----
tamsta šiandie taip gražiai at
rodai !

Mažas Jonukas;— Mama, pa- 
mozok mane, ii as noliu būt 
glazus.

MRS. A. MICHNIEWICH
^AKUšERKA

3101 S. Halsted S t., kampas 81 gat.
Viename name su Dr. Monkevičium.

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

ANTRAS BANDYMAS NUSI
ŽUDYTI PASISEKĖ.

Mrs. Minnie Povvcrs, 50 me
tų amžiaus, 5737 Dorcbester 
avė., pasimirė Illinois Central 
ligoninėj, pasiplovus sau kak
lą. Praeitą metą jinai irgi 
bandė nusižudyti, užgerdama 
lyzolo, bet tada pasisekė gydy
tojams išgydyti.

Teta:— Nagi, Aldute, girdė
jau, kad pas tave lankosi piano 
mokytojas. Labai gražu. O ar 
toli jau nuėjot?

Mergiščia: — Ne taip garsiai, 
tetule. Mama dar nieko neži
no.. .

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- 
e, drapanų apkainuotų, tinkančiai 

ekvieno kišeniui.
Siutai ir overkotai nuo $12.50 ii 

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

lizos.
Gausi savo pinigų vertę, krba gau

si pinigus atgal.
Atdara kas vakaras iki 9 val„ 

ned. iki 6 vai.
S. GORDON,

1415 S. Halstad St.
Phonsi Canal 947

DR. A. R. BUJMlNW
Akią Specialistas '

4549 S. Ashland Avė.
Kampas 47th SI.

Dienoms, 9 ryto iki 9 vak.
Ned. 10 iki 12 Dietų.

Tel. Boulevard 6487

^1.

DB. YUSKA
1900 So. Halsted St

OTel. Canal 2118
Ofise valandos) nuo 10 ryto Dri 

8 vakare.
Mdeecija: 2811 W. 68rd Si.

Tel. Prospect 8466

Pasekmingiausis Išradimas

DENTISTAS
Kainos Numažintos
Gold Crovvns — taip žemai $3.50 
Platės — taip žemai ........... $8.00
Bridgework — taip žemai .... $4.00

Už šitas kainas gali atlikti sau 
naudingą dalyką tuojaus. Darbą 
gvarantuojame, kaipo geriausią.

Egzaminavimas veltui

Dr. Frank Satten
Kampas 47-os ir Halsted St.

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

l/ri TIII Jusy pasirinkime iš 24 rekordų, 500 plieno ifr<| TIII 
itLIui ’ a<kdų, taipgi deimanto adata su kiekvienu V r*I j iil| 

■■■Vi phonographu. Ateikite pas mus ir mes ■
parodysime gražiausių phonographu. Kiekvienas phonographas yra 
peržiūrėtas musų mechanikų, 15 metų patyrimų. ATEIK TAIP 
GREIT, KAIP GALI GERIAUSIAM PASIRINKIMUI. MES PALAI
KYSIME IR KADA NORĖSI, TADA PRISTATYSIM!
VELTUI PRISTATOME VISUR. JEI GYVENI Už MIESTO, PA
SIŲSIME C. O. D. DALEISDAMI PERŽIŪRĖTI PIRMIAU, NEGU 
MOKĖSI PINIGUS.

Nupirks dideli Phonographa 
1922 modelio, kuris grajina visokio išdirbimo 
rekordus, bu raštišku GVARANTAVIMU ant 
10 metų, šių phonographu reguliaro kaina nuo

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

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

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■H

| Rusiškos ir Turkiškos Vanos (
! 12th STREET

Tel. Kedzie 8902 /IL-Č 7 bĄA“

•j 8514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louis AveM 

CHICAGO, ILL.
uoiuiuiiiiitciiiiiiiii

— nuo —

PLIKIMO
Gydome priežastis: pleiskanų, slinkimo plaukų, niežėjimo galvos 

odos ir tt.
Gydome piežastis vedančias prie nuplikimo ir šiaip plauku ken

kimą.
Tikrai atauginame plaukus ant plikos galvos.
Pasekmes užtikrintos — Egzaminavimas veltui.

THE THOMAS’ HAIR & SCALP SPECIALISTS
300-1 Garrick Bldg., 61 West Randolph St., Chicago, 111.
Ofiso valandos: 10 ryt. iki 9 v. Phonę Centai 5^.51

Kepėjai
CONNECTICUT PAJŲ (PIEŠ)

Pasižymėję savo TYRUMU
Užsisakyk 

šiandien ant rytojaus.
Reikalaukite 

Case & Martin’o

SERGANTI VYRAI. Už visai mažas lėšas, suteikiama g
4- m . eriausis gydymas, kokis tik medici- 

:>yrL .Tai ,r. vieta, kurioje tūkstančiai paskelbė- 
jo, todėl, gali būt gera vieta ir tamistai.

Vyrai kenčiantį nerviškumą, vidurių ir jaknų 
nesmagumą, reumatizmą, kraujo užnuodini- 
ma, inkstų, pūslės, urinariškumą ir pi-ivatiš
kas ligas, gali vengti sunkaus sirgimo ir pa
ilgint savo gyvenimą tik tikru gydymu. Žmo
gus gali jaustis tvirtu, kuomet jo liga yra pa
žinta ir laipsniškai patirsta jo protišką ir fy- 
zišką tvirtumą.

Her£*? Nepamiršk, draugiškas pasi
kalbėjimas nieko nekainuos. Pasikalbėjimas 
visiškai užlaikomas slaptybėj. Privatiški gy
dymui kambariai.

DR. B. M. ROSS, SPECIALISTAS.
Mokslą baigęs gydytojas ir turi tinkantį“Ačiū gydytojui u ___„ ...................................... ........... ..

išgydymą”. leidimą nuo Illinois Valstijos. <
35 South Dearborn St. kampas Monroe, Crilly Building, Chicago, 

III. Imkit elevatorį iki penktam florui.
Ofiso vai.: Kasdieną nuo 10:0(frryto iki 5 p. p. Ned. 10:00 ryto iki 1:00 
laipgi vakarais: pan. ser. irsub. 5:30 iki 8 v. v.
INSTEIGTA DVIDEŠIMTS AšTUONI METAI TOJ PAT VIETOJ.

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

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

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. Ine.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago. III.

I Venerališkų, kraujo, odos, kroniškų, inkstų čpecioiisias Ligy gydymas eu pago1-
DR. J. W. BEAUDETTE

Ofisas Ofisas
Novako Vaistinė 6100 S. Ashland Avė.
1724 S. Ashland Avė. ant viršaus Banko
Vai.: 2:30—5 ir 8:30—10 P. M. Vai.: 1—2:30 ir 6:30—8:30 P. M.
Ned.: 2:30—4:80 P. M. Nedėliomis iki 2:30 P. M.
Telephone: Cai ai 464 Telephone: Republic 805

Tel. Monroe 2804

DR. W. F. KALISZ
Speci&lnmas: Moterų ligos ir Chirnrgija.

1145 MILWAUKE£ AVK. CfllCAGO.
J1

DR. M. T. STRIKOL’IS
Uetsvy* Gydytojas ir Chirargaa

Peopls Teatro Name, 
1616 W. 47tk St.. Tel. Bonl. 160 

VALANDOS)
6 iki 8 vak. Nedfci. 10 iki 12 ryto 

Bea. 2914 W. 4Srd Street 
Telephone McKinley 266

/FS=sh========= ■ -t. ■■-.-■-===!

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118
DR. P. Z. ZALATORIS
■YDYTOJAS IH CHIRURGAS

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 ps 
piet. 6 iki 9 vakare.

Hadiliomis nue 9 iki 12 ryte.
1821 S. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

...........-u
Tel. Boulevard 2160

Dr.AJ.KARALIUS
Gydytojas ir Chirurias 
VALANDOS: fc-12 lyto 

2—9 vakaro.
8301 So. Morgas Street, 

Chicago, DL

Telephone Yards 1632

DR. J. KULIS
LIETUVIS 

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

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

3259 So. Halsted St Chica■■■■■■
Telephone Van Buren 294

Raa. 1189 Independence Blvd. Chicage

DR. A. A. ROTU
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriikų, Vyrilkų, 
Vaikų ir visų ekroniikų ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drover 9698

Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dienų.

iniiiiiaiiiMvm
DR. G. M. GLASER

Praktikuoja 36 metai 
Ofisas i

8149 8. Morgan St., kerti 83 Si. 
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS!

Moteriikų ir Vyrilkų 
Taipgi Chroniikų Ligų. 
OFISO VALANDOS!

Hun 10 ryto 11d 8 po pietų. 8 
vakare. Nedėliomis nuo 10—2 

pe piet.
Telephone Yaida 687
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GATVEKARIŲ KOMPANIJOS 
GRĄSINA GATVEKARIŲ 

SUSTABDYMU.
Gatvekarių kompanijų advo

katas, Ilarry P. \Veber, parei
škė, kad gatvekarių kompani
jos sustabdys gatvekarių važi
nėjimų, jeigu jos pralaimės 
bylų, t. y. bus prievartos su
mažinti mokestį iki penkių 
centų, kaip kad buvo pirmiaus 
už gatvekariais važinėjimų. 
Nes, g rdi, kompanijos nieka
dos nesutiks operuoti gatveka- 
rius, jeigu bus joms iš to nuos 
tolis. Jis pasakė, kad jeigu 
teismas išduos savo nuospren
dį, liepiantį kompanijoms su
mažinti mokestį už važinėji
mų, tai jos atsidurs “reciverio” 
rankose ir bus priverstos kon
fiskuoti savo nejudinamąjį 
turtų. Bet miesto advokatas, 
Chester E. Cleveland, aiškiai 
pr parodė, kad gatvekarių koni 
panijos galės padaryti gražaus 
pelno imdamos tik po penkius 
centus už važinėjimų.

Iš to yra aišku, kad gatveka
rių kompanijos nusijaučia pra
laimėsiu bylų, jeigu jų advo
katas tokius argumentus pra
dėjo statyti.

BUS DARBO VISIEMS, KAS 
JO NORĖS.

Vietos pagerinimo boardo | 
presidentas, Michael J. Fahcr- 
ty, pranešė Mayoro Thompso- 
no nedarbo komisijos nariams, 
kad neužilgo bus darbo užtek
tinai visiems bedarbiams, ku
rie tik jo norės. Nes neužilgo 
prasidės, taip vadinami, viešie
ji vietos pagerinimo darbai. 
Sakoma, kad tam bus išleista 
arti vieno biliono dolerių.

KALĖJIMO GALVA NEPILDĖ 
“TEISĖJO” NUOSPRENDŽIO.

Suareštuotas Wilfred Clay- 
ton Lane atsisėdo belangėj ant 
suoliuko, apkrapino “perfumu” 
porų chryzanteinų ir paskui 
prabilo į kalėjimo tarnų:

—Jus neprivalote manęs į 
kalėjimų už skolų pasodinti. 
Klauskite, štai West Virgini
jos augščiausio teismo nuo
sprendis.

Jis pradėjo skaityti įvairius 
teismų nuosprendžius ir valsti
jų įstatymus, draudžiančius 
pasodinti žmogų į kalėjimų už 
prasiskolijimų. Jis tai skaitė 
vieną po kitam kalėjimo per- 
dėtiniui iki iš kantrybės išva
rė savo “draugus” kalinius. Bet 
tas jam nei kiek negelbėjo — 
uždarė jį belangėm

Jis pasisakė esąs buvęs Ge
orguos valstijos Federalio tei
smo teisėjas. Gi dabar tapo su
areštuotas už nemokėjimų ren- 
dos. Nuo lapkričio 1 d. jis yra 
jau parėjęs dvidešimt vietų.

Mat kokie pi ragai pasitaiko 
paragauti ir teisėjui.

VEŽIOTŲJŲ STREIKAS 
DIDĖJA.

Vakar ir užpereitų naktį 
įvyko nemažai susirėmimų 
streikininkų su streiklaužiais. 
Darbdaviai samdosi streiklau
žius ir nori jais streikininkų, 
darbininkų vietos užpildyti. Gi 
streikininkai to nepakenčia ir 
pasigavę gatvėse streiklaužius 
gerai apimuša. Ir kaipo to 
pasekmė, dabar darbdaviai 
kviečia policijų ir nori jos i>a- 

Fa+a
ANTANAS ALEKNA

37 m. amžiaus patiko nelaimę 
iš neapsižiūrėjimo su gasu, nes 

I eidamas gulti, neužsuko pilnai 
I gasą, iš ko ir mirtis patiko. Ve- I lionis paėjo iš Panevėžio apskr., 
I Uželių kaimo. Paliko Lietuvoj 
I motiną — Amerikoj pusbrolių. I Lavonas randasi 2212 S. Leavitt I St. Laidotuvės atsibus ketver- 
I ge Nov. 17 į Aušros Vartų baž

nyčią iš ten į šv. Kazimiero ka- I pines. Visus gimines ir pažįs- I tarnus kviečiame atsilankyti. Pa- 
I silieka nuliūdę pusbroliai

Jonas, Alekna ir Šūkis.

gelba streiklaužius apsaugoti 
i ir tokiu budu streikų pakrikdy- 
t ti. Bet vežiotojai yra tvirtai 
pasiryžę pradėtų streikų tęsti ir 
toliau, kol jį galutinai laimės, 
nežiūrint visokių darbdavių pa
sikėsinimų.

SPAUSTUVIŲ SAVININKAI 
ĮVES “OPEN SIIOP” 

, SISTEMĄ.
Astuonių Chicagos unijinių 

spaustuvių savininkai pranešė, 
kad jie įves, taip vadinamą 
“open fhop” sistemų savo 
spaustuvėse, jeigu spaustuvių 
darbininkai atsisakysi priimti 
jų pasiusimus. būtent, prailgin
ti darbo Valandas nuo 44 iki 18 
savaitei, arba sumažinti algas. 
Jie, sakos1, negalį išlaikyti 
kompetieijos su ne unijinėmis 
spaustuvėmis, kur darbininkai 
dirba ilgesnes valandas. Sako, 
tas palies nuo 1(M) iki 500 dar
bininkų.

Ar darbininkai sutiks jų pa
siulimus priimti, dar nežinoma.

PLĖŠIKAMS CHICAGOJ 
RUGPJŪTIS.

Plėšikai pasivertę esą slap
tosios policijos agentai atvažia
vo į Mrs. Johanna Hartman, 
našlės, namus, po num. 1011 
School gal., ir pavogė žiedų 
vertės $ 10.000.

Penki plėšikai nuėję į Visų 
šventų Neprigulnūngų Protes- 
tonų bažnyčių, po num. 201S 
Carolina gat., ir pavogė $2,000.

Vienas plėšikas , įėjęs vasti- 
nyčion, po num. 5857 So. Sta
te gat., atėmė nuo tarno $40 ir 
morfino butelį.

Plėšikai apipuolė Mrs. Min- 
nie Wallar, savininkę valgomų 
daiktų krautuvės, po num. 
2811 W. 22 gat., ir atėmė iš 
jos $100. Smuklėj po num. 
1213 Holt gat. atėmė plėšikai 
iš iš pagelblninko $400. Gi Pi- 
ggly-Wiggly krautuvėn įėję plė
šikai rado saugiųjų šėpų ir 
negalėdami jos atidaryti jų 
išsinešė su $141.

Tai tik vienos dienos dar
bas.

Tai kokį gerų dink į turi tie 
Chicagos plėšikai.

SUAREŠTAVO BARRY IR 
MOTERIŠKŲ.

Policijas uareštavo Barry ir 
MLss Dollie VVendell. Sakoma, 
kad suareštuotieji yra daliva- 
vę daugel pašto traukinių pie
šimuose. Ypatingai Barry, sa
ko, buvęs svarb!ausis asmuo 
“B g Tin” Murphy plėšikų gau
jos, Beto policija surado 
tuose namuose, kur suareštuo
tieji gyveno daug šautuvų, bom 
bu ir sprogstančių medegų.

NUŠOVĖ ŽMOGŲ.
Wriliam J. Frank, 45 metų 

amžiaus, 2331 N. A vers avė., 
tapo nušautas, kada piktada
riai bandė apiplėšti Standard 
Oil kompanijos stotį.

Lietuviu Rateliuose
RŪBŲ IšDIRBIMO BENDRO

VĖS SUSIRINKIMAS.
Lapkričio 11 d. įvyko Ame

rikos Kubų Išdirbystės Bend
rovė ekstra susirinkimas, šauk
tas tuoju tiksliu pasitarti, kaip 
surasti sėkmingus budus sukė
limui kapitalo, nutarta padau
ginti pereitame metiniame ben
droves dalininkų susirinkime. 
Susi linkimų atidarė bendrovės 
vice-pirm i įlinkius C. J. Mack. 
Buvo bendrovės viršininkų ir 
dalininkų duota tuo reikalu 
įvairus sumani mai. Keikia pa
žymėti, kad dauguma bendro
vės dalininkų gerai supranta 
reikalų steigti Lietuvoje audi
mo, verpimo ir siuvamo dirb
tuves. Nes tokios dirbtuvės 
dabar Lietuvoje yra labai rei
kalingos. Tatai supranta ir da
bartinė Lietuvos valdžia, nes 
jinai netik kų užgyrė šių bend
rovę, bet dar suteikė jai ir žy
mias linų koncesijas.

Pirin'aus Lietuvos linus ir 
vilnas įvairus pirkliai supirkę 
pasiųsdavo į Angliju, kur tatai 
suverpdavo ir išaušdavo audek
lus. Vėliau tie patys pirkliai

tuos audeklus supirkdavo ir 
vėli atgal į Lietuvą pasiųsdavo. 
Žinoma, visas pelnas tekdavo 
tiktai pirkliams ir užsenių ka
pitalistams. Gi musų žmonėms 
iš to jokios naudos nebūdavo. 
Tat ir nestebėtina, kad L’etu- 
vos darbo žmonės būdavo pri
versti apleisti savo tcvyhę ir 
važiuoti j užsienius sau uždar
biauti. I * 1 !' ;* [j ' |.i ji V

Gi ši bendrovė kaip tik ir pa
sistatė sau už tikslų tam už 
akių užbėgti, įsteigiant Lietu
voje dirbtuves apdirbimui ža
lios medegos ant vietos, sutei
kiant proga darbininkams sa
vo šaly uždarbiauti. Ir jau ge
ra įpradžia padaryta. Štai Kau
ne jau įsteigta rubsiuvykla, 
kur jau dirba daug lietuvių 
darbininku. Kubsiuvxikla su
tvarkyta pagal Amerikos dirb
tuves. Tauragėj taipgi jau 
baigiama taisyti tvenkinys, kur 
bus gaminama minėtam mies
tui' elektros šviesa ir varoma 
vandens pajiega verpimo ir au
dimo fabriko mašinos, kai bus 
pastatytas fabrikas.

Tai v’s pačių lietuvių darbi
ninkų darbas. Mat jie jau su
pranta tokio darbo svarbų, 
bei naudingumų, nes įdėti j šį 
biznį serais pinigai savu laiku 
atneš didelius dividendus ir tuo 
patys darbininkai pasipelnys, 
vietoj taž pavedus pilvotiems 
užsienių kapitalistams.

Susirinkime parduota Šerų 
seniems dalininkams suvirs už 
$4,000. Pasirodo, kad bendro
ve sparčiai auga. Tik, žino
ma, reikia tuo reikalu patiems 
dalininkams labiau interesuotas 
ir daugiau kapitalo į krūvų su
traukti. Kas išeitų didesnėn 
naudon Lietuvos gyventojams 
ir patiems dalininkams, gau
nant didesnį nuošimtį už įdė
tus savo pinigus.—šėrininkas.
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Liet. Darbininkų Tary
bos Konferencij’a.

Chicagos Lietuvių Darbininkų 
Tarybos konferencijų įvyks ne- 
dėlioj, Gruodžio 11 dieną, 10 vai. 
ryto, Meldažio sevtainėje, 2242 
West 23 Place.

Draugijos ir kuopos priklau
sančios arba norinčios priklausy
ti Ch. L. D. Tarybai, malonėkite 
išrinkti atstovus į konferencijų 
(po vieną atstovą nuo kiekvienų 
50 narių arba dalies) ir prisi
dėt prie to didelio judėjimo, ku
riam vadovauja Lietuvių Darbi
ninkų Taryba.
Ch.L.D.T.Pildomasai Komitetas,

L. S. S. VIII Rajono Konferencija 
įvyks septintadienyj, lapkričio 27 <1., 
Liuosybės svet., po num. 8925 So. 
Kedzie avė. Pradžia 10:30 vat. ryto. 
Visos kuopos malonėkite išrinkti de
legatus, nes ši konferencija turės iš
rinkti naują Centralinį Komitetą 
1922 m. ir daug kitų svarbių reikalų 
aptarti. — J. J. Čeponis, sekr.

Atlikime savo priedermę! — Lietu
vos Našlaičiams šelpti Komitetas tai
so didelį koncertą lapkričio 27 d. Bo- 
hem. Slovak salėj, 1436 W. 18-ta gat
vė. Koncerte maloniai apsiėmė daly
vauti visos musų žymiausios daininin
kų ir muzikų jiegos. Visas koncerto 
pelnas eina Lietuvos našlaičiams 
šelpti ir pinigai bus pasiųsti Kaunan 
per 24 valandas po koncerto. Lietu
vos visuomenė kviečiama paremti šį 
labdaringą koncertą gausiausiu atsi
lankymu. Biletai galima išanksto 
gauti šiose vietose:

Naujienų ofise
Pilkio sankrovoj, 1822 S. Halsted 
Universal State Banke
P. Petraiticnė, 3233 Aubum Avė.
J. Žalpienė, 922 W. 34th PI.
RoHelande, pas A. Grebelį, 10737 

Indiana avė. Komitetas.

L. S. S. Aštunto Rajono Koncer
tas bus lapkričio 24 d., Meldažio sa
lėj, 2244 W. 23rd Place. Salė atsi
darys 6 vai. vakare. Koncerto ims 
dalyvumą Lietuviai, Rusai, Slavai, Žy
dai ir italai . Mylintys gražius dai
navimus ir muziką maloniai kviečia
mi atsilankyti.

— Rengimo Komitetas.

Balius su programų, rengia Chica- 
pros Lietuvių Draugiją Sav. Paš. ne
dalioj, lapkričio 20, didžiojoj Schoen- 
hofen svet., 1214 N. Ashland Avė. 
kampas Milvvaukee Avė. Durys atsi
darys 5 v. v. Programas prasidės 
6:30 vai. vak. šis vakarėlis bus įvai
rus ir puikus ir iškilmingiausias, ma
lonėkite atsilankyti. Širdingai kviečia

Komitetas.

Brighton Park Liet. Atl. ir Paš. 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
penktadienį, lapkričio 18 d., 7:30 v. 
vak. Kliubo svet., 3923 So. Kedzie 
Avė. Visi nariai malonėkite atsilan
kyt, nes turime svarbių reikalų svar
styti. Taipgi nepamirškite atsivest 
ir naujų narių.

— F. Ažusenis, rašt.

PRANEŠIMAI.
S. L. Ex-Kareivhj Sčios kuopos su

sirinkimas įvyks ketvirtadienį, lapkr. 
17, Kaymond Chapel svetainėj, 81G 
W. 31 St., 7:30 v. vak. Meldžiame vi
sus atsilankyti būtinai turimo svar
bių reikalų. Geistina, kad apielinkės 
visi ex-kareiviai atsilankytų.

— 3Čios kp. Sekr. B. S'imokaitis.

East Chicago, Ind. — Svarbios pra
kalbos bus ketverge 17 lapkr. Anton 
kairio svetainėj, 5008 Barring Avė. 
7:30 vakare. Naudingų dalykų išgir
site apie Lietuvą. Ateikite visi.

— Rengėjai.

ASMENĮ! JIESKOjiMti"
JIEŠKAU SAVO PUSBROLIO Jo

no Barpšio, paeina iš Kauno rėd., Ra
seinių* pav., Gargždų par., Girininkų 
meciedžio. Girdėjau, kad gyveno Bo- 
ston’e, Mass. Turiu labai svarbų rei
kalą kaslink giminių Lietuvoje. Mel
džiu pačiam atsišaukti arba žinantieji 
man pranešti už ką busiu labai dėkin
gas. Petras Barpšis, 1750 So. Union 
Avė., Chicago, III.

Laiškas iš Lietuvos.
Ona Baudonienė, iš Para- 

gaudo kaimo, Tauragės apskri
ties, atrašė “Naujienų” redak
toriaus vardu laišką Kazimierui 
Bukauskui. Laiškas randasi 
“Naujienų” ofise.

JIEŠKAU JUSTINO NENIŠKIO 
paeina iš Šiaulių apskr., šakinio mie
stelio. Prapuolė utaminke, lapkr. 8, 
apie kokią 3 vai. diena. Tamsių 
plaukų, rudų akių, apsivilkęs buvo 
tamsiu kotu ir rudais čeverykais. 
Kas patėmys tokią ypatą, meldžiu 
pranešti, busiu labai dėkinga, Ona Ni- 
niškienė, 4427 So. Fairfield Avė.

isrendavojimuT"
ANT RENDOS 5 KAMBA- 

riai furnace šildoma, elektriką ir 
vanos. Renda $45.00 į mėnesį.

4831 W. Palmer St.
Phone Belmont 269

EXTRA!
Ant rendos 6 kambariai, karštu 

vandeniu apšildomi, švisųs, viskas 
naujausios mados, tinkanti daktarui, 
advokatui, arba taip inteligentiškai 
šeimynai. Atsišaukite >

4G01 So. Richmond St.

JIESKODARBO
JAUNAS PATYRĘS LIETU- 

vis komersantas, baigęs komer
cijos mokslus Europoje, norėtų 
gauti darbo rimtoje lietuvių pre
kybos įstaigoje ar banke. Kreip
ties į Naujienas No. 445.

REIKIA DARBININKT
MOTERŲ

REIKALINGA ŠEIMYNINKC mer
gina ar našlė prie namų darbo. leng
vas ir pastovus darbus, gera mokestis.

Atsišaukite
OREMUS CHEMICAL 

LABARATORY 
1718 So. Halsted St.

REIKIA PATYRUSIOS LIE- 
tuvės pardavėjos; darbas ant 
visados ,gera užmokestis, Bach’s 
Dept. Store, 3645 S. Halsted St. 
Tek: Yards 1322.

NAŠLYS JIEŠKO GASPADI- 
nės prie dviejų vaikų, turi mo
kėt nors biskį lenkiškai — $25 
į mėnesį.

1617 N. Lincoln St.

REIKIA MOTERŲ SORTA- 
vimui skudurų. Nuolatinis dar
bas, gera alga. Atsišaukite

CHAS LISSNER, 
2449 Armitage Avė.

REIKIA OARBININKU"
_________ VYRŲ

REIKIA ŠEŠIŲ PATYRUSIŲ 
darbininkų dirbti į serap yard’ą:

C0IIN IRON & STEEL CO.
2034 Southport Avė

REIKIA REGISTRUOTO VAISTI- 
ninko (pharnvist) arba vaistininko pa- 
pelbininko, mokančio lietuviškai kal
bėt.

19th & Lake Sts
Melrose Park, III.

Tel.: Melrose Park 1727

VYRŲ REIKIA LENGVAM DAR- 
bui. Gali uždirbti $15 iki $20 j die
ną. Gera proga turinčiam $400 kapi
talo. Patyrimas nereikalingas. Per 
visą motą darbas. Atsišaukit šiądien 
pasirengė dirbti.

82 W. Washington St. 
Room 525

REIKIA PATYRUSIO BU- 
čeriaus ir kad galėtų važiuoti 
troku

ARCHER PROVTSION CO.
2894 Archer Avė.

REIKIA DARBININKŲ
_________ VYRŲ

REIKIA 10 VYRŲ SENŲ 
plytų valymui.

P. GOLDMAN,
2707 W. Roosevelt Rd.

REIKALINGAS DARBININ- 
kas ant ūkės, darbas ant visados 
Atsišaukite Frank Tolišius, 3231 
S. Emerald A v. nuo 6 iki 9 vai. 
vak. arba laišku, ūke Missouri 
statė.

REIKIA VYRO, SENO AR 
jauno; valgis ir kambaris, kad 
ir mažos sveikatos. Nuolatinis 
darbas, Eagle Music Co., 3236 S. 
Halsted St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI SALIUNAS, 

geroj vietoj. Pardavimo prieža
stis, negaliu tą biznį vesti, ka
dangi turiu Real Estate biznį. 
Parduosiu greitai ir labai pigiai. 
Atsišaukite 1614 W. 46th St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ ir 
delikatesen. Renda už krautuvę 
ir keturis pagyvenimui kamba
rius $25.Atsišaukite.

2903 S. Canal St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir 
grosernė lietuvių ir kitų tautų 
apgyventoj vietoj. Parduosiu 
greitai ir pigiai.

2956 S. Union Avė.

GERA PROGA
Pardavimui karvė su veršiu; 

veršis nuo lapkr. 4 d. senas.
J. K.,

2535 W. 45th St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
geroj vietoj. Biznis išdirbtas 
Atsišaukite

5200 S. Union Avė.

VALGYKLA PARDAVIMUI 
visokių tautų apgyventa. Biznis 
išdirbtas per 18 metų. Gera pro
ga norinčiam pirkti

1947 So. Halsted St.

PARDAVIMUI BUČERNE ir GRO- 
semė lietuvių kolonijoj, arba mainy
siu ant namo. Pardavimo priežastis 
liga. Taipgi parduodu 5 sėdynių. 6 
cilinderių 1921 meto automobilių. 
Parduosiu sykiu ar atskirai. Pašau- 
cit telefonu Lafayette 6573.

PARDAVIMUI BARBER SHOP ir 
grosernė, ant kampo, bizniavas kam
pas, tarpe dviejų mokyklų, geras biz
nis, arba grosemę mainysiu ant sa- 
iuno. Kreipkitės

VINCENT KARSON, 
520 S. Western Avė., 
Tel.: Prospect 5277.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir 
grosernė, visokių tautų apgy
venta vieta, daugiau lietuvių. 
Pardavimo priežastį patirsite 
ant vietos. Atsišaukite 444 
Naujienos.

PARDAVIMUI SALIUNAS VISO- 
du tautų apgyventi vieta, biznis iš
dirbtas per daugelį metų. Renda pi
gi, lysas geras, parduosiu už teisin
gą pasiūlymą.

558 W. 37th St.

RAKANDAI^
5 KAMBARIŲ VĖLIAUSIOS MA- 

dos rakandai, turi būt parduoti už bi- 
ę sąžiningą pasiūlymą. Seklyčios se- 
;as, valgomajam kambarini setas, 
miegruimio setas, kaurai, davenport, 
etc. Parduosime ant syk, arba atski
rai. Taipgi, puikiausia grojiklis, pi
anas ir didelis, dubeltavu springsji 
jhonographas su rekordais ir dei
manto ntada, 1922 So. Kedzie Avė.

.. namai-zeme.
20 AKERIŲ MICH. DARŽŲ, 

f rūktų ir vištų farma, 120 myliu nuo 
Chicagos, 1 mylia nuo miestelio ir 
krautuvių, apie 5 blokus nuo moks- 
lainės, 100 pėdų, nuo žuvauiamo eže
ro, 6 kambarių Stucco stuba ir kiti 
geri budinkai, gera daržų ženvė, dide
lis sodnas, 2 Jersey karvės, 1—5 
metu arklys, mokėjau $200, 6 kiau
les, 150 vištų, daug pašaro. Visi rei
kalingi įrankiai etc. Kaina $5.500, 
parduosiu pigiai už Cash, ir galėčia 
mainyti: busiu Chicago ant to antra
šo, savininkas

YONAITES,
8507 So. Francisco Avė.

PARDAVIMUI KAMPINIS 
lotas Roselande prie 103 PI. ir 
Indiana Av. Parduosiu labai pi
giai. Norinti gero bargeno, malo
nėkite atsišaukti, Louis Rekosh, 
812 W. 33rd St.

' NAMAI-ZEME
DIDELIS BARGENAS

Gerai įrengtas muro namas 6 fla- 
tų ir 2 aukšti) medinis namas pečium 
apšildomas viskas ant vieno loto. Ren
dos neša virš $1,000.00 į metus, ran
dasi arti Morgan ir 19-os gatvių. Kai
na $9,500 apie cash reikalinga, li
kusius ant pirmo morgečio. Kreipki
tės, Frank J. Slifka, 3018 S. Oak 
Park Avc., Bervvyn, iii.

PARDAVIMUI NAUJAS MŪRINIS 
keturių flatų namas. Randos neša 
$126.00 j mėnesį. Kaina $12,500.00 
arba mainysiu ant gero automobilio.

Atsišaukit1
J. VELIČKA,

6319 So. Talman Avė.

72 MYLIOS NUO CHICAGOS, 40 
ak. farma, pusė dirbamos, derlinga 
žemė: 4 arkliai. 4 melžiamos karvės, 
vištos ir tt. Visi darbui įrankiai, 
mašinos; žieminiai javai užsėta, eik 
ir gyvenk. Pašaras, javai. Kaina 
$5,600. įmokėt $2,600, likusius pas
kolai.

J. J. STRAVINSKAS, sav. 
704 W. 31 st St.

Tch: Boulevard 5009

MOKYKLOS
DIDŽIAUSIA

Mokykla Chicagoj

Designing, kirpimo, litavimo, ir 
siuvimo vyriikų ir moteriškų drapanų.

Musų sistema yra geriausia. 
mokiname atskiruose departamentuo
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai 
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva 
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
lygų. Išmokinanti i trumpą laiką ir 
už labai prieinamą kainą. Išmokę? 
amato, be darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGN1NG

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str., ant 4 lubų.

P-lės E. KAZLAUSKAITĖS 
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

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

vaikams.
Klesos: dienomis ir vakarais
Spccialės instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADF.MY OF 

G0WN DESIGNING
Room 402, 59 E. Adams St.,

Tel:. Harrison 1421. Chicago.

Mokinkis dressmaking.
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialės vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSM A KING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.

REIKIA VYRŲ MOKINTIS 
BARBERIO AMATO.

Niekad straikai nepalyti. Darbas 
laukia — Dienomis ar vakarais kle
sos. Kreipkitės ypatiškai arba ra-

MOLER BARBER COLLEGE, 
105 So. Wells St.

Chicago, III.

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinamai angliškos ir lietuviškoi 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typcwriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abej
uos istorijos, geografijos, politikinė? 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašys- 
tės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.

AUŠROS MOKYKLOJ

Antradienį, Lapkr. 8, prasidės 
pamokos anglų kalbos. Mokin- 
tojaus Povylas Adomaitis. * Visi 
kviečiami pradėti tuo laiku dėlei 
didesnes naudos mokiniams ir 
parankumui mokyklai. Prisira- 
šyt galima visada.

3001 So. Halsted St., 
Chicag-o, III.

Leveskio Mokykla
PERSIKĖLĖ

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengiama 
prie kvotimų į visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėlionvis nuo 11 ryto iki 1 v. p. 
p. mokinama lietuvių gramatika.

3454 So. Halsted gatv. 
arti 35tos gat.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

DRAUGYSTĖ MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE: Pirmininkas Anta
nas Margevičia, 923 W. 33rd St.; 
padėjėjas Ant. A. Juščius; nutar. 
rašt. Izidorius Juščius, 1967 Canal- 
port Avė.; fin. sekr. Izid. Vedec- 
kis, 624 Barber St.; kasierius Pet
ras Paulauskis; centro rašt. Ant. 
Juščius; kasos glob. Juoz. Juščius 
ir Petras Vestelis; maršalkos: I. 
Jonas Guzauskis, II. Geo. Cher- 
nauskas; ligonių glob. Antanas 
Daujotas, 2026 Canalport Avė.; tei
sėjas Stan. Romanas.

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

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

Susirinkimai laikomi kas mėne- 
8is pirmą pėtnyčią, 7:30 v. v., Uni
jos salėj, 1564 N. Robey St.

Chicago.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖ: Pirmininkas Juozas Rūta, 
240 W. 51st St.; padėjėjas Ant. 
I/eknickaa, 663 W. 18th St.; nutar. 
rašt. Kaz. Demereckis, 3327 S. 
Wallace St.; turto rašt. P. Kuku
tis, 7 W. 23rd St.; kontrolės rašt. 
P. Paužolis; kasier. Ant. Antanai
tis; kasos globėjai: I. P. Chuplins- 
kas, II. Fr. Kiaunė; maršalka Kaz. 
Vaitkus. — Draugijos susirinkimai 
laikomi kiekvieno mėn. antrą su
batvakarį A. Urbono salėj, 3338 S. 
Auburn Avė.

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

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

RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS P. IR P. 
KLIUBAS: pirmininkas A. Kadzev- 
skis, 1217 N. Hoyne Avė.; nut. rašt. 
J. Makrickas, 2014 Fowler St.; ižd. 
M. Beiga, 2228 Carver St.; fin. rašt. 
J. Radišauskas, 1712 N. Lincoln 
St. — Susirinkimai laikomi pirmą
jį ketvergą kiekvieno mėnesio Liuo
sybės Svet., 1822 VVabansia Avė., 
7:30 vai. vak.

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

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

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

LIETUVIŲ POLITIŠKAS IR PAŠELr 
POS KLIUBAS: — Pirmininkas 

Frank Seilius, 1920 S. Halsted St.; 
Vice-pirm. Ant. Salemonaviče, 3333 
S. Halsted St.; Nutarimų rašt. Ant. 
Booben, 3231 Emerald Avė.; Turto 
rašt, Juozas Blauzdis, 4414 S. Ca- 
lifornia Avė.; Kontr. rašt. St. Ja- 
rembauskas; Iždininkas Kaz. Che- 
pulis. — Susirinkimai laikomi pirmą 
subatą kiekvieno mėnesio D. She- 
maičio svet., 1750 S. Union Avė.

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

LIETUVIŲ LAISVES KLIUBAS: 
Pirmininkas Antanas Zalatoris, 827 
W. 83rd St.; Padėjėjas Juozas Ka- 
tėnas, 8309 S. Union Avė.; Nut. 
rašt. Kazimieras J. Demereckis, 
3327 S. Wallace St.; Turto rašt. 
Juozas Šokas, 3222 S. Wallace St.; 
Kasierius Juozas Račiūnas; Kasos 
globėjai: Stan. Grikštas ir Jonas 
Mazuraitis. — Kliubas savo susirin
kimus laiko kiekvieno mėnesio pir
mą subatvakarį Jono Maziliausko 
salėj, 8259 So. Union Avenue.
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GATVEKARIŲ KOMPANIJOS 
GRĄSINA GATVEKARIŲ

gelba streiklaužius apsaugoti 
ir tokiu budu streiką pakrikdy- 
ti. Bet vežiotojai yra tvirtai 
pasiryžę pradėtų streikų tęsti i 
toliau, kol jį galutinai laimės, 
nežiūrint visokių darbdavių pa
sikėsinimu.

SPAUSTUVIŲ SAVININKAI 
ĮVES “OPEN SHOP”

- ±._.—u. l. jj____ 

tuos audeklus supirkdavo ir 
vėli atgal į Lietuvą pasiųsdavo. 
Žinoma, visas pelnas tekdavo 
tiktai pirkliams ir užsienių ka
pitalistam;*. Gi musų žmonėms 
iš to jokios naudos nebūdavo. 
Tat ir nestebėtina, kad 1/etu- 
vos darbo žmonės būdavo pri
versti apleisti savo tėvyhę ir 
važiuoti į užsienius sau uždar-

NAUJIENOS, Chicago, 61.
' ■■■■" "3LJ! L. W 7 .1

PRANEŠIMAI, REIKIA DARBININKy ■ NAMAI-ZEME
Sereda, Lapkričio 16 d., 1921

SUSTABDYMU.
Gatvekarių kompanijų advo

katas, Harry P. Weber, parei
škė, kad gatvekarių kompani
jos sustabdys gatvekarių važi
nėjimų, jeigu jos pralaimės 
byla, t. y. bus prievartos su
mažinti mokestį iki penkių 
centų, kaip kad buvo pirmiaus 
už gatvekariais važinėjimų. 
Nes, g rdi, kompanijos nieka
dos nesutiks operuoti gatveka- 
rius, jeigu bus joms iš to nuos 
tolis. Jis pasakė, kad jeigu 
teismas išduos savo nuospren
dį, liepiantį kompanijoms su
mažinti mokestį už važinėji
mų, tai jos atsidurs “reciverio” 
rankose ir bus priverstos kon
fiskuoti savo nejudinamąjį 
turtų. Bet miesto advokatas, 
Chester E. Cleveland, aiškiai 
pr parodė, kad gatvekarių kom 
ponijos galės padaryti gražaus 
pelno i m damos tik po penkius 
centus už važinėjimų.

Iš to yra aišku, kad gatveka
rių kompanijos nusijaučia pra
laimėsiu bylų, jeigu jų advo
katas tokius argumentus pra
dėjo statyti.

BUS DARBO VISIEMS, KAS 
JO NORĖS.

Vietos pagerinimo boardo Į 
presidentas, Michael J. Fahcr- 
ty, pranešė Mayoro Thompso- 
no nedarbo komisijos nariams, 
kad neužilgo bus darbo užtek
tinai visiems bedarbiams, ku
rie tik jo norės. Nes neuž.lgo 
prasidės, taip vadinami, viešie
ji vietos pagerinimo darbai. 
Sakoma, kad tam bus išleista 
arti vieno bidono dolerių.

KALĖJIMO GALVA NEPILDĖ 
“TEISĖJO” NUOSPRENDŽIO.

Suareštuotas \Vilfred Clay- 
ton Lane atsisėdo belangėj ant 
suoliuko, apkrapino “perfumu” 
porų chryzantemų ir paskui 
prabilo į kalėjimo tarnų:

—Jus neprivalote manęs j 
kalėjimų už skolų pasodinti. — 
Klauskite, štai Wcst Virgini
jos augščiausio teismo nuo
sprendis.

Jis pradėjo skaityti įvairius 
teismų nuosprendžius ir valsti
jų įstatymus, draudžiančius 
pasodinti žmogų į kalėjimų už 
prasiskolijimų. Jis tai skaitė 
vienų po kitam kalėjimo per- 
dėtiniui iki iš kantrybės išva
rė savo “draugus” kalinius. Bet 
tas jam nei kiek negelbėjo — 
uždarė jį belangėn.

Jis pasisakė esųs buvęs Ge
orgijus valstijos Federalio tei
smo teisėjas. Gi dabar tapo su
areštuotas už nemokėjimų ren- 
dos. Nuo lapkričio 1 d. jis yra 
jau parėjęs dvidešimt vietų.

Mat kokie piragai pasitaiko 
paragauti ir teisėjui.

VEžIOTOJŲ STREIKAS 
DIDĖJA.

Vakar ir užpereitų naktį 
įvyko nemažai susirėmimų 
streikininkų su streiklaužiais. 
Darbdaviai samdosi streiklau
žius ir nori jais streikininkų, 
darbininkų vietos užpildyti. Gi 
streikininkai to nepakenčia ir 
pasigavę gatvėse streiklaužius 
gerai apiniuša. Ir kaipo to 
pasekmė, dabar darbdaviai 
kviečia policijų ir nori jos pa-

, SISTEMĄ.
Astuonių Chicagos unijinių 

spaustuvių savininkai pranešė, 
kad jie įves, taip vadinamų 
“open shop” sistemų savo 
spaustuvėse, jeigu spaustuvių 
darbininkai atsisakysi priimti 
jų pasiutimus, būtent, prailgin
ti darbo valandas nuo 4 1 iki IX 
savaitei, arba sumažinti algas. 
Jie, sakos1, negalį išlaikyti 
koni peticijos su ne unijinėmis 
spaustuvėmis, kur darbininkai 
dirba ilgesnes valandas. Sako, 
tas palies nuo 100 iki 500 dar
bininkų.

Ar darbininkai sutiks jų pa- 
I siutimus priimti, dar nežinoma.

PLĖŠIKAMS CHICAGOJ 
RUGPIUTIS.

Plėšikai pasivertę esu slap- 
I tosios policijos agentai atvažia
vo į Mrs. Johanna Harlman, 
našlės, namus, po num. 1011 
School gat., ir pavogė žiedų 
vertės $10,000.

Penki plėšikai nuėję į Visų 
šventų Neprigulmingų Protes- 
tonų bažnyčių, po num. 20IX 
Carolina gat., ir pavogė $2,000.

Vienas plėšikas įėjęs vasti- 
nyč’on, po num. 5857 So. Sta
te gat., atėmė nuo tarno $ 10 ir 
morfino butelį.

Plėšikai apipuolė Mrs. Min- 
nie Wallar, savininkę valgomų 
daiktų krautuvės, po num. 
2811 W. 22 gat., ir atėmė iš 
jos $100. Smuklėj po num. 
1213 Ilolt gat. atėmė plėšikai 
iš iš pagelbinin'ko $400. Gi Pi- 
ggly-\Viggly krautuvčn įėję plė
šikai rado saugiųjų šėpų ir
negalėdami jos atidaryti jų 
išsinešė su $141.

Tai tik vienos dienos dar
bas.

Tai kokį gerų iliukį turi tie 
Chicagos plėšikai.

biauti. | a.'• ■* [! IjJ
Gi ši bendrovė kaip tik ir pa

sistatė sau už tikslų tam už 
akių užbėgti, įsteigiant Lietu
voje dirbtuves apdirbimui ža
lios medegos ant vietos, sutei
kiant progų darb ninkams sa
vo šaly uždarbiauti. Ir jau ge
ra įpradžia padaryta. Štai Kau
ne jau įsteigta rubsiuvykla, 
kur jau dirba daug lietuvių 
darbininkų. Rubsiuvykla su
tvarkyta pagal Amerikos dirb
tuves. Tau ragėj taipgi jau 
baigiama taisyti tvenkinys, kur 
bus gaminama minėtam mies
tui' elektros šviesa ir varoma 
vandens pajiega verpimo ir au
dimo fabriko mašinos, kai bus 
pastatytas fabrikas.

Tai v’s pačių lietuvių darbi
ninkų darbas. Mat jie jau su
pranta tokio darbo svarbų, 
bei naudingumų, nes įdėti į šį 
biznį šėrais pinigai savu laiku 
atneš didelius dividendus ir tuo 
patys darbininkai pasipelnys, 
vietoj taz pavedus pilvotiems 
užsienių kapitalistams.

Susirinkime parduota Šerų 
seniems dalininkams suvirs už 
$4,000. Pasirodo, kad bendro
vė sparčiai auga. Tik, žino
ma, reikia tuo reikalu patiems 
dalininkams labiau interesuotis 
ir daugiau kapitalo į krūvų su
traukti. Kas išeitų didesnėn 
naudon Lietuvos gyventojams 
ir patiems dalininkams, gau
nant didesnį nuošimtį už įdė
lis savo pinigus.—šėrininkas.

__Pranešimas
Liet. Darbininku Tary 

bos Konferencij’a.

SUAREŠTAVO BARRY IR 
MOTERIŠKŲ.

Policijas uareštavo Barry ir 
Miss Dollie VVendell. Sakoma, 
kad suareštuotieji yra daliva- 
vę daugel pašto traukinių pie
šimuose. Ypatingai Barry, sa
ko, buvęs svarb'ausis asmuo 
‘ 'B g Tin” Murphy plėšikų gau
jos., Beto policija surado 
tuose namuose, kur suareštuo
tieji gyveno daug šautuvų, bom 
bų ir sprogstančių medegų.

NUŠOVĖ ŽMOGŲ.
William J. Frank, 15 metų 

amžiaus, 2331 N. A vers avė., 
tapo nušautas, o kada piktada
riai bandė apiplėšti Standard 
Oil kompanijos stotį.

Chicagos Lietuvių Darbininkų 
Tarybos konferencijų įvyks ne
dalioj, Gruodžio 11 dieną, 10 vai. 
ryto, Meldažio sevtainėje, 2242 
West 23 Place.

Draugijos ir kuopos priklau
sančios arba norinčios priklausy
ti Ch. L. D. Tarybai, malonėkite 
išrinkti atstovus į konferencijų 
(po vienų atstovų nuo kiekvienų 
50 narių arba dalies) ir prisi
dėt prie to didelio judėjimo, ku
riam vadovauja Lietuvių Darbi
ninkų Taryba.
Ch.L.D.T.Pildomasai Komitetas,

L. S. S. VIII Rajono Konferencija 
įvyks septintadienyj, lapkričio 27 d., 
Liuosybės svet., po num. 8925 So. 
Kedzie avė. Pradžia 10:30 vai. ryto. 
Visos kuopos malonėkite išrinkti de
legatus, nes ši konferencija turės iš
rinkti naują Centralinį Komitetą 
1922 m. ir daug kitų svarbių reikalų 
aptarti. — J. J. Čeponis, sek r.

Lietuviu Rateliuose
RŪBŲ IŠDIRBIMO BENDRO

VES SUSIRINKIMAS.
Lapkričio 11 d. įvyko Ame

rikos Bubu Išdirbystės Bend
rovė ekstra susirinkimas, šauk
tas tuoju tiksliu pasitarti, kaip 
surasti sėkmingus budus sukė
limui kapitalo, nutarta padau
ginti pereitame metiniame ben
drovės dalininkų susirinkime. 
Susirinkimų atidarė bendrovės 
vice-pirmininkas C. J. Mack. 
Buvo bendrovės viršininkų ir 
dalininkų duota tuo reikalu 
įvairus samaniniai. Reikia pa
žymėti, kad dauguma bendro
vės dalininkų gerai supranta 
reikalų steigti Lietuvoje audi
mo, verpimo ir siuvimo dirb
tuves. Nes tokios dirbtuvės 
dabar Lietuvoje yra labai rei
kalingos. Tatai supranta ir da
bartinė L’etuvos valdžia, nes 
jinai netik kų užgyrė šių bend
rovę, bet dar suteikė jai ir žy
mias linų koncesijas.

Pirm’rius Uetuvos linus ir 
vilnas įvairus pirkliai supirkę 
pasiųsdavo į Angliju, kur tatai 
suverpdavo ir išaušdavo audek
lus. Vėliau tie patys pirkliai

Atlikime savo priedermę! — Lietu
vos Našlaičiams šelpti Komitetas tai
so didelį koncertą lapkričio 27 d. Bo- 
hem. Slovak salėj, 1436 W. 18-ta gat
vė. Koncerte maloniai apsiėmė daly
vauti visos musų žymiausios daininin
kų ir muzikų jiegos. Visas koncerto 
pelnas eina Lietuvos našlaičiams 
šelpti ir pinigai bus pasiųsti Kaunan 
per 24 valandas po koncerto. Lietu
vos visuomenė kviečiama paremti šį 
labdaringų koncertų gausiausiu atsi
lankymu. Biletai galima išanksto 
gauti šiose vietose:

Naujienų ofise
Pilkio sankrovoj, 1822 S. Halsted 
Universal State Banke
P. Petraitienė, 3233 Aubum Avė.
J. Žalpienė, 922 W. 34th PI.
Roselande, pas A. Grebelį, 10737 

Indiana avė. Komitetas.

L. S. S. Aštunto Rajono Koncer
tą# bus lapkričio 24 d., Meldažio sa
lėj, 2244 W. 23rd Place. Sale atsi
darys 6 vai. vakare. Koncerte ims 
dalyvumą Lietuviai, Rusai, Slavai, žy
dai ir italai . Mylintys gražius dai
navimus ir muziką maloniai kviečia
mi atsilankyti.

— Rengimo Komitetas.

Balius su programų, rengia Chica
gos Lietuvių Draugiją Sav. Paš. ne
kėlioj, lapkričio 20, didžiojoj Schoen- 
hofen svet., 1214 N. Ashland Avė. 
kampas Milwaukee Avė. Durys atsi
darys 5 v. v. Programas prasidės 
6:30 vai. vak. Šis vakarėlis bus įvai
rus ir puikus ir iškilmingiausias, ma
lonėkite atsilankyti. Širdingai kviečia

Komitetas.

Brighton Park Liet. Atl. ir Paš. 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
penktadienį, lapkričio 18 d., 7:30 v. 
vak. Kliubo svet., 3923 So. Kedzie 
Avė. Visi nariai malonėkite atšilau-1 
kyt, nes turime svarbių reikalų svar
styti. Taipgi nepamirškite atsivest 
ir naujų narių.

— F. Ažusenis, rašt.

S. L. Ex-Kareivių 8čios kuopos su
sirinkimas įvyks ketvirtadienį, lapkr. 
17, Raymond Chapel svetainėj, 816 
W. 31 St., 7:30 v. vak. Meldžiame vi
sus atsilankyti būtinai turime svar
bių reikalų. Geistina, kad apielinkės 
visi ex-kareiviai atsilankytų.

— 3Čios kp. Sekr. B. S'imokaltis.

East Chicago, Ind. — Svarbios pra
kalbos bus ketverge 17 lapkr. Anton 
kairio svetainėj, 5008 Barring Avė. 
7:30 vakare. Naudingų dalykų išgir
site apie Lietuvą. Ateikite visi.

— Rengėjai.

ASMENŲ JlESKOJIMAl
JIEŠKAU SAVO PUSBROLIO Jo

no Barpšlo, paeina iš Kauno rėd., Ra
seinių pav., Gargždų par., Girininkų 
meciedžio. Girdėjau, kad gyveno Bo- 
ston’e, Mass. Turiu labai svarbų rei
kalą kaslink giminių Lietuvoje. Mel
džiu pačiam atsišaukti arba žinantieji 
man pranešti už ką busiu labai dėkin
gas. Petras Barpšis, 1750 So. Union 
Avė., Chicago, III.

Laiškas iš Lietuvos.
Ona Raudonienė, iš Para- 

gaudo kaimo, Tauragės apskri
ties, atraše “Naujienų” redak
toriaus vardu laišką Kazimierui 
Bukauskui. Laiškas randasi 
“Naujienų” ofise.

JIEŠKAU JUSTINO NENIŠKIO 
paeina iš Šiaulių apskr., Šakinio mie
stelio. Prapuolė utaminke, lapkr. 8, 
apie kokią 3 vai. diena. Tampių 
plaukų, rudų akių, apsivilkęs buvo 
tamsiu kotu ir rudais čeverykais. 
Kas patėmys tokią ypatą, meldžiu 
pranešti, busiu labai dėkinga, Ona Ni- 
niškienė, 4427 So. Fairfield Avė.

ISRENDAVOJIMUI
ANT RENDOS 5 KAMBA- 

riai furnace šildoma, elektriką ir 
vanos. Renda $45.00 į mėnesį.

4831 W. Palmei- St.
Phone Belmont 269

EXTRA!
Ant rendos 6 kambariai, karštu 

vandeniu apšildomi, švisųs, viskas 
naujausios mados, tinkanti daktarui, 
advokatui, arba taip inteligentiškai 
šeimynai. Atsišaukite

4601 So. Ęichmond St.

JIESKO DARBO
JAUNAS PATYRĘS LIETU- 

vis komersantas, baigęs komer
cijos mokslus Europoje, norėtų 
gauti darbo rimtoje lietuvių pre
kybos įstaigoje ar banke. Kreip
ties į Naujienas No. 445.

REIKIA DARBININKĮI
MOTERŲ

REIKALINGA ŠEIMYNINKĖ mer
gina ar našlė prie namų darbo. leng
vas ir pastovus darbas, gera mokestis.

Atsišaukite
OREMUS CHEMICAL 

LABARATORY 
1718 So. Halsted St.

REIKIA PATYRUSIOS LIE- 
tuvės pardavėjos; darbas ant 
visados ,gera užmokestis, Bach’s 
Dept. Store, 3645 S. Halsted St. 
Tel.: Yards 1322.

NAŠLYS JIEŠKO GASPADI- 
nės prie dviejų vaikų, turi mo
kėt nors biskį lenkiškai — $25 
į mėnesį.

1617 N. Lincoln St.

REIKIA MOTERŲ SORTA- 
vimui skudurų. Nuolatinis dar
bas, gera alga. Atsišaukite

CIIAS LISSNER, 
2449 Armitage Avė.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKIA ŠEŠIŲ PATYRUSIŲ 
darbininkų dirbti į serap yard’ą: 

COHN IRON & STEEL CO.
2034 Southport Avė

REIKIA REGISTRUOTO VAISTI- 
ninko (phamvist) arba vaistininko pa- 
gelbininko, mokančio lietuviškai kal
bėt.

19th & T,ako Sts 
Melrose Park, III.

Tek: Melrose Park 1727

VYRŲ REIKIA LENGVAM DAR- 
bui. Gali uždirbti $15 iki $20 į die
na. Gera proga turinčiam $400 kapi
talo. Patyrimas nereikalingas. Per 
visa metą darbas. Atsišaukit šiądien 
pasironge dirbti.

82 W. Washington St. 
Room 525

REIKIA PATYRUSIO BU- 
čeriaus ir kad galėtų važiuoti 
troku

ARCHER PROVISION CO.
2894 Archer Avė.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

_________ VYRŲ_________
REIKIA 10 VYRŲ SENŲ 

•plytų valymui.
P. GOLDMAN,

2707 W. Roosevelt Rd.

REIKALINGAS DARB1NIN- 
kas ant ūkės, darbas ant visados 
Atsišaukite Frank Tolišius, 3231 
S. Emerald A v. nuo 6 iki 9 vai. 
vak. arba laišku, ūkė Missouri 
statė.

REIKIA VYRO, SENO AR 
jauno; valgis ir kambaris, kad 
ir mažos sveikatos. Nuolatinis 
darbas, Eagle Music Co., 3236 S. 
Halsted St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI SALIUNAS, 

geroj vietoj. Pardavimo prieža
stis, negaliu tų biznį vesti, ka
dangi turiu Real Estate biznį. 
Parduosiu greitai ir labai pigiai. 
Atsišaukite 1614 W. 46th St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ ir 
delikatesen. Renda už krautuvę 
ir keturis pagyvenimui kamba
rius $25.Atsišaukite.

2903 S. Canal St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir 
grosernė lietuvių ir kitų tautų 
apgy ventoj vietoj. Parduosiu 
greitai ir pigiai.

2956 S. Union Avė.

GERA PROGA
Pardavimui karvė su veršiu; 

veršis nuo lapkr. 4 d. senas.
J. K.,

2535 W. 45th St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
geroj vietoj. Biznis išdirbtas 
Atsišaukite

5200 S. Union Avė.

VALGYKLA PARDAVIMUI 
visokių tautų apgyventa. Biznis 
išdirbtas per 18 metų. Gera pro
ga norinčiam pirkti

1947 So. Halsted St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir GRO- 
somė lietuvių kolonijoj, arba mainy
siu ant namo. Pardavimo priežastis 
liga. Taipgi parduodu 5 sėdynių, 6 
cilinderių 1921 meto automobilių. 
Parduosiu sykiu ar atskirai. Pašau
kit telefonu Lafayette 6573.

PARDAVIMUI BARBER SHOP ir 
grosernė, ant kampo, hizniavas kam
pas, tarpe dviejų mokyklų, geras biz
nis, arba grosemę mainysiu ant sa- 
iuno. Kroinkitės

VINCENT KARSON, 
520 S. Western Avė., 
Tel.: Prospect 5277.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir 
grosernė, visokių tautų apgy
venta vieta, daugiau lietuvių. 
Pardavimo priežastį patirsite 
ant vietos. Atsišaukite 444 
Naujienos.

PARDAVIMUI SALIUNAS VISO- 
cių tautų apgyventa vieta, biznis iš
dirbtas per daugelį metų. Renda pi
gi, lysas geras, parduosiu už teisin
gą pasiulyma.

558 W. 37th St. ______

RAKANDĄ?'”
5 KAMBARIŲ VĖLIAUSIOS MA- 

dos rakandai, turi būt parduoti už bi- 
ę sąžiningą pasiūlymą. Seklyčios se- 
;as, valgomajam kambarini setas, 
miegruimio setas, kaurai, davenpnrt, 
etc. Parduosime ant syk, arba atski
rai. Taipgi, puikiausia grojiklis, pi
anas ir didelis, dubeltavu snringsų 
phonograpbas su rekordais ir dei
manto atada, 1922 So. Kedzie Avė.

NAMAI-ZEME.
20 AKERIŲ MICH. DARŽŲ, 

fruktų ir vištų farma, 120 myliu nuo 
Chicagos, 1 mylia nuo miestelio ir 
krautuvių, apie 5 blokus nuo moks- 
lainės, 100 pėdų, nuo žuvaujamo eže
ro, 6 kambarių Stucco stuba ir kiti 
geri budinkai, gera daržų ženvė, dide
lis sodnas, 2 Jersey karvės, 1 —- 5 
metu arklvs, mokėjau $200, 6 kiau
lės, 150 vištų, daug pašaro. Visi rei
kalingi įrankiai etc. Kaina $5.500, 
parduosiu pigiai už Cash, ir galėčia 
mainyti; busiu Chicago ant to antra
šo, savininkas

’ YONAITES,
8507 So. Francisco Avė.

PARDAVIMUI KAMPINIS 
lotas Roselande prie 103 PI. ir 
Indiana Av. Parduosiu labai pi
giai. Norinti gero bargeno, malo
nėkite atsišaukti, Louis Rekosh, 
812 W. 33rd St.

DIDELIS BARGENAS
Gerai įrengtas muro namas 6 Ba

tų ir 2 aukštų medinis namas pečium 
apšildomas viskas ant vieno loto. Ren- 
dos neša virš $1,000.00 į metus, ran
dasi arti Morgan ir 19-os gatvių. Kai
na $9,500 apie V-z cash reikalinga, li
kusius ant pirmo morgečio. Kreipki
tės, Frank J. Slifka, 3018 S. Oak 
Park Avė., Bervvyn, III.

PARDAVIMUI NAUJAS MŪRINIS 
keturių flatų namas. Randos neša 
$126.00 j mėnesį. Kaina $12,500.00 
arba mainysiu ant gero automobilio.

Atsišaukit ■
J. VELIČKA, 

6319 So. Talman Avė.

DRAUGYSTĖ MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE: Pirmininkas Anta
nas Margevičia, 923 W. 33rd St.; 
padėjėjas Ant. A. Juščius; nutar. 
rašt. Izidorius Juščius, 1967 Canal- 
port Avė.; fin. sekr. Izid. Vedec- 
kis, 624 Barber St.; kasierius Pet
ras Paulauskis; centro rašt. Ant. 
Juščius; kasos glob. Juoz. Juščius 
ir Petras Vestelis; maršalkos: L 
Jonas Guzauskis, II. Geo. Cher- 
nauskas; ligonių glob. Antanas 
Daujotas, 2026 Canalport Avė.; tei
sėjas Stan. Romanas.

72 MYLIOS NUO CHICAGOS, 40 
ak. farma, pusė dirbamos, derlinga 
žemė: 4 arkliui. 4 melžiamos kalvės, 
vištos ir tt. Visi darbui įrankiai, 
nvašlnos; žieminiai javai užsėta, eik 
ir gyvenk. PaAaras, javai. Kaina 
$5,600. į mokėt $2,600, likusius pas
kolai.

J. J. STRAVINSKAS, sav. 
704 W. 31 st St.

Tol.: Boulevard 5009

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

MOKYKLOS
DIDŽIAUSIA

Mokykla Chicagoj

A. C. W. of A. LOCAL UNION 269 
LIETUVIŲ SKYRIUS: Pirmin. 
Ant. Čepaitis, 4812 W. 15th St., 
Cicero, 111.; Vice-pirm. W. Prusis, 
2508 N. Francisco Avė.; rašt. Frank 
Juozapavičia, 1547 N. Wood St.; 
iždin. J. Katilius, 1635 N. Girard 
St.; maršalka J. Dauginis, 1604 W. 
North Avė.

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

Chicago.

Designing, kirpimo, litavimo, 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 į trumpą laiką ir 
už labai prieinamą kainą. Išmokę? 
amato, be darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekluoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str., ant 4 lubų.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖ: Pirmininkas Juozas Rūta, 
240 W. 51st St.; padėjėjas Ant. 
Ijeknickas<, 663 W. 18th St.; nutar. 
rašt. Kaz. Demereckis, 3327 S. 
Wallace St.; turto rašt. P. Kuku
tis, 7 W. 23rd St.; kontrolės rašt. 
P. Paužolis; kasier. Ant. Antanai
tis; kasos globėjai: I. P. Chuplins- 
kas, II. Fr. Kiaunė; maršalka Kaz. 
Vaitkus. — Draugijos susirinkimai 
laikomi kiekvieno mėn. antrą su- 
batvakarį A. Urbono salėj, 3338 S. 
Auburn Avė.

P-lės E. KAZLAUSKAITĖS 
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

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

vaikams.
Klesos: dienomis ir vakarais
Specialus instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF 

G0WN DESIGNING
Room 402, 59 E. Adams St., 

Tel:. Harrison 1421. Chicago.
f ........... ........ ........ *

Mokinkis dressmaking.
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialus vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiŠkai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.
k. ■■■ . ................ i i........ ...... .....................

REIKIA VYRŲ MOKINTIS 
BARBERIO AMATO.

Niekad straikai nepalyti. Darbas 
laukia — Dienomis ar vakarais kle
sos. Kreipkitės ypatiškai arba ra- 
šyk i tžC*

MOLER BARBER COLLEGE, 
105 So. Wells St.

Chicago, III.

AMERIKOS LIETUVIŲ
MOKYKLA
Mokinamai angliškos ir lietuviškob 

kalbų, aritmetikos, knygvedystfls, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, n bei 
uos istorijos, geografijos, politikinif 
ekonomijos, pilietystės, dailiaraiys- 
tės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.

AUŠROS MOKYKLOJ

Antradienį, Lapkr. 8, prasidės 
pamokos anglų kalbos. Mokin- 
tojaus Povylas Adomaitis. * Visi 
kviečiami pradėti tuo laiku dėlei 
didesnės naudos mokiniams ir 
parankumui mokyklai. Prisira- 
šyt galima visada.

3001 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Leveskio Mokykla
PERSIKĖLĖ i

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengiama 
prie kvotimų į visas augštesniasiaa 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 v. p. 
p. mokinama lietuvių gramatika.

3454 So. Halsted gatv. 
arti 85tos gat.

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

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

RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS P. IR P. 
KLIUBAS: pirmininkas A. Kadzev- 
skis, 1217 N. Hoyne Avė.; nut. rašt. 
J. Makrickas, 2014 Fowler St.; ižd. 
M. Beiga, 2228 Carver St.; fin. rašt. 
J. Radišauskas, 1712 N. Lincoln 
St. — Susirinkimai laikomi pirmą
jį ketvergą kiekvieno mėnesio Liuo
sybės Svet., 1822 Wabansia Avė., 
7:30 vai. vak.

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

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

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

LIETUVIŲ POLITIŠKAS IR PAŠĖL
TOS KLIUBAS: — Pirmininkas 

Frank Seilius, 1920 S. Halsted St.; 
Vice-pirm. Ant. Salemonaviče, 3333 
S. Halsted St.; Nutarimų rašt. Ant. 
Booben, 3231 Emerald Avė.; Turto 
rašt, Juozas Blauzdis, 4414 S. Ca- 
lifornia Avė.; Kontr. rašt. St. Ja- 
rembauskas; Iždininkas Kaz. Ch&- 
pulis. — Susirinkimai laikomi pirmą 
subatą kiekvieno mėnesio D. She- 
maičio svet., 1750 S. Union Avė.

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

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBAS: 
Pirmininkas Antanas Zalatoris, 827 
W. 83rd St.; Padėjėjas Juozas Ka- 
tėnas, 3309 S. Union Avė.; Nut. 
rašt. Kazimieras J. Demereckis, 
3327 S. Wallace St.; Turto rašt. 
Juozas Šokas, 3222 S. Wallace St.; 
Kasierius Juozas Račiūnas; Kasos 
globėjai: Stan. Grikštas ir Jonas 
Mazuraitls. — Kliuhas savo susirin
kimus laiko kiekvieno mėnesio pir
mą subatvakari Jono Maziliausko 
salėj, 8259 So. Union Avenue.


