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Francija sutinka nia 
žinti savo armiją

Bolševikai nupuldė Gruziją
Persekioja Gruzijos darbininkus

Francija sutinka su 
savo armiją

Kitos šalįs irgi sutinka kiek 
mažinti savo armijas.

nti

su

ekonominė padėtis ir 
priespauda pasidarė

VVASIHNGTON, lapkr. 21.-r- 
Nusiginklavimo konferencijoje 
šiandie
Briand laikė ilgoką prakalbą,

Francijos premjeras

kurioj pasakė, kad Francija 
sutinka sumažinti savo armiją. 
Bet. sakė jis, Francija mažin
dama armiją turi atsižvelgti į 
Vokietiją ir skaitytis su iš tos 
pusės gręsiančiu pavojum. Esą 
Vokietija gali bile laiku su
mobilizuoti nuo 6,000,000 iki 
7,(XX),(MX) gerai išlavintų karė
je kareivių, o vokiečių sugebė
jimas pritaikinti industriją, 
galėtų greitai tą kariuomenę 
apginkluoti. Vokietija esanti 
nusiginklavusi tik fiziniai, bet 
ne dvasiniai, nes įvairus mili- 
tar.stai dar kursto jos karinę 
dvasią.
vinanti kasdie po 250,(XX) ka
reivių.
“pavojui civilizacijai”, 
ja negalinti perdaug sumažinti
armiją, liet visą laiką turi tu
rėti didelę armiją, kad reika
le galėtų civilizaciją “apsaugo
ti”. Todėl ji sutinka sumažin
ti armiją iki pusės jos buvu
sios sjiekos, bet ne iki 
laipsniui, kad Francija 
tų pavojuje.

Italijos delegatai
užuojautą Francijos padėčiai ir 
pasakė, kad ir Italija sutinka 
kiek sumažinti savo sausumos 
spėkas.

Japonijos delegatai pasakė, 
kad Japonija nenori laikyti di
delių sausumos spėkų, bent ne 
didesnes, negu absoliučiai rei
kalinga “grynai defensiviams 
tikslams, pasidariusiems reika
lingais delei tolimųjų rytų pa
dėties”.

Anglijos delegatas irgi veik 
tą patį pasakė.

okietija ir dabar ta-

Girdi, esant tokiam
Franci-

tokiam 
atsldur-

išreiškė

jų valstybės sekretorius 
Hughes, kuris išreiškė Franei- 
jai užuojautą ir tvirtino, kad 
Francija nėra ‘moraliniai izo
liuota”, nes Jungt. Valstijos vi
suomet užgirdusius Francijos 
balsą ir parems ją moraliai.

Sumažinimo sausumos spė
kų klausimais tapo pavestas 
pilnam valstybių komitetui.

Bolševizmas puldo Gruzija
Ekonominė padėtis nuolatos 

blogėja, žmonės areštuojami. 
Darbininkai protestuoja prieš 
priespaudą.

LONDONAS, lapkr. 21. — 
Bolševikai daro visą jų galėję, 
kad sunaikinus Gruzijos 'res
publiką. Narai centralinio ko
miteto Gruzijos kooperatyvų 
sąjungos, prie kurios priklau
so apie 1,(XX) kooperatyvinių 
draugijų, tapo areštuoti, o jų 
vieton pastatyta bolševikus.

“Socialdemokratas”
Musų draugų savaitinis aikraitis 

iš Kauno. Skaitykit visi.
Gaunamas Naujien< a. 

Kaina te.
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mai, seniau buvę patogus, da
bar yra šalti delei stokos ku
ro ir baisus delei stokos mais
to. Maudinės yra bereikalin
gos, nes negaunama vandens 
delei stokos kuro.

Raudonoji okupaiejos armija 
turi įsakymus iš Maskvos elg
tis “gerai” su gruzinais ir ji j 
ikišiol elgėsi “gerai”, bet jos 
komanduotojai vaigšto status, 
rimtais veidais, tarsi juos vi-

Naujas pavojus ispanams
Sukilę morokiečiai puola ispa

nus visai nelauktoj vietoj.

No. 273

Abelna 
politinė 
tąip blogos, kad Tifliso darbi- 
inkai atlaikė savo susirinki- 

, kuriame priimta rezoliu- 
ijas, protestuojančias prieš 

Rusijos militarinę okupaciją, 
prieš Kars sutartim atidavimą 
Turkijai Gruzijos teritorijos ir 
Reikalaujančias paliuosavimo

Cholera vasarą, badavimas 
žiemą — tokis dabar yra Gru
zijos likimas.

Kareliečiy kovos su 
bolševikais

bolše-Sukilę kareliečiai puola 
vikus iš miškų, šaukiasi Fin- 
landijos pagelbos.

politinių teisių.
Rezoliucijos, po kuriomis pa

sirašė daugiau kaip 5,(XX) žmo
nių, buvo devynių delegatų 
nuneštos sovietų valdžiai. Nors 
pirmiau buvo prižadėta, kad 
delegatai bus priimti, vienok 
jie išlaikė tris valandas ir ta
da atsisakytaa matytis su jais. 
Išeinant iš valdžios namo visi 
delegatai tapo areštuoti.

Generalinis vienos dienos 
streikas tapo paskelbtas Tifli- 
se, o universitete įvyko susi
rinkimas, kuriame 2,(XX) stu
dentų užprotestavo prieš sovie
tų valdžios elgimąsi.

Bolševikai atsakė į tuos pro
testus, areštuodami tuksian
čius žmonių ir prigrūmodami 
masiniais gruzinų ištrėmimais į 
Rusiją.
Tiflisas bolševikams valdant.

TIFLISAS, sp. 26. — Tif
lisas yra biaurus miestas die
ną ir baisus naktį. Paskiausiai 
po bolševikų kūjo ir piautuvo 
emblema patekęs svarbesnis 
miestas yra visai nepanašus į,

jau- 
skir-
sar- 
dra-

kokiu jis buvo prieš bolševi
kams ateisiant.

Jau geležinkelio stotyj 
čiamas ir matomas yra 
tumas. Vieton puošnios 
gybos, juoduose ilguose

bučiuose su sidabriniu diržu ir 
juodais batais, matytis keli 
menkai pasirėdę raudonieji ka
reiviai, išrodantįs alkanais ir 
gėdijančiais savo nepritinkančių 
jiems drabužių. Basi, purvi
ni, apiplyšę vaikai maldauja 
progos panėšėti krepšį. Valstie
tės ir senų laikų buržuazės mo
teris nešasi apsikrovusios pun
dais atgabentų iš kaimo mais
to ir vaisių. Prie stoties lau
kia sulužę vežimai, 'kuriuos 
traukia sumenkę alkani arkliai.

Gatvės yra purvinos, men
kai valomos ir duobėtos.

Moterįs tankiai vaigšto be 
pančiakų. Jų čeverykai nuo
latos lopomi, taip kad jie su
sideda vien tik iŠ lopų. Jų si
jonai galbūt yra iš senų šilko 
šmotų, o jų jekutės iš kareivių 
audeklo ar net juodos odos 
aviaftorių švarkų. Skaros už
ėmė skrybėlių vietą.

Civiliniai vyrai dėvi drabu
žius, kurie yra parodija net di
džiausių nuskurėlių. Balų tė
ra tik viršai, nes apačios senai 
jau yra nuplėštos.

Sankrovos didžiumoj yra už
kaltos, o jei kurios ir atdaros, 
tai jose tėra tik kelios bonku- 
tės kvepalų ir biskis kitokių 
daigtelių. Viename lange bu
vo matyt pora netikusių Ame
rikos čeverykų, kuri buvo ap- 
kainuota 750,(XX) rublių.

Mažai pirkliaujama ir turga
vietėj, kur badaujančios šeimy
nos išpardavinėja dar kokiu 
nors budu išgelbėtas brangme- 
nis ir papuošalus. Jų gi na-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 22, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

HELSIN(iEORS, lapkr. 21. 
Desperatiški atsišaukimai pa
gelbos yra nuolatos gaunami 
lelsingforso nuo Rytinės Ka

relijos gyventojų, kurie dabar 
veja bolševikų kareivius 
)arubežio provincijoje.

Pranešimai iš izoliuotų 
riktu sako, kad ginkluoti

tiečiai kovoja kaip indijonai, 
naudodamies puikiu pažinimu

toje

dis-
vals-

raudonuosius kareivius į. kil
pas.

Vienoj vietoj Olonec distrik- 
|to valstiečiai apsupė bolševikų 
teroristų grupę iš 210 žmonių 
ir juos išžudė.

Miestas Kem, prie Onega eže
ro, tapo raudonųjų teroristų 
išvarytų iš namų organizuotų 
kareliečių bandų apvalytas nuo 
boše viky.

Finlandijos užsienio reika
lų ministeris Holsti kategori- 

, | niai užginčijo komisaro čiče- 
1 rino kaltinimus,1 kad buk Fin- 

landijos valdžia sukursčiuši ka- 
relicčius sukilti.

Holsti taipjau pasiuntė so
vietų valdžiai Karelijos taikos 
pasiūlymą, prašantį Finlandi- 
jos valdžią pradėti derybas su 
Rusija apie sušaukimą Kareli
jos nacionalinio seimo ir pa
šalinimą visų sovietų kareivių 
iš to distrikto.

PARYŽIUS, lapkr. 21. —Po 
nuolatinio ženg'mo priekyn Me
lilla apygardoj prieš sukilusius 

i morokiečius, ispanai atsidūrė 
pavojuje naujoje vietoje, kur 
juos užpuolė iMipresnės maro
kiečių spėkos. Tetuan, svar
bus meistas tiesiai į pietus nuo 
Gibraltaro, ikišiol buvusioj ra
mioj vakarinėj Morokoj, urnai 
liko apgidtas. Ispanų genera
linis štabas tyli apie tai, bet 
Francijos laikraščiai sako, kad 
pavojus yra taip didelis, kad 
tapo pasiųsta 17,0(M) kareivių, 
kad išgelbėjus Tetuan garnizo
ną.

Nesenai Ispanijos publika 
stebėjosi, iš sukilusių morokie- 
čių silpnumo, nes jie nedarė 
rimto pasipriešinimo ispanams 
Melilloj, kur jie pirmiau taip 
smarkiai veikė. Dabar to prie
žastis išeina aikštėn. Morokie
čiai mato ispanų stiprumą prie 
Melilla, tad jie nudūmė į vakar 
rus, sukėlė tenaitinius moro
kiečius ir dabar puola iš nau
jos vietos, kad tuo dizorgani- 
zavus ir išsklaidžius ispanų 
spėkas po visą šalį ir tada jas 
skyrium puolus.

Tuo pačiu laiku karas Moro- 
koje gimdo didelį politinį kri- 
zį Madride. Aštrus ginčai ei
na tarp pačių generolų ir Mau
ros kabinetas galbūt puls.

Morokoje yra 125,000 Ispa
nijos kareivių. Jie nuolatos 
progresavo nedidelėj Melilla 
apygardoj, bet išrodo, kad 
jiems ims labai daug laiko iki 
jie pajiegs sugaudyti visus grei 
tai besikilnojančius sukilėlių 
būrius.

darbininkų tarybų”, 
savininkų. 

Aamlgamated Meat

Neleis nukapoti algas
CHICAGO. — Organizuoti 

skerdyklų darbininkai priešina
si kompanijų paskelbtam 10 
nuoš. nukapojimui algų, ku

ris neva tapo sutartas konfe
rencijoje tarp skerdyklų savi
ninkų ir
paskirtų tų pačių 
Dabar
Cutters & Bulchers Workinen 
viršininkai (centro ir lokalų) 
laiko savo susirinkimą ir svars
to tą dalyką. Gauta daug te
legramų nuo kitų miestų sker
dyklų darbininkų, kurie griež
tai priešinasi “sutartam” nu- 
kapojimu algų.

Ufnijos prezidentas Dennis 
Lane sako, kad net ir tam bo
sų sudarytam algų komitetui 
visa neleista buvo balsuoti apie 
algų nukapojimą.

“Jis (pasiūlymas nukapoti 
algas) buvo suviniotas į pakin
ką”, sakė jis, “ir įteiktas ko
mitetui. Jie nieko kito nega
lėjo pasakyti, kaip jį priimti. 
Jis buvo įteiktas jiems sker
dyklų viršininkų. Jokio balsa
vimo apie tai nebvuo”.

Rusija prašysianti dar
bininką $100,000,000,
L()NIX)NAS, lapkr. 21. — 

London Times sako, kad jis 
turįs žinių, jog sovietų Rusija 
neužilgo atsišauks į pasaulio 
darbininkus paskolinti 
$100,000,000.

Į1 vaiky užmušta
I

jai

HĄMBURG, Vokietijoj, tapk.

Vėl gaisras Petrograde
MASKVA, lapkr. 19. —, Iš 

Petrogrado pranešama apie nau 
ją didelį gaisrą, kuris prasidė
jo Varšuvos stotyje. Tai yra 
paskiausias iš eilės gaisrų, kaip 
manoma, gimusių nuo padegi
mo. Pirmesniuose gaisruose 
sunaikinta centralinę telefonų 
stotį ir Gott dirbtuvę.

Užmušė gubernatoriy
BUENOS AIRES, Argenti

noj, lapkr. 21. —« San Juan 
provincijos gubernatorius Dr. 
Jonės ir jo draugas liko už
mušti šešių apsiginklavusių 
šautuvais ir revolveriais žmo
nių, kada jiedu vaigštinėjo 
šaindie po San Juan priemiestį, 
žmogžudystė, manoma, tapo 
papildyta delei nesenai įvyku
sių politinių sumišimų tarp iri- 
goyenistų ir konservatyvų. Už
muštasis gubernatorius buvo 
artimas draugas Argentinos 
prezidento Irigoyen.

Kijevas nėra paimtas.
VIENNA, lapkr. 20. — ži

nios, kad Ukrainos valstiečiai 
paėmė Kijevą ^ra neteisingos. 
Paskutinėmis žiniomis, Ukrai
nos valstiečiai pasiekė paskuti
nę geležinkelio stotį prieš Ki
jevą ir dabar siaučia smarkus 
mušis su sovietų kareiviais.

Sustabdė jurininkų verbavimą.

LONDONAS, lapkr. 21. — 
Pirmu kartu Anglijos laivyno 
istorijoje, admiraltija šiandie 
sustabdė visą verbavimą juri
ninkų kariniams laivams.

Bijosi sukilimo
LONDONAS, lapkr. 21. — 

Indijos ministerijos valdininkai 
išreiškė baimę visuotino maho
metonų sukilimo Indijoje, kurs
tomą Mustapha Kernai Paša ir 
jo šalininkų iš Angoros ir 
Konstantinopolio. Priemonių 

prieš tokį sukilimą jau grieb-

VISUOTINAS STREIKAS ITA
LIJOJE UŽSIBAIGĖ.

LONDONAS, lapkr. 21. 
Iš Rymo pranešama, kad 
senai paskelbtas generalinis 
streikas Genoa ir Ugurijos 
apielinkėse, tapo atšauktas. Me
talo darbininkų streikas, ku
ris ten tęsėsi per 8 savaites, 
irgi tapo atšauktas.

FINIGŲ KVKSAS.
Vakar, lapkr. 21 d., užsienio pini

gų kaina, perkant jų ne maliau kaip 
už 26.000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 svaras............... $4.00
Austrijos 100 kronų ................... 4c
Belgijos 100 kronų ............... $6.99
Danijos 100 kronų ............... $18.45
Finų 100 markių ................... $2.05
Francijos 100 frankų ........... $7.18
Italijos 100 lirų ................... $4.15
Idetuvos 100 auksinų ..........  40c
T^nkų 100 markių ......    4c
Norvegų 100 guldenų ....... $14.20
Olandų 100 guldenų ........... $35.25
Švedų 100 kronų ............... $23.40
Šveicarų 100 kronų .... ......  $18.80
Vokietijos 100 markių ........... 40c

ne-

Lietuvos žinios
Lenkai persekioja Lietuvius Žydai prieš grobikus

neitralėje zonoje
WASHINGTONAS, lapkr. 18 

d. (Liet. Inf. Biuras) — Eltos 
pranešimu, Lenkai įsibrovė 
Punsko rajone tris kilometrus 
neitralėn zonan ir persekioja 
Lietuvius. Persekiojami Lietu
vos gyventojai neitralėje zono
je prašo Tautų Sąjungos pagel
bos ir vietoje ištirti lenkų pa
darytas skriaudas.

LIETUVOS ATSTOVAS 
SUOMIJAI

Vilniaus žydai nedalyvaus Že
ligovskio seimo rinkimuose.

--------- 1---------

WASHINGTONAS, lapkr. 18 
d. (Liet. Inf. Biuras) — Eltos 
pranešimu, Vilniaus žydų ben
druomenės Pirmininkas, D-ras 
Vygodskis,. pareiškė, kad di
džioji dauguma Žydų organiza
cijų nedalyvaus busimuosiuose 
Želigovskio Seimo rinkimuose 
Vilniuje, kuriuos Želigovskis 
mano įvykinti š. m. gruodžio 
mėn. 2 d.

18WASHINGT()NAS, lapkr.
d. Liet. Inf. Biuras) — Suomi
joje įkurta Lietuvos Atstovy
bė ir paskirtas Lietuvos atsto
vu p. Ignas Jurkūnas — Šei
nius. Jurkūnas šeinius gyve
no Skandinavijoje nuo 1915 
metų, dirbo prieš švedų-Lietu- 
vių Komiteto Stokgolme, vė
liau buvo paskirtas L. T. A. 
(Lietuvos Telegramų Agentū
ros) Kopengagoje direktorium. 
Pastaruoju laiku laikinai ėjo 
pareigas Lietuvos Atstovo Šve
dams ir Norvegams.

LIETUVOS ŽYDŲ TAUTOS 
TARYBA STOVI UŽ “VILNIŲ 

LIETUVAI”.

WASIIINGTONAS, lapkr. 18 
d. (Liet. Inf. Biuras) — Eltos 
pranešimu, lapkričio 13 d. Žy
dų Tautos Tarybos šeštos sesi
jos posėdyj Kaune, Tarybos 
pirminikas, Dr. Rosenbaumas, 
pareiškė, kad Lietuva nepasi
liks dabartinėse sienose ir kad 
Vilnius bus Lietuvos greičiau 
negu manoma, tam yra faktų. 
Tuomet žydai sušauks tautos 
susirinkimą iš visos Lietuvos.

Lenkai grūmoja teroru
Lenkai grąsina teroru vilnie

čius neprielankius Vilniaus 
seimo rinkimams.

WASIIINGTONAS, lapkr. 18 
d. (Liet. Inf. Biuras) — Kitos 
pranešimu, gruodžio 2 d. turė-

21. — 11 žmonių liko užmuš-įvykti Vilniaus krašto rinki- 
ta ir keli desėtkai sužeista eks-- mai Vilniaus Seiman, 
pliozijoje krutamųjų paveikslų ’ 
teatre. Ekspliozija ištiko laike 
perstatymo vaikams. Jos prie
žasties nežinoma.

DIDELI POTVINIAI ITALI
JOJE.

MESSINA, Cicilijoj, lapkr. 
21. — Nuolatiniai debesų pra- 
trukimai sunaikino visą šio 
m’esto apielinkę. Daugelį kai
mų nuplauta, o komunikacijos 
linijos suardytos, šimtai žmo
nių yra be pastogės, o 
žmonės yra žuvę. 

............ —__ t.

Iš tos 
priežasties lenkai grasina prieš 
kiekvieną priešingą ir neprie
lankų rinkimams asmenį grieb
tis griežčiausių priemonių ir 
teroro tikslu bauginti gyvento
jus.

ŽELIGOVSKIO IŠVAŽIAVIMAS 
NEPAKEITĖ VILNIAUS 

SITUACIJĄ.

WASHINGTONAS, lapkr. 18 
d. (Liet. Inf. Biuras) — Eltos 
pranešimu, Želigovskio išvažia
vimas Varšavon suvis nepakei
tė situacijos Vilniuje. Tas Že
ligovskio išvažiavimas tai yra 
begalinis Tautų Sąjungos San
tarvės ir viso pasaulio apgavi
mas.

Riaušės Belfaste

keli

BEILFAST, lapkr. 21. — 
šiandie vėl atsinaujino riaušės 
tarp sinn feinerių ir ulstcriečių. 
Riaušėse vienas žmogus liko 
užmuštas, o kitas sužeistas. Va- 
varykščiose riaušėse 4 žmonės 
liko sunkiai sužeisti, o keli 
lengviau, šiandie riaušės grei- 

Norus-Naruševičius, ' tais sustabdė valdžia, kuri at-

NARUŠEVIČIUS IŠVAŽIAVO 
LONDONAN.

Gal Lloyd George spręs 
kontribuciją.

apie

BERLINAS, lapkr. 21. — 
Ar Vokietija turės mokėti sau
sio men, pripuolančią mokėti 
kontribucijos dalį, galbūt bus 
nuspręsta šią savaitę Londone, 
konferencijoj tarp liūgo Stin- 
nes ir premiero Lloyd George. 

Didžiuma kontribucijos ko
misijos, kuri buvo atvykusi į 
čia ant vietos ištirti ar Vokie
tija gali dar mokėti kontribu
ciją šiandie apleido Vokietiją 
pareiškusi, kad Vokietija ga
li pildyti sutarties sąlygas.

Vokietijos valdininkai tečiaus 
sako, kad mokėjimas yra nebe-

Tolstojaus namas griūna.

JASNAJA POLIANA, lapkr. 
21. — Grafo Leono Tolstojaus 
namas, kuris neva sovietų val
džios paverstas į nacionalinį 
mūzoj ų, yra pavojuje sugriuvi
mo. Valdžia nieko neduoda 
namo užlaikymui ir Tolstojaus 
šeimyna mano atsišaukti į visą 
pasaulį, kad surinkus $100,- 
000 namo pataisymui ir užlai-

Taipjau manoma kurti Tols
tojaus universitetą. Pinigus 
manoma surinkti pardavinė
jant Tolstojaus raštų rinkinį, 
kurį jau rengia jo duktė Aleks
andra.

WASHINGTONAS, lapkr. 18 
d. (Liet. Inf. Biuras) — Eltos 
pranešimu, lapkričio 13 d. p. 
Tanias
Lietuvos Atstovas Anglijai, iš- , kreipė prieš riaušininkus kul- 
važiavo Londonan. kasvaidžius.

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 pilnį gvarantiją už pinigus siunčiamus 
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už 
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes piniąų 
sumas pagal p4 4--4- -----1
yra New York 
korespondentu
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigu^ vi
suomet kreipkitės J Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.

,US1O

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 8o. Halsted St, Chicago, Dl.
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Darbininkai užmoka už 
karą savo krauju.

Žinoma, juokinga butų lauk
ti, kad kas gero išeitų iš gene
rolų, admirolų ir “senų” diplo
matų nusiginklavimo konfe
rencijos — bus tai gražus žo
džiai kaipo kamoflažas dides
niam skaičiui karo laivų, dides
niam skaičiui kanuolių, dides
nei apsčiai nuodingų dujų.

Tuomi labinus, kad musų 
orusis prezidentas Warren G. 
Ilarding jau teikėsi pranešti 
žmonėms, kad žymiai nusigink
luoti nėra galima be revoliu
cingos žmogaus prigimties or
ganizacijos”, kas, žinoma, yra 
“prakeiksmu” musų kapitalis
tinei visuomenei ir RepubUkonų 
bei Demokratų partijoms.

Karas atrodo butinu kapita
lizmo dalyku. Karas naudin
gas didiesiems finasininkams 
ir fabrikantams. Pasak Ana to
lūs France, “šitos žmonių gru
pės visuomet gali surasti kitų 
žmonių, kurie trokšta karo va
lios ir avantiūrų”.

liuli

savo
Indi-

šitos šayls turi turėti didelius 
laivynus.

Ypatingai Chinija turi, 
kaina.

Anglija gi turi žiūrėti 
pasaulinio imperializmo
joje, Aigipte, ir t.t. ir lodei taip
gi turi turėti didelį laivyną.

Europa turi būti palikta iš
naudoti ir valdyti F r uncijai, 
todėl Francija turi turėti didelę 
armijų.

Vokietijos bužiu turi būt gąs
dinama toliau. Nors Vokietija 
yra visiškai nuginkluota, Fran
cija yra apsiginklavusi iki dan
tų ir turi daugiau negu du kar
tu tiek pastovios armijos, kiek 
kaizeris yra kuomet turėjęs.

Francijos skola šių mi tų pa- 
baig oj sieks 320,000,000,000 
frankų. Dabar palukų už ją iš
mokama 11,000,000,000 fran
kų. Ir Francijos pclnagaudos 
bei mi Ii ta ristai įsireižę tvirtina, 
kad Vokietija turi užmokėti vi
sų skolų, kas žinoma, ncgali-

plieną streike, kurį atsisakė pa
remti Am. Darbo F-ja; paskuti
nėje angliakasių unijos konven
cijoj, kuri pasižymėjo frakci
niais vaidais; Amalgameitų lo-

negu darbininkų reikalų gerini
mu. Nenuostabu tat, kad Ame
rikos unijizmas negali nieko nu
veikti.

KENTĖJO SEPTYNIS
ILGUS METUS

kių metų bus geri tik numesti.
Mes galime taipgi nurodyti į 

Jungt. Valstijų ir Kanados sie
ną be karo laivų ir tvirtovių— 
kur dvi šalys po šiai dienai ve
da puikių ir pelningą prekybą, koute pernai metais, kur unija

O kas dėl diplomatų, gene- apturėjo menką paramą nuo kitų 
rolų ir admirolų, tai tegul jie adatinių amatų unijų ir ant ga- 
atmena Cariyles žodžius apie l0 betiesiniame gelžkelių trauki-_ 
Franeuzų revoliucijų: “Nuosta- ninku streike 1920 m. Labai ga
bu, kaip ilgai nelemtoji pade- ii būti kad Brolijos vadai šaukė 
tis gali tęstis, jei jos nesiinisi 
per daug aštriai’*.

Musų 
pradeda
daug aštriai, 
lituos net ir Anglijoj su 
rika. . • ;

Tegul jie pasisaugojai
(V. L. Berger: The New

St-veios Gyduoles'užlaiko 
šeimynos sveikata.

Galutinai pasigydė Lydia E. 
Pinkham Vegetable Com- 

poundu.

vedančiosios klasės 
imtis padėties per 

Revoliucijos ga- 
Anie- 

x ie-

Unijoms trūksta su 
tarimo.

Karas dabar yra svarbiausia 
pasaulio pramonė.

Jungtinės Valstijos šiais me
tais išleis besirenginiams ka
rau $750,000,000 ir $5,000,000,- 
000 atmokės už paskutinį karų.

Šitos musų visuomenės gru
pės savo valia niekuomet ne
stabdys karo — vis viena ką 
jos sakys ar darys. Šitos gi 
grupės valdo kiekvienų civi
lizuotų šalį. Kitaip sakant, da
bartiniu laiku jos valdo visų 
žmoniją.

Klausimas yra tik šitas: Ar 
joms L>us leistu išnaikinti nau- 
jovinę civilizacijų ir gal baltų
jų rasę dėl jų beprotiško sa- 
vinguifto ir kvailo godumo? '

Socialistai priešingi karui dėl 
daugelio priežasčių — visų la
biausiai dėlto, kad jie yra iš
tyrę ekonomines sąlygas. So
cialistai yra ypatingai priešingi 
prekybiniam, dinastiniam ar 
tautiniam karui.

Darbininkai užmoka už karą 
savo krauju ir pragyvenimo 
brangumu karo metu ir su
mažintomis algomis bei nedar
bu po karui.

Bet daugumas raštininkų — 
net tų, kurie nėra socialistais, 

kaip Norman Angell, Will 
Invin ir Frank I. Cobb — paro
dė karų nenaudingumų ir ap
siginklavimo sloginimų ekono
minių šaltinių. Cobb sako, kad 
dabar sumanytasis apsiginkla
vimas prekiuoja šimtų šešias
dešimt bilionų į metus — po 
to kaip Santarvė laimėjo “Pu
vimas prekiuoja ši Imą šešia- 
saulio karų visokiems karams 
panaikinti” ir po to, kaip Pa
saulinis karas prarijo tris šim
tus keturiasdešimt aštuonis bi
donus dolerių turto.

Nuo 1800 m. keturi milionai 
penki šimtai tūkstančių buvo 
užmušta mūšiuose. Bet pasku
tiniame Pasauliniame kare kri
to trylika milronų. Netiesiogi
niu būdu pasaulinis karas iš
karę žus šimtas trisdešimt mi- 
vyrų, moterų ir vaikų.

Skaitoma, kad busimąjame 
kare žus Sitams trisdešimt mi- 
lionų žmonių.

Kam tas reikalinga?
Didžiuoju dabartinio laiko 

štabu—yra imperializmas —fi
nansinis ir komercinis impe
rializmas Anglijoj, Amerikoj ir 
Japonijoj; militarinis imperia
lizmas Francijoj.

Kapitalistinė gerovė turi būti 
paremta imperializmu. Kas- 
nors artimoje ateity turi pa
vergti ir išnaikinti Rytų Aziją, 
—Amerika, ar Japonija. Todėl

Bet Prarija tikisi patapti 
Europos milžinių parazitu.

Musų amerikinė kapitalistų 
spauda aklai stoja už francu- 
zus. Ji padeda jų militaristinei 
suktybei dėlto, kad mes taipgi 
turime savo bužį, Japoniją, ku
ri žaidžia pasauline galybe ir 
ginkluojasi iki bankruhinio — 
l>et ir prie geriausių norų nega
li ilgai laikytis kare su tokia 
milžiniška šalimi kaip Ameri
ka. Dabar karo laimėjimas 
daugiausiai priklauso nuo ša-, 
lies turto ir pramonės.

Antra vertus, negali būti abe
jonės, kad Japonijos imperia
listai kuo puikiausi pagelbsti 
musų pačių militaristams besi- 
ginkluodami iki tokio laipsnio, 
kuris yra nepakeliamas tokiai

Tokiu budu, žiūrint į daly
kus taip, kaip jie yra, dviem 
didžiausiomi kliūtimi šiandien, 
kad ir daliniam nusiginklavi
mui, —be kapitalistų god amo, 
yra Japonija ir Francija.

Aš nesu nei komunistas, nei 
anarchistas, —- bet aš negaliu 
susilaikyti negeidęs dideles ir 
pasekmingos komunistų, ar 
anarchistų revoliucijos Franci
joj ir Japonijoj.

Tokia revoliucija negali pa
stoviai įsteigti tos sistemos, bet 
ji gali nužerti ir nužertų tų ša
lių valdančiąsias klases ir to
kiu budu išgelbėtų civilizaciją.

Aš kitos vilties nematau.
Bet tegul bent visi tie gene

rolai, admirolai ir “diploma
tai”, kurie susirinks Washing- 
tonan, bent žino, ką mes apie 
juos manom.

Mes galime pasakyti jiems, 
kad kapitalistinis laivas atsiei
na keturiasdešimt milionų! Su 
tiek pinigų mes galėtume — 
pastatyti penkis universitetus; 
užmokėti algas 25,000 naudin
giems darbininkams metinės 
algos; nupirkti 100,000 auto-

Neseniai sumanytasis ir pas
kui atšauktasis gelžkelių strei
kas dar kartą atidengė pamatinį 
vienybes trukumą Amerikos or- 
ganzuotų darbininkų darbuotė
je. šitas nesutarimas paaiškėjo

streiką po prievartą. Jie matė 
sunkumų įtikinti visuomenę 
steriko reikalingumu, ar laimėti 
jį, bet jie, matydami iš kantry
bės išėjusius savo sekėjus žino
jo, kad bausme už atsisakymą 
šaukti oficialinį steriką bus ant
ras betiesis streikas, kuris gali 
suskaldyti jų unijas. Bet, bū
dami priverstais šaukti steriką, 
jie nerado Gomperso užuojau
tas ir unijos susinėjusios su 
Amerikos Darbo Federacija at
sisakė jų klausyti. Įvairios or
ganizuotų Amerikos darbininkų 
frakcijos daugiau skiriasi viena 
nuo kitos, negu nuo savo prie
šininkų darbdavių. Jų vadai 
daugiau yra susidomėję daugiau 
savo pačių galybės išlaikymu,

N

bužių rilių po $40 vienų.
O jie žada kurti daugybę ka

pitalistinių laivų, kurie j>o pen-|

Kosulys ir persišaldymas.

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

gevera’s
Cough Balsam

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

X* W. F. SF.VERA CO.
CĮEDAR R A PIDS. IOWA

DRAUGIJOS, UNIJOS
PARTIJOS, KLIUBAI

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

<TRADES
Z'Yg'

TAI YRA NAUJIENŲ SPAUS
TUVES UNIJOS ŽENKLAS

NAUJIENŲ SPAUSTUVE YRA 
VIENATINE LIETUVIŲ UNIJINE 
SPAUSTUVE AMERIKOJE

——

METINIS IŠKILMINGAS

KONCERTAS
Rengia

L. S. S. VIII RAJONAS
Ketvergę Lapkričio 24 d. Padekavories dienoje

M.Meldažio svet. 2244 W. 23rd PI.
Įžanga 50c. (su karės taksais)Pradžia G vai. vakare.

Ravensvvood, W. Va. — “Per sep
tynis ilgus metus kenčiau moteriškus 
“ nesmagumus ir už

degimus tokius, 
kad nepajitgiau 
stubos apžiūrėti. 
Kreipiausi prie ke
lių gydytojų, bet 
nei vienas nepagel
bėjo. Skaičiau laik 
raštyj Lydia E. 
Pinkliam Vegetable 
Compound, tad nu
sprendžiau išmė-

ĘlIROPEMi ĄMERICAN gUREAU
FABIONAS Ir MICKIEVICZ, Ved.

■" r ■ t*Z<
GerlaiiHiit siuntimas pinigų, 

lai va kori ės;“ paš; >ort aį;įį t.t3V 
Į NOTA lt 1.1 UŠAN Ei

. Rcal išstato, Paskolos, f

809 W. 35th St, arti 8. Halsted St.
jj Tel Bouleverd 611 ĮĮBffij 

Valandos: 9 iki 6 kasdiena.
Vakarais: Utar., Ket/ir Snb. iki 9 vakare

Ned ; iki 3 po pietų

gint ir pirm nei pirmą banką išnau
dojau, patyriau didelį palengvinimą, 
todėl be pertrauk i nvo išnaudojau aš
tuonis butelius. Dabar jaučiuosi la
bai gerai ir galiu savo darbą atlikti. 
Linksma rekomenduoju Lydia E. 
Pinkliam gyduoles kenčiančioms mo ! 
terims”. —Mrs. BERTHA LIERING 
R. F. D., Ravenswood, W Va.
Daugiausia yra šeimininkių papras 

tomis dienomis .kaipo nepaliaujamas 
kojoms mašinų sukimas, skalbimas, 
virimas lopymas, šlavimas, dulkių va- 
ymas ir vaikučių prižiūrėjimas. Daug 
sunkiau yra savo užduoties atlikimas, 
kuomet kokios negalės vargina, kai
po, galvos skaudėjimas .strėnų skau
dėjimas, skausmij kankinama ir ne
virškinimas. Kiekviena panaši mo
teris turi pasinaudoti p. Lietinę pa
tyrimu. Atsiminkit, kad per ketu
riasdešimta metų su virš Lydia E. 
Pinkliam Vegetable Compound svei
katą gražino.

K. GUOIS
ADVOKATAS
•Miesto ofisas i

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

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St.

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

SKAITYKIT IR PLATINKIT

Mylintys išgirsti programe dalyvaujančius dainininkus ir links
mai praleisti vakarą, kviečiamo visą Chicagos ir apielinkes. lietuvišką 
visuomenę atsilankyti. Šis koncertas bus labai įdomus tuomi, kad 
jame dalyvauja geriausios muzikalus spėkos:

1. P. Grigaitis, kalba.
2. Žydų socialistų dainininkų draugija po vadovyste d. Šeifer.
8. Slavų socialistų dainininkų ratelis po vadovyste d. Bubynečiak.
4. F. Bellandi, baritonas, iš italų operos, akomponuos muzikos moky

toja Miss L. Lemi.
5. Broliai Briedukai.
6. Duetas: Požarskis ir Pivoriūnas.
7. Solo Požarskis.
8. Diologas M. D. ir A. Kaušelaite.
9. Extra J. Uktvcris.

10. Pirmyn Mišrus choras, S. Dilius.
11. Lietuvių socialistų vyru choras, S. Dilius.
12. Solo M. D.
13. Rusų Balalaikų 'Orkestrą.

Po koncerto šokiai, Muzika Balako.
Visus kviečia KOMITETAS.

x:

*

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

Veda visokias bylai, visuon 
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Karmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
šiuUS ant lengvų išlygų.

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS ADVOKATAS
Ofisas vidumdestyjl 

ASSOCIATION BLD«.
19 So. La Šalie St., 

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų. 
Panediliais iki 8 vakare.

i Hamų Tel.: Hydo Park USi

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

H So. La Šalie St. Roos IM 
Tel. Central 6890 

▼ak.) BJ2 W. 83rd St., Ckcaga 
Tel. Yarda 4681.

Chroniškos Ligos
Tikra Diognoza

Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai

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

Vai. 1—2: 7—9 po piet

S. W. BANES
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

Rez. 3214 S. Halsted Si. 
▼arda 1015. Vai.: 6 iki 9 vak.

illlllllllllllllllllllllylllolllllllllllllllllllll^

Pinigai Iš 
Kenoshos 
Lietuvon

Tel, Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAŲ

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

iki 9 vakare.
L - . ■■■ .. , ■ ,

GOLAN & GOLAN '
ADVOKATAI IR PATARĖJAI

1305-7 127 N. Dearborn St. 
Randolph 3899

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

Seeley 3670------ ----  ------ ..r

Kas nori siųsti pini
gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, mo- 
ney orderiais ar draf- 
tais tegul kreipiasi pas

ANTANAS A. OLIS *
(Olszewski, J r.)

ADVOKATAS
Veda bylas visuose teismuose

Miesto Ofisas:
7 S. Dearborn St., Room 1040

Telefonas: Central 1774

Vakarais: 3251 So. Halsted St.
Telefonas: Boulevard 553

IŠ čia pinigai yra pa- 
siunčianti Lietuvon grei 
čiausiu budu ir už pini 
gų siuntimu pilnai atsa- 
koma.

Parduodamos laiva
kortės Lietuvon ir iš 
Lietuvos.

Kreipkitės pas:

A. Pakšys
220 Milwaukee Avė.,

Kcnosha, Wi».

niiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

J. P. WAITCHES '
LAVVYER Lietuvys Advokatas

Dienomis: Room 511 — 
127 N. Dearborn St. 
Tel. Dearborn 0096 

Vakarais: 10736 S. Wabash Avė.
Tol.: Pullman 4877.

Didelis Metinis su dovanoms Balius
Rengia ||i

FEDERACIJA LIETUVIŠKŲ KLIUBŲ ji

Ketverge, Lapkr.-Nov. 24, 1921 !j

Pradžia 7:80 vai. vak. Įžanga 50c su karės taksais 
Dovanos: Sidabrinis puodas bus dovanotas di

džiausiai grupei. Muzika F. JERECKIO.
KOMITETAS.



Kaip bolševikijoj važi 
nėjama geležinkeliais.
Skaitydamas i “Naujienas” 

viename numery radau parašy
ta, kad Amerikos lietuvių ko
munistai gėrėdamies Husų bol
ševikų įvestąją “pavyzdingiau
sia pasauly” tvarka, naiviai 
tvirtina, kad Rusijos bolševi
kuose viskas esą taip gerai, 
kaip niekur kitur; o ypač darbi
ninkams. Be kitokių esamų 
ten gerumų, geležinkeliais, gir
di, važinėjasi dykai ir kur kas 
norįs.

Aš, gyvenęs Rusijoje nuo pat 
bolševikų įsikūrimo ir gerai 
pasivažinėjęs jų traukiniais, 
šiame rašinyje nors trumpais 
brūkšniais nupiešiu, koks ten 
ištikrųjų buvo if yra važinėji
mas gelžkeliais. Spėju, kad 
gerb. “Naujienų” skaitytojams 
bus įdomu žinoti, kas tikreny
bėj dedasi bolševikijoj.

Kaip jau žinoma, Rusijos 
bolševikai, norėdami įvykdyti 
gyvenime komunizmą, priėjo 
prie didžiausių absurdų, ir su
silaukė tokios viduramžių ga
dynių padėties, iš kurios jie ne
bežino nei kaip išbristi. Tai? 
gi ir važinėjimą gelžkeliais ki-j 
taip negalima pavadinti kaip 
tik viduramžiniu. Tikrenybėje, 
važinėjimas gelžkeliais yra ši
toks. Gelžkelio tarnautojams lig 
šių metų beveik pasiliko tokios 
pat taisyklės, kokios buvo nu
statytos laikinosios Kerenskio 
valdžios. Mėnesiniams-“štat- 
nieins” gelžkelio tarnautojams 
ir jų šeimynoms duodama po 
šešis nemokamus važiavimui 
gelžkeliais bilietus, o padieni- 
niams darbininkams, ar amat- 
ninkams po keturis bilietus 
metams. Bolševikai prie tų bi
lietų, — maisto dalykams ei
nant vis blogyn, — įvedė dar 
provizijoninius maistui atsi
vežti bilietus, kuriuos gaudavo 
tarnautojai nereguleria?, * kar
tais vieną ar du į mėnesį. Gi 
visas skirtumas tik tame, kad 
prie bolševikų važinėjimas ge
ležinkeliais pasidarė labai var
gingas ir stačiai nebepakenčia
mas. Del baisiai pairusio su
sisiekimo, kadangi didelė sto
ka vagonų, garvežių, tepalo ir 
kuro, — traukiniai ten retai 
kur tevaikščioja kasdien, oant| 
daugelio gelžkelių ruožų te
vaikščioja tris kartus, ir net po 
vieną kartą, į savaitę. Dėlto 
einant kur nors traukiniui, vi
sada vagonuose esti neapsako
mas žmonių susikimšimas. Ke
leiviniai traukiniai paprastai 
susideda iš prekinių vagonų 
(klesinių visai maža, jais pa
prastai važinėjasi tik komisa
rai ir “sovieckije služasčije”). 
Gi tie prekiniai vagonai esti 
tiek prisikimšę žmonių, jog ir 
silkėms bačkoj turi būt yra 
daug erdviau. To dar negana: 
keleivių pilni vagonų stogai, 
tormazai,li pynės, bufetai — 
visur, kur tik galima, apsikabi
nėję žmonės nelyginant musės 
apkibusios kokį saldumyną. Ei
nant tokiam traukiniui, jei nu
trauktum fotografiją, tai butų 
įdomiausia vaizdas.

Keleiviai, kurie tokiose sun
kiose sąlygose važinėja gelžke
liais, kitais reikalais beveik 
ir nevažiuoja, kaip tik ieškoti 
maisto “maišelninkai”, — kaip 
juos ten paprastai vadina. Tų 
maišelninkų kelionė neapsako
mai sunki. Prie tokio didelio 
susispaudimo kitiems tenka ne
valgius išbūti kelyje po keletą 
dienų ir neretai tenka! jiems 
sugrįsti tuščiom rankom, nes 
komisarų pastayti rekvizitoriai, 
be jokių ceremonijų, atima ve
žamus nusipirktuosius produk
tus. Pačiam teko matyti to
kių vaizdų. Nuvažiuojam bū
davo, Kremenčugan, 500 vars
tų. Kelionė ten ir atgal ma
žiausia tęsdavo 8 dienas. Tenai 
rinkoj pardavinėja visa liuosai, 
miltus, grikius, kruopas, laši
nius ir t.t. Žmones, kas ką ga
lėdami, prisiperka, bet atva
žiuoji į Romnus — čia stovi 
“zagraditeinąs” *burys ginkluo
tų raudonarmiečių. Vos apsi-

■.......................    i i—~

stojus traukiniui, jie tuojau ap
stoja, apspinta traukinį, atvaro 
dyką vagoną ir iš vežusiųjų at
ima produktus ir krauna į jį. 
Nukentėjusių, ypatingai mote
rų maldavimai, prašymai 
keiksmai, tiesiog negali į tą 
širdį veriantį reginį nei žiūrėti 
(iš gelžkeliečių retai kada ati
minėdavo). Del tokių rekvi
zicijų neretai įvykdavo gink
luoti susirėmimai. 1919 metais 
Romnuose kartą užmušė komi
sarą, kitą kartą vėl aštuonis 
“zagradilovcus”-rekvizitorius.

Dabar apie važinėjimo tai
sykles bei tvarką. Gelžkelie- 
čiams, kadangi jiems yra val
diški bilietai, jei jie turi pa- 
liuosavimą nuo darbo trauki
nio, gali sau važiuoti. Bet su 
civiliais piliečiais visai kitaip.

da be tam tikro iš “čeką” lei
dimo, o toks leidimas gauti rei
kia stovėti kartais po tris die
nas eilėje ir labai retam kam 
teduoda; tik nurodžius doku
mentais svarbiausi reikalą te
galini.' Dėlto keleiviai dau
giausiai važiuoja be bilieto ir 
be leidimų, bet tokius kariški 
kontrolieriai areštuoja ir pri
stato juos, kaipo už bausmę,

Paskutiniuoju laiku pas bol
ševikus važinėja gelžkeliais 
jau liuosiau ir be leidimų, nes 
už važiavimą uždėjo tokį aukš
tą mokesnį, jog labai retas kas 
beįstengia nusipirkt sau bilietą. 
Pavyzdžiui, iš Petrogrado 

Maskvon bilietas kainuoja pus
antro miliono rublių. Iš Go
melio į Bacbmačą, 160 varstų, 
kainuoja 150,000 rublių.

Taigi, dabar, rodos, aišku, 
koks ten yra gerumas važinė
tis gelžkeliais.

—Lietuvos Darbininkas.

Seniaus ir dabar.
Viena gerųjų pusių pas 

sų arkliavagius 
venusius šeši ar 
metų tam atgal, 
jie buvo atviri.

Paimkime 4o laiko- Anglijos 
žmones ir pažiūrėkime, kaip

mu- 
gy-protėvius 

aštuoni šimtai 
buvo ta, kad

Gale ilgo stalo gegnuotanie 
kambary sėdėjo diriguotasis gro 
vas. Visus valgius ir gėrimus 
taniai pirmiausia atnešdavo 
pas jį ir jis pasiimdavo, kiek

Garsus per daugiau kaip 
50 moti;.

Tėmyk Įkaro (Anchor) ValzbaženklĮ.

BULGARIŠKA KRAUJO ARBATA
Milionai vartoja šią arbatą prašali- 

nimui slogų; ima ją karštą einant 
gulti. Ji prašalina vidurių užkietėji
mą, silpną pilvą ir inkstams prigelb- 
sti išvalyt kraują. Prašyk savo vai
stininko arba pasiųsime apdrausta 1 
didelę šeimynai dėžę $1.25, arba 3 už 
$3.15 arba 6 už $5.25. Adresas: 
Marvel Products Company, 451 Mar- 
vel Bld., Pittsburgh, Pa.

GYDYKIT KŪDIKIŲ SUSIŽEIDIMAS
VICKS VAPORUB MOSTIS greitai išgydo įsipjovimus 
prasidrėskimus, susižeidimus, nudegimus, skaudėjimą, 

niksterėjimą ir odos niežėjimą.

Pasiėmęs pastumdavo stalu 
indą savo aukštos kilmės sve
čiui, sėdėjusiam po dešinei ir 
savo pačiai, sėdėjusiai po kai
rei — tąsyk tie pasiimdavo 
kiek jiems reikia.

VICKS VAPORUB MOSTIS, iš
laukinė gyduolė nuo slogų, taip 
gera nuo mažų kasdieninių vaikų 
susirgimų. Joje randasi kamparas, 
mentolas, euculiptus, čiobreliai, 
tarpentino aliejus ir kadugių uogų 
aliejus, viskas yra pripažinta, kai
po antiseptiškas sudėtinis gydy
mas.

VICKS labai geras nuo uždegimo 
ir vidurių užkietėjimo, nepaisant ar 
tai odos susižeidimas ir viduje no
sies, gerklės ar plaučiuose. Taip, 
kad galima panaudoti tuzinuose

LOOMIS GARAGE
ATIDAROMAS NAUJAS GAĖADŽIUS 

1315-17 W. 63rd St. 
Tek: 'Englewood 1498.

Turime geriausius mechanikus.
Atliekame visokius darbus prie automobilių, greitai, gerai ir už 

žemą kainą.
Užlaikome tajerius, tubes ir visus kitus dalykus visokiems auto

mobiliams. Taipgi turi vietos pastatymui automobilių. Užkviečia- 
me visus Lietuvius atsilankyti. Už darbą atsakome’:

JOHN VILIMAS ir POVYLAS’ VIZBARAS.

Toliau indai buvo paduoda
mi šeimos vaikams; paskui dai
niui, gydytojui, teisininkui, 
mokslininkui, kunigui ir ki
tiems, gyvenusiems iš savo gud 
rybės, o ne iš rankų darbo; 
tai buvo klasės, kurios valgė 
dyką duoną dėlto, kad jos pa
taikavo diržuotam grovui, ar 
patenkino jo jausmus.

Ir kada inteligentai dyka
duoniai prisisotino, tąsyk šau
liai, jėtininkai ir medžiotojai 
galėjo kišti savo nagus į atša
lusius jau valgius ir padažale 
mirkyti plutą duonos; jie taip
gi galėjo gerti iš didžiulių tau
rių - gerti gėralą su padug
nėmis^ tikusį nuo ponų.

Ir taip visi prisisotino.
Bet kiek nuo stalo toliau, 

mokiomis išbarstytoje asloje 
buvo žmonės, kurie švelnioj to 
laiko kalboj buvo vadinami 
“mulkiais”; “pagaliais”, “klau- 
nais” ir “neapsitašėliais”. Tai 
buvo žmonės, kurie dirbo dar
bus. .Jie augino ir piovė javus.. 
.Jie piovė jaučius ir darė alų ir 
vyną.

Ir jie asloje turėjo tai, kas 
atliko nuo jų prakilnaus pono 
su jo šeima ir jo draugų, patai
kūnų ir saugų.

Tas, ką žmogus asloje gavo,

gardžiai valgosi “aukštutinėms 
klasėms”. 1

Ir jam reikėjo varžytis su iš
alkusiais šunimis už paskuti-1 
nio kareivio numestą tarp mel
dų kaulą, ar duonos plutą.

Kaip tas buvo žiauru!
Dabar žmogus, kuris dirba 

darbą, “yra pats savo ponu”. 
Jis dirba už algą ir perka kas 
jam patinka. Bet kada diržuo- 
ti kviečių grovai pakelia kai
nas, ūkininkas, auginusia pas
kutiniais metais kviečius, ne
gauna pakeltojos kainos da
lies, o darbininkas, dirbantis 
už algą, gauna tiekų mažiau už 
savo dolerį.

Kada diržuotas skerdyklų 
grovas Armour pakelia kainą

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
Vaizbaženklls užreg. S. V. Pat. Ofise.

kasdieniniuose atsitikimuose na
muose, kur mažų kūdikių yra.
Nuo odos peršėjimo arba niežėji
mo, tik panaudokit Vicks kaipo 
mostį. Nuo krupo, gilaus kosulio 
arba kitokių slogų trinkit juomi, 
pridengkit flaneliniu skuduru, ir 
lai kūdikis kvėpuoja kilstantį kva
pą per visą naktį.

Žinoma, VICKS yra geru ir dide
liems, bet geriausia mažiems nuo 
slogų, kadangi jis lengvai veikia, 
tad nepajunta nei opiausis pilvos 
ir jie myli jį.

Parduodama visose vaistinėse po 
35c. |

VICKS v VapoRub
Virš 17 milionų puodelių išvarto- 
jama kas metas. 

mėsai, gyvulių augintojas ne
gauna daugiau, o darbininko 
viralas tampa skystesnis.

Diriguotiems grovams netik 
reikia pavalgyti ir bankinės są
skaitos didinti, bet reikia dar 
pačioms deimantinių karimų, 
suminis, automobilių; garinių 
jachtų ir brangių paveikslų.

Be to, reikia apdovanoti ko

lą; bažnyčiai reikia naujų var
gonų, o literatiniam saldliežu
viui reikia duoti maistas. Sū
naus draugėms choristėms rei
kia iškelti vaišes, paskui, be 
abejo, tesininkas turi gauti sa
vo dalį, nes argi jo gudrybės 
nėra tie kareiviai, kurie apstoję 
saugoja diriguotąjį trustų gro- 
vą nuo gaujos 
vyrų senatorių 
nautojų”?
' Ir kada jie 
dižioji darbininkų klasė gauna 
savo dalį. Ta dalis "būva dides
nė ar mažesnė, žiūrint pagal

ir kitų narsių 
ir “viešųjų tar-

prisisotina, tada

Dealerių Anglių Kiemas
Tik-ką atidarytas.

TIKROS FRANKLIN COUNTY ANGLYS.

Lump, Egg arba Nut $7.00 tonas
RELIANCE COAL CO., 
2255 South Ashland Avė.

Telephone: Canal 933.
Musų kostumeriams ir draugams: — Reikalaukite 
savo dealerio, kad pristatytų musų anglis.

GUST BALSEVIČIUS

Pasiųsti Lietuvon savo tėveliams ir giminėms. Neuž
mirškite savo mylimųjų tėvynėje! Tegul Kalėdų šventės 
būna jiems linksmos! Kol kursas pigus, siųskite jiems do- 
Wiąs pinigais, per: —

Lithuanian Sales 
Corporation

3313 So. Halsted St., CHICAGO, ILL.
Phone Yards 6062,

Laivakortes parduodame į Lietuvą ir iš Lietuvos ant 
visų linijų. Laivakortės iš New York į Piiiavą $106.50, iki 
Rotterdam $100.00.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE parduoda savo 
Šerus po $7.00. Kas anksčiaus prisidės prie musų, daugiau 
pelnys.

Važiuojantiems Lietuvon mes parūpiname pasportus ir 
kitus reikalingus dokumentus gerai ir greitai.

Taipgi pranešame, kad pinigų siuntime ir kituose rei
kaluose; kam arčiau ir patogiau, malonėkite kreiptis į se
kančius musų skyrius: —

T0WN OF LAKE, CHICAGO, 
M. J. Damijonaitis, 
4559 S. Hermitage Avė., 
Tel.: Boulevard 7078.
WAUKEGAN, ILLINOIS
A. J. Sutkus,
1317 So. Victory Street, 
Tel. Waukegan 1306 R. 

t rustų padarytas kainas dole
riui.

Bet jų vieta ne pas stalą ir 
jie gauna tik tą, kas lieka. Dėl
to, ką jie gauna, dar jie turi 
varžytis su pusiau išbadėju
siais šunimis — bedarbiais, — 
nes toji dalis, kuri yra nume
tama pro stalo galą, lieka ma
žesnė, kiek ponai yra davę

PUSE KAINOS
Išpardavimas

Vyrama ir vaikinams siutai ir over- 
kotai $20, $25 ir $30, dabar po $10, 
$12.50 ir $15.

Kiti siutai ir overkotai iki $45.
Turime pilniausį pasirinkimą vyriš

kų vaikinams ir vaikams siutų, over- 
kotų, Mackinaws, rainkotų ir kelinių 
už pusę originalės kainos. Taipgi, 
trunku ir siutkeisių.

Tamistos ffaigų vertė, arba pinigai 
grąžinami.

Atdara kasdieną iki 9 vai. Ned. iki 
vak.
įsteigta 1902

S. GORDON,
1415 So. Halsted St.

G

MUZIKANTAS
Duodu lekcijas ant visokių ar

monikų ir koncertinų. Gvaran- 
tuoju savo studentams, kad į 
4 mėnesius išmokinsiu grajint 
iš notų, taisau visokius instru
mentus. Taipgi, turiu parduoti 
keletą armonikų ir concertinų.

Su visais reikalais kreipkitės

2454 So. California Avė., 
Chicago.

Tel.: Rockwell 3876

Dar ne vėlu

Kalėdų Dovanas
lllllllllllllllllllllllllllllllllllli llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

ROSELAND, ILL.
J. Ramanauskas, 
10808 Michigan Avė., 
Tel.: Pullman 974.

KENO^HA, WISCONSIN 
J. TralsAis,
464 N. Sheridan Rd.,

I LIETUVĄ 
žieminės numažintos kainos galėję 
Arčiausia pasiekimui' Lietuvos vie

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

Red Star Line
Išplaukia kas savaitę 

New York į 
Hamburgą. 

New York 
Hamburgą

Samland) (Lapkr. 30

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

Gruod. 17 
(Gruod. 3 
Lapkr. 29 
Gruod. 24

Vb American Line
New York (Gruod. 1

(Gruod. 10
(Lapkr. 23

Mongolia)
Minnekahda
Manchuria) Hamburgą

Tikietai tiesiai į Pilavą 
INTERNATIONAL MERCAN- 

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

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

NAUJA 
TIESI KELIONE Iš MONTREAL 

IKI DANZIGO.
Pagabiausis susinešimas su Pilava, 

Kaunu ir Karaliaučium.
VISA VANDENIU KELIONE 

BE PASIVĖLAVIMO, 
BE PERSĖDIMO.

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

šie garlaiviai sustos prie KARVE 
ir SOUTHAMPTON.

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

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

Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba

THE CANADIAN PACIFIC
Rai]way Trafiko agentas

40 N. Dearbom St., Chicago, III.

Kojy šutimas 
yra liga

Bjaurus kojų kvapas paeina 
nuo odos ligų, kurios vadinamos 
yra hyperidrosis ir bromoidro- 

• si.«u • • ■ Naujai išrastas vaistas 
KOJOL pilnai išgydo tas ligas, 
ir žmogus pasiliuosuoja nuo to 
nesmagumo kurį kenčia visuo
met dėl smirdančių kojų, o ypač 
kada būna žmonyse, kompanijoj 
svetur ar namie. Kojų šutimas 
ir smarvė pranyksta nuo Kojoto 
po trijų ar keturių kartų varto
jimo. Kojolą reikia vartoti taip: 
į kvortą šilto vandens reikia 
pripilti 4 pilnus šaukštus Kojolo, 
ir tam vandenyj su kojolu mir
kyti kojas kokią 10 minučių. — 
Vieno buteliuko kojolo užtenka 
išgydymui nors ir blogiausių 
kojų. Buteliuko kaina $1.00.

Kojol
išgydo kojas 
nuo šutiino

Gausite nusipirkti visose 
aptiekose.

Jeigu aptieka neturėtų, o norė
site greit gauti tai rašykite iš
dirbę j am s“ adresu:

Bingol Chemical Co.,
2816 So. Michigan Avė., 

Chicago, III.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgai 

25 East Washingtos SL 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

Tslephons Central 8362 
1824 Wabansia Avė.

Valandos i nuo 6 iki 8 vakaro 
Rezidencijos tel. Kedzia 7715

Phone Boulevard 6801
ANTANAS GREDUŠKA 

Gan era1 ii 
Kontraktortas Ir 

budavotojas. 
Bndavojame Ir tpin’ia.

1401 W. 47th St. CMcao

LIETUVON— 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

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

^DR.HERZMAH-=^1
IA RUSIJOS

Pereiki!! nio 8412 So. Halsted St.
po No. 8318 So. Halsted Si.

darai Metuviame iinomaa per U 
matu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydą aitrias Ir chroniškas ligas, 
vyrą, motorą ir vilki, PMT*1 
jausiąs metodas X-Ray ir kitokias 
alaktros prietaisus.

Ofisas Ir Labaratorijai 1125 W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 16—11 pietą, 
Ir nuo 6 Ud 8 vai. vakarai*.

JDienomis: Canal 
8110 arba 857

Raktimls: Drezel 
951 - Draver 4186 

GYVENIMAS: 8313 S. Halsted St. 
V A L. i 9—16 ryto ir 8—9 vaL

i.---------

T. Pullman 5481

A. SHUSHO 
AKUSERKA*
Taria patyrimą 

moterį ligose; ro
pos tingai priiia- 
riu ligonę ir kūdi
ki laike ligos.
10929 S. Stato 81 

Chicago, III._

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

.X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd S t., 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.
<721 So. Ashland Ave^ 3 lubas 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moterišką, Vyrišką h 
Vaiką Ligą. 

OFISO VALANDOSl
Nuo 10 Ud 12 vai. ryto, nuo 2 Iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo <10 vai. 

valandos ryto iki 1 vaL pe pie*.
Felefoaaa Dreael 2880

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashand Avė. 
Tel.: Yards 994

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

Tai. Austin 787
DR. MARYA 

DOWIATT—SASS.
Ką tik sugrįš* ii Californljoe Ir 

vii tąs ■•▼o praktikavimą pa Na.
52(18 W. Hsrrtsou SL

Valandas! 8—12 kasdieną Ir •—• 
vakaro Išskiriant aadildianlaa 

>■..... — .......................—.Z

Telefonai! Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
Lietuvis Deatistao

1713 South AsUaid A

DR. M. STAPULIONIS
Gydai be gyduolių ir be operaciją 

3347 Emerald Avė.
9 iki 11 ryte ir 9 Ud 10 vakari 

Tel.j Boulevard 9397
781 W. 18-ta gat. 2 iki S vak. 

Tel.i Canal 279

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS

1131 Sa. Halsted St., Chicago, DL 
kampas 18th St.

Phone Canal 257

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS 

Lietivye Dentistai 
1D861 So. Michigan Av„ Renlaii. 

Valandas: 9 ryta Iki 13 dieną
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Užsimokėjimo Kainai 
Chicago je — paltui 

Metams----- —...... .
Pusei metų ........ .... .........—.
Trims mėnesiams ..... . —— 
Dviem mėnesiams .......—— 
Vienam mėnesiui ......

Chicagoje — per neiiotojusl 
Viena kopija —-------------
Savaitei________________
Mėnesiui . .......  —

Suvienytose Valstijose na Chicagoj, 
paštu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuosaj 
(Atpiginta)

Metams_________ i *. —■ $8.60
Pusei metų-------------------  4.50
Trims mėnesiams----------------- 2.25

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Militarizmo 
propaganda.

Tuo pačiu laiku, kada 
Jungtinių Valstijų valdžia 
tariasi su kitų valstybių at
stovais dėl sumažinimo gink
lavimosi ir prašalinimo karo 
pavojaus, tai šioje šalyje en
ergingai vedama militarizmo 
propaganda. *

Į Ameriką šiandie yra su
važiavę garsiausieji sąjungi
ninkų karo vadai, ir jie ke
liauja, būriais ir po vieną, iš 
vieno miesto į kitą, kur jiems 
yra rengiama triukšmingi 
priėmimai, demonstracijos 
gatvėse, kareivių parodos, 
iškilmingi bankietai ir t. t. 
Ištisi laikraščių puslapiai 
yra pripildomi maršalo Fo- 
ch’o, generolo Diaz’o, admi
rolo Beatty ir kitų panašių 
“didvyrių” paveikslais bei 
straipsniais apie juos.

Jeigu Amerikos valdžiai 
ištiesų rūpėtų apsaugojimas 
pasaulio nuo karo, tai ji 
stengtųsi visai kitokią dva
sią paskleisti žmonėse, o ne 
skiepytų jiems pagarbą ka
ro generolams.

Komunizmas 
pagimdo chaosą.

Europos laikraščiuose taip 
pat perspausdinta Lenino 
kalba, kurioje jisai prisipa
žino, kad mėginimas įvykin
ti komunizmą Rusijoje buvo 
nepasekmingas.

Vienoje tos kalbos vietoje 
paduodama šitokie Lenino 
žodžiai: Į J »ll

komunizmo 
vykinimas iššaukė, vieton 
reikiamojo ūkio atbudavo- 
jimo, chaosą mieste ir so
džiuje.”
Chaosas reiškia visišką 

betvarkę arba suirutę. Bol
ševikų vadas, vadinasi, prisi
pažįsta, kad Rusijos komu
nistams ne tiktai nepavyko 
įvesti komunizmą, bet kad 
jie iššaukė visišką suirutę 
šalies ūkyje.

Tą suirutę padidino užsie
nio imperialistų intervenci
jos ir javų neužderėjimas 
šiais metais. Bet svarbiau
sioji suirutės priežastis yra 
netikusioji bolševikų politi
ka, jų komunistiškas ekspe
rimentas.

“Grynojo

LIETUVOS ALBUMAS.

Apžvalga <

Knygynas “švietėjas” atsiun
tė mums vienų kopiją “Lietu
vos Albumo”. Tai yra stora ir 
labai gražiai išleista knyga, ku
rioje telpa apie pusšešto šimto 
paveikslų ir apie pusantro šim
to puslapių rašto.

Paveikslai susideda daugiau
siai iš įžymių visuomenės vei
kėju, dabartinių ir buvusiųjų 
Lietuvos ministerių, St. Seimo 
narių, dailininkų ir artistų fo
tografijų; o tekstą sudaro 

trumpos tų veikėjų biografijos. 
Albumas yra išleistas Kaune.

Leidėjas sakosi, dėjęs foto
grafijas, laikydamasis šios tvar
kos:

“Pirmiausia eina Lietuvos 
respublikos prezidentas, dau
giausia pasidarbavę tnutai 
senesnieji musų tautinės są
monės ir kalbos kėlėjai ir 
aukščiausieji šiandien Lietu
vos dvasinės ierarchijos vy
rai. Antroje vietoje eina 
musų valstybės suverenus 
valdžios užmazga — Lietu-

sudarytosios Laikinosios Vy
riausybės nariai bei vyriausie
ji jų bendradarbiai sulig

Taip prieiname prie trečio
sios grupės — Steigiamojo 
Seimo ir jo išrinktojo pir
mojo tikrosios Valdžios or-

Šimto Nuošimčių 
Patrijotas

UPTON SINCLAIR’O 
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS

-t

(Tęsinys)

Petras nieko nelaukdamas ėmėsi savo nau
jo darbo. Ant rytojaus rytmetiniuose laikraš
čiuose buvo i 
Flandrų; tūkstančiai vyrų buvo

paduota paprastos smulkmenos is 
► sušaudoma į 

skivytus kiekvienų valandų dieną ir naktį, po 
milionų vyrų iš abiejų pusių su įnirtimu susiė
mę kovės ištisas savaites ir galėjo kautis ištisus 
mėnesius. Ir jautri Onytė sėdėjo ašarų pilnomis 
akimis, kalbėdama apie tai su 'Petru, jam avi- 
žienę su skystu pienu bevalgant. Petras taipgi 
kalbėjo apie tai; abudu su Ona jiedu sakė, kad 
tai yra baisus dalykas ir kad jis reikia sustab
dyti. Jis dabar sutiko su ja; jis buvo socialis
tas, vadino jų savo “drauge” ir sakė jai, kad ji 
atvertusi jį. Josios akys žibėjo džiaugsmu, tar
tum ji ištikro butų ką nuveikusi karo užbaigi
mui, . , ... —

gano — VI Ministerių Kabi
neto. Toliau eina vyriausias 
musų vyriausybės ramstis ir 
pamatas— musų garbingoji' 
Armija. Po to eina musu 
diplomatijai bei atstovybėms 
užsienyje pavestas skyrius. 
Paskui musų visuomenės 

šiaip įvairių darbo sričių 
veikėjai, musų mokslininkai 
ir publicistai. Pagaliau, visa 
vainikuoja musų jaunojo 
meno visų sričių darbuotojų

Albumas yra, kaip pats lei
dėjas pripažįsta, toii-gražu ne

vienpusiškas. Dešiniojo Lietu
vos visuomenes sparno atstovų 
jame įdėta neproporcionalia’! 
daug, o kairysis sparnas nu
skriaustas. Bet visviena tai 
yra įdomus leidinys. Jo kaina 
$5.00. Užsisakyti Albumą ga
lima šiuo adresu: Knygynas 
“Švietėjas”, General P. O. Box 
517, New York, N. Y.

AK, TIE NENUORAMOS!

“Vienybė” bara-
si:

“Soe. dem. atstovai St. 
Seime staiga susirūpino Klai
pėdos klausimu ir nežiūrėda
mi, kad Lietuvos valdžia tu
ri užtektinai bėdos su Hy- 
nianso ir savo projektais, į- 
teikė valdžiai interpeliaciją 
Klaipėdos klausimu...”
Vadinasi, butų gerinus, jeigu 

niekas Seime “nebaderiuotų” 
valdžios paklausimais apie da
lykus, kurie paliečia visos Lie
tuvos likimų. Puikiai supran
ta “Vienybė” žmonių išrinktų
jų atstovų pareigas!

AUSTRIJOS SOCIALISTŲ 
PARTIJA.

Oficialis Italijos socialistų 
partijos organas, dienraštis 
“Avanti”, nesenai paskelbė į- 
domų straipsnį apie Austrijos

Aust rijos socialistų partija, 
kuri pernai turėjo 385,693 na
rius šįmet žymiai padidino sa
vo narių skaičių ir dabar turi 
jų 491,950, t. y. beveik pusę 
miliono.

Austrija šiandie yra maža ša
lis, susidedanti tik iš 6,500,000 
gyventojų. Taigi beveik dvy
likta dalis jos gyventojų pri
klauso socialistų partijai. Pro- 
porcionaliai savo 
skaičiui, Austrijos 
partija šiandie yra 
šia pasaulyje.

Pasak “Avanti”, ta partija 
turi daugiaus narių, negu visos 
komunistų partijos, sudėtos į 
daiktų (išskiriant Rusiją), ir 
tas dienraštis paduoda sekan
čias^ skaitlines:

o
“Francijos komunistų par

tija turi apie 130,000 narių, 
o Vokietijos komunistų par
tija apie 100,000 narių. Ita
lijos komunistų partija, pa
sak Serrati, turi kokius 25,-

gyventojų 
socialistų 

ga tingia i*-

000 narių, Austrijos komu
nistų partija 18,000, Šveicari
jos 7,000, Holandijos 1,500, 
Britanijos 10,000. Visos ši
tos komunistų partijos, pa
ėmus kartu, turi 292,000. Pa
lyginkite tatai su puse milio
no narių Austrijos socialistų 
partijoje ir jus dar turėsite 
pakankamai didelį skirtumų, 
kad padengus narių skaičių 
komunistų partijose Skandi
navijos šalyse, Balkanuose ir 
Čecho-Siovakijoje.“
Taigi “Aviinli” mano, kad vi

soje Europoje (išskiriant Rusi-

jų) komunistų yra mažiaus, 
negu puse miliono. Juos visus 
gali atsverti viena Austrijos 
socialistų partija:

O socialistų partijos kitose 
Šalyse -— Didžioje Britanijoje, 
Vokietijoje, Švedijoje, Italijoje, 
švelcarioje ir t.l. — turi dar 
keletu milionų narių. Tuo bu
do organizuotoji komunistų jie- 
ga yra visai menkti, palyginant 
su socialistų judėjimu. Ir ta 
jiega nuolatos vis eina men
kyn. Net ir pačioje komuniz
mo tvirtovėje, Rusijoje, komu-

vasario sniegas.

kai. Žinoma, tie ponai t urbti t 
ir čia su Lenkija varo savo po
litikų, norėdami, kad kraštas 
butų arba nepriklausomas, ar
ba mažai surištas su Lenkija, 
ncS vokiečiai puikiai nusimano, 
kad Lenkams per Letuvą sun
ku bus tų kraštų prie savęs pri
sirišti, ir savo laiku prie busi
mo vokiečių revanšo galės vėl 
nuo jos nusikratyti. Kitokios 
išvados padaryti negalima, nes 
vokiečiai iš Klaipėdos yra tie 
patys vokiečiai iš Prūsų, kurie 
akyse neapkenčia lenkų. Iš to 
turbūt išeina ir tas nusistaty
mas, kad Klaipėdos uostas bu
tų paskelbtas laisvu uostu.

pavojaus nėra. Kultūros skir- 
umai ir iš to išeinąs antagoniz

mas tarp Didžiosios ir Mažo
sios Lietuvos, žinoma, pamaži 
nykstu ir išsilygina ir visai nu- 
situšuos, kada tuodu kraštu 
iradės gyventi bendru gyveni

mu.

Kas Dedasi 
Lietuvoj

JONIŠKIS.

Laiškai iš Lietuvos
Nuo nuolatinio Naujienų korespondento 

KUNIGO.

Klaipėdos kraštas
(Tęsinys)

Darbininkų apsidraudimas.

Bendra darbininkų klasės pa 
dėtis kitų jos reikalų žvilksniu 
taipgi ganėtinai tvirta. Darbi
ninkai turi savo apsidraudimo 
kasas nuo ligos, senatvės, nelai
mingų atsilikimų. Minėtų ka
sų lėšos įvairiai sudaromos, 
josna moka ir darbininkai su 
darbdaviais ir savivaldybės su 
krašto valdžia. Iš sudarytų 
tokiu būdu kapitalų toms ne
laimėms atsitikus darbininkas 
gauna tam tikros pašalpos. Be 
šitų apsidraudimo būdų, kurie 
veikia kaipo vokiečių bendrų į- 
statymų palikimas. Klaipėdos 
krašto darbininkų pastangomis 
įvpstas draudimas nuo nedarbo. 
Nedarbas. — pasekmė didžio
jo karo ir visuotino ūkio su
griuvimo — ^patingai išsivystė 
Klaipėdos krašte, kaipo atskir
tame nuo Vokietijos. Bedarbių 
draudimas šiaip sutvarkytas. 
Kiekvienas turįs darbo darbi
ninkas padaro savo įnašų be
darbių kason, tokias pas įnašas 
duoda darbdavis ir savivaldy
bės. Iš sudarytų kapitalų yra 
duodamos pašalpos ir organi
zuojami viešieji darbai.

Viešieji darbai organizuoja
mi taipgi ir krašto direkcijos, 
— jiems laike tų trejų melų bu
vo išleista apie 20 milionų 
markių. Žinomas daiktas, kad 
nesant krašte taupomų darbi
ninkų organizacijų, jokia krašto 
valdžia visų tų apsigynimo prie
monių nebūtų įvedusi. Tai re
zultatas sąmoningos darbininkų 
klasės kovos už savo būvį ir 
ateitį, čia nesivaduota skam
biais obalsiais, gražiais žodžiais, 
betiksliai nerevoliucionizuota 
masų, bet dirbtas planingas, sų- 
moninkas darbininkų klases 
darbas.

Industrinis-komercinis 
gyvenimas.

Nušvietę padėtį darbininkų 
klasės, mums dar reikia paste
bėti, kad šio nedidelio krašto

Jiedu sėdėjo ant sofos, du vienu namuose ir 
žiurėjo į laikraštį. Petras staiga pakėlė nuo 
laikraščio akis ir nedrąsiu balsu tarė: — Drau
ge Onele—

— Ką tokio, — tarė ji, tiesiai žiūrėdama į 
jį savo žilomis akimis. Petras buvo susimaišęs, 
truputį kaip ir pabūgęs; šitokia žvalgautė buvo 
jam nauju dalyku.

nemoku pasakyti, bet aš bijaus, kad aš esu tru
putį įsimylėjęs.

Ona ištraukė savo rankas ir Petras matė,
kaip ji atsiduso.—O, pone Gudžai! —i sušuko ji.

— Aš—aš nežinau, —< sumikčiojo Petras.— 
Gal tamsta nebusi tam priešinga.

— E, geriau nedarykime lo! — atsakė ji.
— Kodėl ne, drauge Onele? Ir aš nežinau,

— Mums buvo taip smagu, p. Gudžai! Aš 
maniau, kad mes darbuosimės visuomenės labui!

— Tas juk nepakenks—.
— O, taip, pakenks; tas padaro žmones

— Tai, —čia Petro balsas ėmė drebėti — 
tai tamsta nei kiek nemyli manęs, drauge One
le?

Ji tylėjo valandėlę. — Aš nežinau, — tarė 
ji. —. Aš negalvojau.

Petro širdis ėmė šokinėti. Tai buvo pirmu
tinis kartas, kur mergina dvejojo duodama at-

i

darbininkai vistik daug kenčia, 
—kenčia todėl, kad dėlei krašto 
likimo neišsprendimo pramo
nės įstaigos neveikia, Klaipėdos 
uostas stovi tuščias. Pramo
nė neveikia lodei, kad ji ne
turi žaliosios medžiagos, uoste 
viešpatauja tyla, nes nėra rei
kalo vežti čion prekes, nes 
joms sunku surasti tolimesnį 
kelių. Jei Klaipėdos kraštas 
turėtų savo žinioj visus Lietu
vos plotus, arba atbulai, su jo 
importu ir eksportu, nėra abe
jones, kad viskas atgytų. Da
bar kraštas verčiasi tuja miško 
medžiaga, kuri išeina iš Lietu
vos (Klaipėdoje gana žymiai 
yra išsivystęs medžio apdirbi
mas) arba tuja kontrabandos 
medžiaga (linai, sėmenys), ku
lti išsprūsta iš Lietuvos. Iš 

antros pusės klaipėdiškiai gana 
gyvai verčiasi spiritu, kurs 
kontrabanda eina Lietuvon ir 
daro šiokių lokių apyvartų Vo
kietijos prekėmis su Lietuva 
per Kretingos muilinę. Tos pre
kės dažniausiai ateina jūrių 
transportu iš Vokietijos ir to
dėl, kaipo šiek tiek pigesnės, 
yra prieinamos Žemaitijai, Šiau
liams ir jų rajonui, žodžiu 
sakant, visas krašto ūkis yra 
pastatytas 
ir ateityje 
bartinės jo 
ti pamato
ekonominiai ir 1.1.

Nepakenčiaina padėtis.
Klaipėdoa krašto (Maž. Lie

tuvos) nepriklausomybės idėja, 
kaip minėta, yra gryna vokie
čių orientuotu. Jos pamatas 
gludi tame, kad peniai ir šie
met Klaipėdos Direktorija su
gebėjo sustatyti savo biudžetų; 
iš to daroma išvada, kad kraš
tas galįs būti nepriklausomas, 
šitai nuomonei atstovauja vo
kiečių šovinistai ir visi tie po
nai, kurie kaip smilgos vėjo pu
čiamos svyruoja į visas puses, 
j ieškodami pastovumo nenusi
stovėjusiose ekonominėse kraš
to sųlygose. Bendra išvadų 
padarysiu sekančių: Klaipėdos 
kraštas, neskiriant nei vieno 
luomo, įieško išeities, nes pa
dėtis ištikrųjų yra nepakenčia
ma. t

Lietuvos orientacija.

netikrais pamatais 
nesimato, kad da- 
formos galėtų duo- 
kraštui išsilaikyti

laiku rašėme, kad 
krašto buržuazija

Lenkijon, varo taip 
franeuzų politiką,

Buržuazijos blaškymą si.
Savo 

Klaipėdos 
metasi tai 
vadinamų
arba linksta prie krašto nepri
klausomybės — Vokiečių orien
tacija, — žodžiu, jieško kokios 
tai išeities. Blaškymas! Len
kijon reiškia ne kų kita, kaip 
kad franeuzų inspiruojami tie 
ponai jieško sau žalios medžia
gos, kuri galėtų ateiti Nemunu 
Klaipėdos kraštan, matomai tu
rima domėj Augustavo ir bu
vusios Gardino gubernijos miš-

Turime nusistatymus to kraš
to vokiškos ir kitokios buržua
zijos, bet reikia mfneti dar vie
na nusistatymų, būtent, Lietu
vos orientuotę. Visoje Didžio
joje Lietuvoje vienaip mano
ma: Klaipėda ir visas kraštas 
turės priklausyti Lietuvai. Yra 
bendra mintis, kad tai taip tu
rės įvykti, bet Lietuvos valdan
tieji sluoksniai veik nieko ne
daro, kad tai butų taip, nes jei 
tai butų daroma, mes neturėtu
me to, kų dabar turime, būtent 
važiavimus Varžavon ir pana
šių dalykų. Pačiame krašte, 
teisybe, Mažosios Lietuvos Ta
ryba — lietuvių organizacija,— 
žinoma, daro visų pastangų, 
kad kraštų suartinus su Lietu
va. Tam tikslui jie kelia triukš
mus krašto valdžioje, atvyksta 
dažnai Lietuvon informuoti ir 
t. t. Bet tai vienintelė organi
zacija, kuri stovi už Lietuvą, ir 
kadangi ji yra lietuvių tautinė 
organizacija, žinoma, ji nedaro 
didelės įtakos į kitus krašto vi
suomenės sluoksnius. Visų 
pasakytų paėmus domėn mums 
bus aiškus to krašto tragizmas, 
apie kurį jau minėjau pirmame 
savo laiške. Jei dar pridurus, 
kad platus krašto gyventojų 
sluoksniai yra griežtai nusista
tę prieš Lenkiją ir jos vedamų 
politikų, tai bus suprantama,—■ 
jei atsiminsite visas Lenkijos 
tarptautinio maštabo avantiū
ras, — kodėl lietuviuose vyksta 
linkimas Lietuvos pusėn: jiems 
darosi aišku, kad iš čia jiems

Joniškio miestelio ūkininkai 
šiemet dalijasi j viensėdžius. 
Nuo gegužės mėnesio matinin- 
<ai matuoja žemes. Dabar jau 
išmatuota, tik ne visiškai dar 
padalinta tarp ūkininkų. Visi 
;ie ūkininkai buvo nutarę nesė
ti rugių kitiems metams, tik 
dabar kiti didzeniiai pradėjo 
sėti, o mažažemiai visai nesėja. 
Savo nutarimu, dabar visai ne
patenkinti, bet ką darysi, ko
dus ratus pasidirbai tokiais 
ir važiuok. Laukai visa daugu
ma nearti. Šiemet javai, ypač 
rugiai joniškiečiuos visai blo
gi, nes praeitas ruduo buvo 
šlapias, maža rugių tesėta, va
sara gi visai sausa buvo, tuos 
pačius išdegino. Dabar jau Jo
nišky rugių pūras kainuoja 180 
auksinių, miežių 120 auksinų, 
bulvių pūras 40—48 auks. Kas 
bus kitiems metams daroma, 
kad supiginus javų kainų?

Žemė dalinama taip: patys 
mažažemiai prie pat miestelio 
gauna, didesni toliau, o patys 
didieji ūkininkai, už vis toliau.

Musų Moterims
Moterims suknia — No. 1180.

1180 '

Labai nepaprasta yra šios suknios 
veste. Trumpas “peplum”, yra stul- 
puOtas labai mažais ir tankiais stul
pais. Juosta iš raikščio ar materijos, 
eina po “peplum” ir užsiriša užpaka
lyje.

šiai sukniai pavyzdys No. 1180 su
kirptos mieros nuo 14 iki 20 metų. 
Sukniai 16 metų mieros reikia 3'h 
jardo 36 colių materijos ir % jardo 
36 colių materijos apikaklei, rankov- 
galėms ir judstai.

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

sakymą į Petro paklausimų. Jį kaž-kas akino 
lyg kad šita žvalgautė butų buvusi kasdieniniu 
jo gyvenimo dalyku. Jis ištiesė savo ranka ir 
dideliu jautrumu paėmė jų už rankos. — Tams
ta myli gi mane bent truputį?

— Drauge Petrai, — atsakė ji. -r- Vadink 
mane Petru, buk tokia gera, —< tarė Petras.

— Drauge Petrai, — tarė ji; jos balsas tru
putį užkliuvo gerklėj ir Petras pažiūrėjęs į jų, 
mate, kad jos akys nuleistos žemyn.

— Aš žinau, kad nedaug yra dėl ko mane 
mylėti, — aiškino jis. — Esu beturtis ir nežino
mas. — Nesu gražus—.

— O, ne, tai ne tame dalykas, sakė ji.— Ne, 
ne! Kam aš turėčiau galvoti apie tokius daly
kus? Tamsta esi draugas!

Petras, žinoma, žinojo, kaip jai patiks tokia 
kalba.
liūdnai
nas, jei neturi kų pasiūlyti—.

— Sakau, kad ne lame dalykas! -h Tvirti
no ji. — Meldžiamas nemanyk to V ’Tamšta esi 
didvyris. Tamsta pasišveritei visuomenės labui 
ir tamsta busi ir turi būti vadu.

— Aš tikiu, — tarė Petras kukliai. — Bet, 
kame gi dalykas, drauge Onele? Kodėl nenori 
manęs? i ' i-

“Ji pažiurėjo į jį ir jų akys susitiko

Nei viena manęs nemylėjo, — tarė jis 
- Nei viena nežiūri į tave, jei esi bied-

Aš 
nesveika, drauge Petrai, —, tarė ji sugraudintu

balsu. — Aš niekam nederu; butų labai nedora, 
jei aš apsivesčiau.

Kažkur Petro sielos gilumoj, kur kiūtojo jo 
vidinis pats, jautės lyg kad jį kas staiga šaltu 
vahdeniu perpylė. “Apsivesti!” Kas čią kų sako 
apie apsi vedimą? Petro reakcija tiko juokų 
laikraščių frazei: Tas taip staiga!

Bet Petras išmanė tiek, kad nereikia tokio 
nusiminimo reikšti. Jis ramino ją sakydamas: 
“Mes nereikalaujame tuojaus vestis. Aš galiu 
palaukti, jei tik aš žinosiu, kad tamsta myli ma
ne; ir kokia gražią dienų, kada tamsta pasveik
si—.

Ji liūdnai pakratė galvų. — Aš bijau, kac 
aš niekuomet*nepasveiksiu kaip reikiant. Be to, 
nei vienas mudviejų neturime pinigų, drauge 
Petrai.

Tai še tau! Pinigai ir pinigai, šita “frce 
love” matoma yra ne kas daugiau kaip sapnas.

— As galėčiau gauti darbų, — tarė Petras, 
kaip jaukus ir tikras jaunikaitis.

— Bet tamsta neuždirbsi tiek, kiek mum 
abiem reikia, — užprotestaVo mergina ir staiga 
atsistojo. —i Drauge Petrai, nesi mylėkime! Ne
darykime savęs nelaimingais, darbuokimės vi
suomenės labui! Duok man žodį, kad sutinki!

{(Bus slaugiau);

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

čia (dedu 15 centų, ir prašau at
siųsti man pavyzdį No. 1180.

Mieros .................................. metų

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

i

(Miestas ir Valst.) t

Telephone Boulevard 6052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarimo. 
1261 So. Halsted Sk Chicago, JU.

_____________ ~____________________________
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Į KORESPO^BMJOSJir liullijim’ Pi,sk‘'lbiu'
Kommiisty kalėjimuose

HARVEY, ILL.

Darbuotė Rusų baduoliams 
šelpti.

Kliubo (vietos organizacijų var
dus reikėtų visad paduot ištisai. 
Iš pirmųjų raidžių organizaci
jos vardą gali žinot tik jos na
riai, niekas kitas. Red.) pa

prastame susirinkime buvo' 
svarstomas Rusijos badaujan- į 
čių žmonių šelpimo reikalais. 
Kliubas nutarė paaukot iš ka
sos 25 dol., taipjau išrinko ko- ’ 
mitetą, kad paragintų ir kitas 
draugijas prie to darbo prisi
dėti. Neužilgo po to buvo Šv. 
Onos D-jos susirinkimas, kuria
me nutarta prisidėt prie badau
jančių šelpimo darbo ir paau
kauti iš kasos 20 dol. Paskyrė 
ir komitetą tolimesniam dar
bui. Paskui SLA 289 kuopa 
paskyrė 20 dol. ir išrinko vie
ną narį bendran šelpimo komi
tetam. šv. Juozapo Dr-ja, kuri 
irgi buvo kviesta prisiilėti, at
sisakė. Bendram komitetui bu
vo įsakyta, kad kaip pasibaigs 
draugijų susiriukimai, tuojau 
sušauktų visuotiną susirinkimą 
pasitarti, kaip sėkmingiau veik
ti toliau. Taigi spalio 18 die
ną komitetas tokį susirinkimą 
ir sušaukė. Susirinkime Šv. 
Onos d-jos atstovė pareiškė, 
kad ji nedalyvausianti šiame 
darbe, bet kodėl, priežasties ne
pasakė. Buvo nutarta, kad 
komiteto nariai eitų iš namų į 
namus aukų rinkti, ir kai bus 
pabaigę aukų rinkimą 
tuojau pasiųstų aukas F.
Tolinus atsižinota kad Šv. Onos 
d-jos iždininke atsisako išmo
kėti komitetui reikiamą sumą. 
Dėlto kilo nesusipratimas tarp 
narių. Kaikurios jų kalbino, 
kad draugijos pirmesnis nuta
rimas butų atšauktas. Bet atė
jus susirinkimui, nutarimas bu- 
vd patvirtintas. Po to dar bu
vo šauktas ir ekstra susirinki
mas, kad nutarimą atšauktu, 
bet ir tasis jį patvirtino. Tigi 
pasirodo, kad badaujančių šel
pimo reikalą suprantančių mo
terų yra daugiau, negu priešin
gų. — Harvejietis.

Prašymas

Mielieji, prisiunčiu čia Tams
toms daktaro paliudijimą, 
kiek jis reikalauja už opera- 

jciją. Draugai mielieji, su 
liūdna širdžia meldžiu Tąmstų, 
gal butų tokių malonių ir ge
ros širdies žmonių, kurie no
rėtų pagelbėti man nelaimin
gai. ir neleisti amžinai netekti 
akių šviesybės. Dieve mano, 
kaip aš bijau, kad nereiktų pa
silikt neregei ant amžių. Kaip 
aš trokštu atvert savo akeles ir 
matyt vėl mėlyną dangų ir vi- 

, są pasaulį. Brangieji, padeki
te man, pasigailėkit, nealstum- 
kit manęs! Tamstos esate lai
mingi, užjauskite nelaimingai, 
išvaduokit nuo amžinos aklys- 
tčs. Esu vargdienė mergaitė, 
našlaitė, neturiu artimų gimi
nių, kurie galėtų man padėti, 
dėlto šaukiuos su ašarom į 
Tamstas, broliai amerikiečiai, 
neatstnmkit mano prašymo, 
per amžius busiu Tamstoms 
dėkinga.

Laikraštyj “Socialističeski 
Viestnik”, No. 17, paduodama 
daugybė naujų žinių apie pa
dėlį kabniii, esančių komunis
tinės Rusijos kalėjimuose.

Oriol. 22 d. birželio kalėji
mo valdyba įvedė karišką sar
gybą ir labai suvaržė kalinius. 
Kalėjimo valdyba sakėsi pada
rius tai lodei, kad kali irai dai
navę revoliucines dainas išly
dėdami kaikuriuos draugus į 
Jaroslavo kalėjimą.

Suvaržymai buvo taip aštrus 
ir kalėjimo sargybos apsėjimas 
su kaliniais to'kis bjaurus, kad 
26 d. birželio socialdemokratai- 
menševikai ir anarchistai—70 
žmonių — paskelbė bado strei
ką. Ketvirtoj dienoj prie men
ševikų ir anarchistų prisidėjo 

social-revoliucionie.-

viršininkai

kad

Nelaimingoj mergaitės 
prašymas.

Prieš kiek laiko mes buvo
me išspausdinę Naujienose at
sišaukimą vienos lietuvaitės, 
Liudvikos Barkauskai les, liš 
Kauno, kuri, susirgus pavojin
ga akių liga, gydytojų pataria
ma išvažiavo į Karaliaučių 
(Vokietijoj) gydytis. Pasiro
dė, kad, norint ją išgelbėti nuo 
visiško apakimo, reikia daryti 
akių operacija. Kadangi ope
racija brangiai atsieinanti, o ji 
esanti visai beturtė, našlaitė, 
dėlto išdrįsusi šauktis į geros 
širdies lietuvius Amerikoj pa
gelbėti jai jos nelaimėje.

Tas jos atsišaukimas, ma
tyt, neturėjo vaisių: pagalbos 
jai nieks nesuteikė. Dabar ga
vome vėl iš jos laiškelį, prie 
kurio pridėtas ir Akių Klini
kos gydytojo, prof. D-ro Picko,

Raising the

sėdėjo kc- 
Abi tapo 

nebe tek u-

dieną so-

matracų, ant kurio 
rosimi ir uždegė jį. 
išvilktos iš kamaros 
sios sąmonės.

Devintą badavimo
cialdeniokratai nutarė užbaigti 
bado streiką, kadangi tolimes
nis badavimas grūmojo tikra 
mirtimi silpniems kaliniams. 
Anarchistai ir sočiai revoliucio
nieriai užbaigė badavimą ketu
riom dienom vėliau.

Maskva.
nova, pabėgusi iš komunistų 
kalėjimo ir išsislapsėiusi kone 
metus laiko, vėl tapo areštuo-

“čekos” agentai užtiko ją 
kur Spirido- 

apsuptas

sergantiems gydyti.
Spiridonova paskelbė bado 

streiką. Ji išbadavo penkioli 
ką dienų. Spiridonovos gyvas
tis pavojuj. Ji guli ligoninėj 
visa ištinus, ją kankina džiova 
aštrioj formoj.

Jalta. Lalpkriičo mėnesyj, 
1920 m. Jaltoj buvo areštuotas 
L. P. Liubimov, buvęs Jurgio 
Plechanovo sekret. Kada čia

Machno 
bolševiku ir 
tuo laiku, ka 
mūšių per-

Kooperacijų

Liudviga Barkauskytė
Baclierstr. 10, b/Lores

Koenigsberg, Germany.
Gydytojo liudijimas 
“AugenJKlinik, Koenigsberg 
Pr., Tragh. Kirchenstr. 27,

ist 
wc-

i.
don 1 No v. 1921.

“Liiulviga Barkauskytė 
momentan in Koenigsberg 
gen Behandlung der A
und musz sic sieli ei nėr ()j>e- 
ration untenverfen, wclchc 
Mk 5000 kosten wird.

“Wenn Šie koenncn senden 
die Mittel, dann Šie retten da- 
durch ein arines Maedcehn von 
deni Erblinden. Prof. Dr. Pick.”

Lietuviškai:
“Liudviga Barkauskytė yra 

dabar Karaliaučiuje akių gydy
tis ir jai reikia daiM operaci
ja, kuri kainuos 5000 markių.

“Jei Jus galėtumėt atsiųsti 
reikiamų lėšų, tuomi išgelbė
tumėte vargingą mergaitę nuo 
apakimo. Prof. Df. PiČk.”

Naujienos mielai priims ir 
persiųs kiekvieną auką, jei kas 
norėtų tai nelaimingai mergai
tei pagelbėti.

Telephone Yards 1682

DR. J. KULIS
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo visokias ligas moterį, vai
ki ir vyrų. Specialiai gydo lim

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų liffaa,

3256 So. Halsted St., Cfclcaro.3259 So. Halsted Ši

Tel. Boulevard 2100
Dr.A.J.KARALIUS 

Gydytojai fr Chlrurras 
VALANDOS: B—12 ryto 

B—S vakaro.
8801 So. Morgai StreeK 

Chicago, m.

Telephone Van Buren 294 
Refc. 1189 Independence Blvd. Chlėagt 

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAI 

Sfecialifltae Moteriške, Vyriška. 
Veik* ir vist chroniikj lig* 

Ofiaaa: 3354 So. Halsted St. Čikaga
Telephone Drover 9693 

Valandos: 10—11 ryto; 2—8 pa plet, 
7—8 vak. Nediliomis 10—12 diena.

Belielve: me,ą )

Cunvnour A, BOHCH OF
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Garsioji M. Spirido- šeimininkavo Vrangelis, Liubi- 
mov pateko kalėj i man ir buvo 
teisiamas už “užuojautą” bol
ševikam. Kada Vrangelio vie
ton atėjo bolševikai, jie tfipgi 
padėjo Liubimovą šaltojon. Ne
senai, vežant jį į Simferopolį, 
komunistų “Čeką” agentei su
šaudė: sušaudė už tai, kad Liu- 
biinov pareikalavo žmonišl.cs- 
nio elgimosi.

Vladimir. Socialdemokratas

Roguš, amerikietis, kurį dci 
tuota iš Amerikos į Rus 
Bogušo kalte lame, kad jis 
buvo keturias dienas 
stovykloj laike 
Machno šalininkų 
da buvo padaryta 
trauka.

Petrogradas.
darbuotojas Jastrebov sušaudy
tas todėl, kad jis pasiuntė už- 
rubežin laišką, kuriame smulk 
meilingai aprašė apie lai, kaip 
bolševikų žandarai kumušė po
litinius kalinius. x

— Buvęs Kalinis.

(Apgarsinimas)

MRS. A. MICHNIEWICH 
. AKUŠERKA
<3101 S. Halsted St., kampas 81 gaL 
Viename name su l)r. Monkevičium.

Tel. Boulevard 9708 
Baigusi Aku-

| Serijos kolegi
i,gai prak'

ĮgĮ§Įį$&' t i kavų si Po n n
jaflįr ’dvanijos

Pitalėse.
h < v toP sėkmingai

i mHI tarnauja 
gimdymo, 
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei 
kainose mo- 
te rims ir mer- 

——— ..WSH ginoms.

hos 
Pa- 
pa- 

prie 
Duo

pasirodė

ta.
sergant. Namas, 
nova guflėjo, buvo 
sargyba.

Išsyk komunistai 
net miclaširdingi link
novos. Pas ją buvo atvežta iš 
Butyrki kalėjimo A. A. Izmai-

Spiridonovos draugė, su 
jie dvi buvo katorgoje 
laikuose.

Siųsk pinigus į Lietuvą per 
atsakančią įstaigą, per įstaigą 
kurios kasdieninis kursas yra 
teisingas ir dėlto pigiausias.1 
Siųsk per įstaigą, kurios pinigų '

lovič, 
kuria
caro

Liailde paskelto bado streiką orderiai pasiųsti Pasta, čekiais 
. palinosavimo. ar Tclegramais yra kuogreičiau-'

-ii  O _. Y___1. •< A 1_ . _ . I eini Tsvizl ■ i iv <>n>viz\b X4-i i

DR. A. R. BLUMENTH AL
Akių Specialistas

4649 Š. Ashland Avė.
K&m|ai 47th St.kaikurie 

•riai.
Oriai

nesusirupino dėl streiko. Ir ne
stebėtina. Dalykas tame, kad 
dabartinis Orini kalėjimo vir
šininkas, Saat, ir jo pagelbinin- 
kas, Liesniči, buvo viršininkai 
katorginių kalėjimų caro lai
kuose. Jie matyt, taip jau iš
tikimai tarnauja komunistam, 
kaip kad tarnavo carui.

Daktaro pagalbos išpradžios 
badavuslem neduota. Kančios 
kaikurių badavusių buvo bai
sios. Dvi moterys, (Lidia Sur- 
kova ir E. Egdlskaja, — abi 
kairiosios sočia 1 revoliucionie

rės, — nebepakeklamos kančių 
mėgino nusižudyti. Jos pylė

kaip greitai Spiridonovos

Včeka” ligoninę, kame

“Včeka” urvuose
Mat Etncl-

reikalaudamas ]
Charkov. Sušaudyta 14 kovo 

anarchistas Sereda; t.iip jau ko 
vo mėnesyj sušaudytas Rybin- 
zonov (anarchistas), kurį kal
tinta priklausius Maciuj bu
ria m.

2 d. birželio sušaudytas Z.

šiai priduoti ir apmokėti ypatai 
Lietuvoje tikrais pinigais pilnoj 
sumoj. Įstaiga, Amerikoj ir Lie- r 
tuvoje visiems gerai žinoma.
FEDERAL BOND & LAND CO.1 
666 W. 18th St., Chicago, III. 
1439 S. 49th Court, Cicero, III.

Dienoms, 9 ryto Iki 9 vak. 

,Nc(L 10 iki 12 piety.

Tel. Boulevard 6487

Bet 
sveikata pagerėjo, ji tapo per
kelta į 
ji turėjo laimės atsidurti kai
mynystėj Koto Emdjanovo, su 
šaudžius 
virš 1000 žmonių, v 
janov taipgi sirgo.

Spiridonovos sveikata ligo
ninėj ėjo blogyn. Daktarai pri
pažino, kad jos gyvasties iš
gelbėt jmui reikia ją paliuosuo- 
ti. Ir komunistų valdžia, sek-I 
dama daktarų patarimus... nė, 
nepaliuosavo, bet perkėlė Spi- 
ridonovą į ligonine, skiriamą

KALĖDŲ DOVANOS
Nustebink savo moterį ir draugus su Kalėdų 

Dovanoms. Turime skalbiamų mašinų, ant grin
dų ir stalo pastatomų gražiausių ir visokios 
rūšies lempų. Specialiai žemos kainos prieš 
Kalėdas. Labai specialės kainos Kalėdų eglaitėms 
šviesos.

Suvedame dratus ir sudedame fixtures j 6 
kambarių namą už $69.00. Persitikrinimui kreip
kitės pas mus arba telefonuokite, o mes suteik
sime apkainavimą. Darbą visuomet gvarantuo- 
jame.

Taipgi laikome elektros įrankių krautuvę ir tai
some viską namieje. Musų kainos prieinamos.

NEW PEOPLES ELECTRIC CO
1711 W«st 47th St.

Tel.: Yards 413
Tarpe Hermitage ir Paulina.

STREIKAS UŽBAIGTAS
Susivesk elektros dratus į savo narni} dabar. Kaina stebėtinai 

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

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

DnAALILlAA I Venerališkų, kraujo, odos, kroniškų, inkstųSpecialistas Ligų f..--, „g“- -»—■
DR. J. W. BEAŪDETTE

. Ofisas Ofisas
Novako Vaistini ‘ 5100 S. Ashland Avė.
1724 S. Ashland Avė. ant viršaus Banko
Vai.: 2:30—5 ir 8:30—10 P. M. Vai.: 1—2:36 ir 6:30—8:30 P. M. 
Ned.: 2:30—4:80 P. M. Nedėliomis iki 2:30 P. M.
Telephone: Carai 464 ________________ Telephone: Republlc 805

| Tel. Monro* 2804

DR. W. F. KALISZ 
Specialnmaa: Moten ligoe ir CblrnrgŲa.

1145 MILWAUKFB AVĖ.
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VYRAI | DARBĄ ||
Tūkstančiai žmonių jieško darbo ir negali surasti, o mums reikia 

šimtų ir prie gero uždarbio. 48 darbininkų reikia, kurie galės uždirbti «Dj 
nuo $6,000, iki $10,000 į metus, 3,000 darbininkų bus galima uždirbti t® 
nuo $4,000 iki $6,000, į metus. Taigi, kurie norite tą visą teisybę ži- 
noti ir matyti, tai bukit ant susirinkimo. Bus visas dalykas gerai pa- m 
rodytas ir galėsite pradėti taisytis sau tąs vietas. Gal jums tik ir v
yra laimės valanda — darbas pats mokina jus ir jieško tavęs, šitas 
vakaras taipgi kad ir $1.00 mokėsi už tikietą, tai tiek nematysi, kiek 
Šiandien matysi uždyką. Dėlto, kad pirmą kartą dar tas PATENTAS 
ant pasaulio tik pasirodo ir jau šimtai reikalauja jo. Taigi bukite 
visi ant to vakaro, o daugiaus mažai bus galima tokią parodą matyti.

Nebus nei įžangos nei kolektos dėlto, kad musų gerbiamas lie
tuvis išrado ir su maža sau nauda, mums tą visą naudą paveda. Taip
gi prie to, bus dar geri kalbėtojai apie musų naudą.

Lapkričio-Nov. 23-čią 1921, 1822 Wabansia Avė.

Lapkričio-Nov. 22-rą 1921, 1843 So. Halsted St.
- MALINAUSKO SVET.

Lapkričio-Nov. *25-tą 1921, 4837 W. 14 St., Cicero, III. 
JOHN PILKIS, SVET.

Lapkričio-Nov. 29-tą 1921, 3142 So. Halsted St. 
MILDOS SVET.

Visur prasidės 7:30 valandą vakare.

1900 So. Halsted St
Tol. tanai 2118

Ofisą valandom nuo 10 ryta fld 
8 vakare.

Realdeerijas 2811 W. 63rd SS.
Tol. Prospect 3466

umu ■■ vitiiniira
Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICK1
3107 So. Morgaa 81., 

Chicago, III.
VALANDOS! Nuo 8 Od 11 ryte 

fr nue 5 Iki 8 vakare.

KOMITETAS’.

15as Metinis Išpardavimas
Musy persistatymas publikai visų vadovaujamu pho- 
nography ir rakandų isdirbysčiy.

Nupirks didelį Phonographa
1922 modelio, kuris grajina visokio išdirbimo 
rekordus, su raštišku GVARANTAVIMU ant
10 metų. Šių phonographų reguliarė kaina nuo

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

liri yhi pasirinkime iš 24 rekordų, 500 plieno ifj-| *r||| 
■ LlIUi taipgi daimanto adata su kiekvienu V H 

phonographų. Ateikite pas mus ir mes ■

Tik $34

parodysime gražiausių phonographų. Kiekvienas phonographas yra 
peržiūrėtas musų mechanikų, 15 metų patyrimo. ATEIK TAIP 
GREIT, KAIP GALI GERIAUSIAM PASIRINKIMUI. MES PALAI
KYSIME IR KADA NORĖSI, TADA PRISTATYSIMį
VELTUI PRISTATOME VISUR. JEI GYVENI UŽ MIESTO, PA- 
SIUSIME C. O. D. DALEISDAMI PERŽIŪRĖTI PIRMIAU, NEGU 
MOKĖSI PINIGUS.

musų mechanikų, 15 metų patyrimo.

Leader Furniture and Phonograpli Co
1020 S. Halsted St., Chicago, III.
Atdara 6uo 9 iki 9. Ned. Iki 4 vai. po pietų.
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DR. M. T. STRIKOL’IS
IJetuvys Gydytojas Ir Chirargaa

Peopla Teatro Narna, 
1816 W. 47 th St.. Tel. Boal. 160 

VALANDOS!
6 fld 8 vak. N e dėl. 10 iki 12 ryta 

Rea. 2914 W. 43rd Street 
Telephone McKinJey 261

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 30 metai 

Ofisas i
8149 S. Morgan St^ kerti 82 81. 

Chicago, Illinoie.
SPECIALISTAS!

Koteriikų Ir Vyrilki 
Taipgi Chroniiki Ligų. 
OFISO VALANDOS!

Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 6—8 
vakare. Nedaliomis nuo 16—2 

po piet.
Tetcpboee Y arda 687

Cimal 257
Naktinis TeL Canal (118

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 Iki 4 pa 
plot. 6 iki 9 vakar*.

Vadlliomis nue 9 iki 12 ryte.
1821 S. Halsted St„

Kampas 18 ir Halsted St

Telephone Yards 5884

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, UI.
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CHICAGOS 
:: ŽINIOS::
Miestas pralaimėjo bylą.

už neužlaikymę shvo pačios ir 
septynių metų dukters. Teisėjas 
Adams nuteisė jį mokėti joms 
$15.00 savaitei, bet jis su tuo 
nesutiko, sakydamas teisėjui, 
kad jis galįs duoti joms tik 
$10.00. Tada teisėjas pasakė 
jam, kad, girdi, jeigu taip, tai 
jis duosiąs jam šešias mėnesius

! lapkr. 13 dieną Chicagos Lietu- 
,vių Auditorijos vakarą pažymė
jo, kad Janulis tą vakarą parda
vęs Auditorijai statyti serų už 
200 dolerių. Gaila, kad p. S. I). 
parašė tai arčiau dalyko nepa
tyręs. Šerų buvo parduota ne už 
$200, bet už $600. Šerų pirko: 
K. Vaičiūnas, J. Bijanskas, J.

Vakar telegramos iš Washing- 
tono pranešė, kad miestas pra
laimėjo bylą aukščiausiame tei
sme prieš gatvekarių kompani
jas. Taigi ėmimas astuonių cen
tų už važiavimą yra kompani
joms patvirtintas, kaipo legate 
kaina. Dabar kompanijos kaip 
lupo nuo žmonių taip ir lups, ir 
dar su didesniu drąsumu, nes 
dabar jos jaučiasi pergalėtojos 
ir turinčios pilną teisę tai dary
ti.

Well, doleris kalba, doleris ty
li....

Valdžia turi paimti gelžkelius.

Septintadienį gelžkelių broli
jos advokatas Glenn E. Plumb 
kalbėdamas viešojo valdymo 
konferencijoje, kuri įvyko Con- 
gress viešbutyje, pasakė, kad 
Jungtinių Valstijų gelžkeliai ve
dami privatiškų asmenų yra fi
nansiškai, fiziškai, protiškai, ir 
morališkai visai subankrutinti. 
Šiandie gelžkelių kompanijų sko
los viršija visą jų nejudinamą
jį turtą $8,000,000,000. Jos bū
damos tokiame padėjime, aiškus 
dalykas, jokių žymesnių pageri
nimų negali realizuoti. Beto ke
li asmenys — daugiausiai Wall 
gatvė — negali tokio milžiniško 
darbo sėkmingai tvarkyti*

Gi jeigu valdžia paimtų gelž
kelius į savo rankas, tai, pasak 
jo, visas darbas eitų sėkmingai. 
Jie butų operuojami korporaci
jomis, prižiūrint tam tikriem di
rektorių nariams — vieną treč
dalį jų pasirinkti; darbininkai, 
vieną trečdalį pasirinktų valdy
bos viršininkai, ir likusius skir
tų prezidentas. Tada pusę įeigų 
butų galima paskirti pakėlimui 
darbininkams algų, o kitą page
rinimui gelžkelių, bei darymui 
naujų.

Savo kalboje jis faktais aiš
kiai priparodė kokią naudą gelž
keliai atneštų visai šaliai ir gelž
kelių darbininkams, jeigu vald
žia juos atpirktų ar kokiu kito
kiu bildu paimtų į savo rankas. 
Ir jis už tai labai agitavo.

laiko belangėj apie tai išsprę
sti, o dabar jis tuomi užbaigiąs 
“diskusijas”.

N u muš darbininkams algas.
Vakar pakaimių (Morris ir 

Co.) savininkai pranešė savo 
darbininkams, kad jie nuo šio 
mėnesio 28 dienos numuš jiems 
apie dešimtą nuošimtį algų se
kamai: Visiem tiem darbinin
kam, kurie gauna virš penkias
dešimts centų valandai numuš 
tris centus valandai; kurie gau
na nuo 45 iki 50 centų, numuš 
5 centus; kurie gauna mažiau 
45 centų, numuš 7*4 cento; ir 
kurie dirba nuo štukų, numuš 
aštuntą nuošimtį.

Gal pasitrauks iš namų 
statymo konsulo.

Karpenterių Distrikto Konsu
lo prezidentas Harry Jensen pra
nešė vakar, kad karpenteriai pa
sitrauks iš namų statymo kon
sulo, jeigu kiti unijiniai namų 
statymo darbininkai jų nepa- 
rems kovoje prieš atviras šapas. 
Ši karpenterių unija yni viena 
daugiausiai kovojusių prieš tei
sėjo Landis nuosprendį.

Nubalsavo prisidėti prie streiko./
Moterų ploščių ir sejonų siu

vėjų unijos nariai nubalsavo 2,- 
245 balsais prieš 43 prisidėti 
prie dabartinio New Yorko rub- 
siuvių streiko, jeigu darbdaviai 
bandys įvesti darbą nuo štukų 
čia.

Petrulevičia, J. Žukauskas, Agė 
Nausėdaitė, J. Maskeliūnas, J. 
Antanaitis, Iz. Pupauskas — vi
si po $50; F. M. Šatkauskas ir 
Ant. Zalatorius po $100. Be to 
daug dar pasikėtino pirkti pas
kui, nes kiti neturėjo su savim 
pinigų.

Butų daug geriau, kad repor
teriai, prieš rašydami laikraš
čiui, pirma tikrai sužinotų daly
ką, apie kurį nori pranešti.

Del projektuojamos statyt 
svetainės (Auditorium) galiu 
čia pažymėti, kad triobesis bus 
gana didelis, trim augštais. Apa
čioj bus dvi didelės sankrovos, 
ant antro augšto pati salė, o ant 
trečiojo, iš priešakio, bus ofisai.

Salė lietuviams tai labai gy
vas reikalas, ir ji, pastatyta, pil
nai išsimokės ir neš pelno. Del 
to butų gera, kad lietuviai urnai 
kuodaugiausiai pirktų jos Šerų 
(Šeras — 10 dolerių). Šerų pirk
tis visados galima pas sekreto
rių Joną Evaldą, 840 W. 33-čia 
g-vė. — T. S. Janulis.

WEST SIDE

569 Jonaitis M.
571 Jusulenas Pavilas
572 Jagmin Jozef
574 Jenchus Joseph
575 Jenuskeucus Medardas
576 Jodei is Adaių
580 Juskiute Mere
581 Kaminski Anton
582 Kalaimas Lujus
585 Katolinkas Augustinas
586 Kavaleuskaiti Antoninai
589 Klusas Vincentas
591 Kiesevauskis J.
593 Knizikeuciuke Agtai
601 Krincius Adam
603 Krivickas Juozapas
605 Kreiza K.
612 Lavinawicus Jozapui
613 Lisavski Marcin
617 Luksas Kostantinas
627 Neistatei Amilla
628 Neistaitie Amnlia
63G Nisievvicz Juzepas
639 Nasbudiu Juozapas
641 Neverdauskia J.
642 Nemchauskis Stiaponas
650 Pazcreckis Kazimieras
651 Padzudckis Antonas
652 Pagareckis K.
653 l’atauskis Jonas
657 Pcchukos Josan
658 Pechukos Johan
662 Pikoraitis Toni
665 Pocius Mrs. Julia
668 Prunchkunas K.
677 Rimselies Adomas
678 Petrauski R.
683 Rukstala Tony
685 Rulis Antanas
687 Samolis Juozas
689 Sapolis Antanas
696 Sliazas Klemensas
700 Simokaitis Br.
701 Skadauskeny Anja
707 Sprogis Jakob
709 Stangviliene Domiceli
710 Stasulis Nillcam
712 Stockus J.
718 Sprogis Jekob
721 Sutrus Franz
722 Subacis Antanas
725 Sunkailai Jolijonui
737 Versidu Jozapas
738 Vaičiūnas Leonardas
739 Vinsladas James
740 Wajtkewicius J.
741 Wamagis Juozapas
743 Wajsnoras Ignacas
747 Sapalis Matansas
748 Zamolskiui Tadui
753 Zoromskaite Viktorija

ASMENĮ! JIESKOJIMAI PARDAVIMUI
JIEŠKAU TĖVO ANDRIAUS VI- 

liumaičio. Palikęs Londoną 1906 m*, iš
važiavo į Ameriką, gyveno Brookly- 
ne, New Yoik, ir paskiausiai gyveno 
New Jersey. Meldžiu atsiliept greitai, 
nes turiu labai svarbų reikalą. Meld
žiu kitų pranešt už ką busiu dėkinga. 
Adele Viliumaičiutč, 90 Canrabert St.

Old Bethnal Green Road, 
London E. 2. Engianti

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

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

PHONOGRAPHAI

NAMAI-ZEME

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU APSIVEDTMUI MER 

ginos ar našlės, nesesnes kaip 
30 metų. Geistina kad tu 
retų bent kiek pinigų. Esmu 29 m. 
amžiaus, linksmo būdo, aukšto ūgio; 
turiu biskį turto, mekanikas, nerūkau 
nei geriu. Rašykit pilną aprašymą 
ir paveikslą, S. K. T., 609 N. Clark 
St., Chicago.

Užbaigė argumentus.

George Allen, 31 metų am
žiaus, liko patrauktas teisman

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
Mikalina Babičiukė, po vyru 
Kraizienė, 23 m. amžiaus. Ve
lionė paėjo iš Lietuvos, Kauno 
rėd., Kėdainių apskr., Krakių 
par., Medininkų kaimo. Ameri
kon atvyko 1912 m. Apsivedė 
1918 m. Mirė 4 vai. ryte, I^ipkr.- 
Nov. 20 d., 1921 m. Laidotuvės 
atsibus Ketverge, Lapkr. 24 d., 
1921 m., po num. 4325 S. Ar- 
tesian Avė. Bus palaidota į Lie
tuvių Tautiškas kapines. Velio
nė paliko nuliudime savo vyrą 
Kazimierą Kraizą, sesutę Hele
ną Stonienę, švogerį Juozą Sto
ni. Brolis ir motina (Lietuvoj) 
ir L. M. P. S. A. 58 kuopos na

rnės. Velionė stovėjo darbininkų 
eilėse ir darbavosi visuomenės 
labui kiek jos brangi sveikata 
pavelijo. Taigi, giminės, draugės, 
draugai ir pažįstami malonėki
te ateiti prie paskutinio patar
navimo. Pasiliekame nuliudime:

Vyras K. Kraiza, 
Sesuo H. Stonienė, 
Švogeris J. Stonis.

Rengia statyt “Kaminakretį”.
Dro Vinco Kudirkos Draugija 

nutarė statyt scenoj Miko Pet
rausko operetę “Kaminakretį” 
ateinančių Naujų Metų vakarą, 
Meldažio salėj. Vaidinti pakvie
sta Laisvės Kanklių Mišrus Cho- 
rAs, jo vedėjui Kvedarui režisuo
jant.

Pranešimai
Liet. Darbininky Tary

bos Konferencija.

Tai bent jų liukis.
Vakar keturi plėšikai įėję 

Stemo brolių krautuvėn, po 
num. 1754 W. Madison gat., pa
prašė savininkui ir dviem dar
bininkam rankas pakelti ir ap
sidirbo sau su žiedais ir deimon- 
ais vertės $50,000.

Dabar, rodos, tik plėšikams 
geri laikai Chicagoje, nes nėra 
tos dienos, kad keliolikos tūk
stančių dolerių, ar pinigais ar 
prekėmis jie nepasipelnytų. 
Ypač paskutiniu laiku labai 
daug plėšimų atsikartoja.

Nusižudė.
Mrs. David Kusick, 36 metų 

amžiaus, 803 Edgecomb Place, 
duja nusižudė, parašius savo 
vyrui raštelį, kad jinai nebega
linti savo likimo pakęsti. Nese
nai pasimirė jos duktė, gi kiek 
vėliau apleido ją jos vyras.

Lietuviu Rateliuos
Rusijos šelpimo darbas.

Praeitą sekmadienį, lapkr. 20, 
įvyko Friends of Russia Lietu
vių Skyriaus ekstra susirinki
mas Meldažio salėj. Tartasi dėl 
šelpimo Rusijos baduolių. Visą 
šią savaitę bus renkamos tam 
reikalui aukos — pinigai, dra
panos, avalinė, valgomi produk
tai etc. Lietuvių Skyrius sudarė 
tam tikrą komitetą, kurs dieno
mis lankysis pas biznierius, o 
vakarais į darbininkų namus au
kas rinkdamas. Lietuvių Skyrius 
pasibriežė sau distriktą aukoms 
rinkti nuo 16tos iki 45tos gat- 

Ivės ir nuo Jefferson iki Ash
land Avenue. Aukos Rusijos ba
daujantiems reikėtų siųsti per 
Red Cross Bureau, 47 West 42nd 
Street, Room 614, New York 
City. Per tą įstaigą siunčia au
kas Socialistų Partija, Rubsiu- 
vių Amalgametų unija, Ladies 
Garment Workers unija ir kitos 
darbininkų organizacijos.

— šapos Darbininkas.

BRIDGEPORT

Naujienų 270 numery p. S. D. 
savo pranešime apie įvykusį

M

Laiškai iš Lietuvos 
Naujienų Ofise.

Babris Juozapas 
Bawdziaw Kazimieras 
Budrevičaitė A. 
Bukauskas Kazimieras 
Čeponis Juozas 2 
Daugėla Domininkas 
Doba J..
Griunas Jonas 1
Gutauskas Jonas 
Ignatavičius Antanas 2 
Josmontas Klemensas 
Kapočius Louis 
Klimas Stasys 
Kundrotas Juozapas 3 
Lukauskis Jurgis 
Luska J.
Marcinkus Antanas 
Norkus Viktoras 
Paškevičius G. M. 
Palabinskas Juozapas 
Petkus Jonas 
Petrauskas Feliksas
Plonys Mary 
Rudgalvis F. 
Ruziala Jonas 2 
Sakalauskienė Kristina 
Schevokas Chas. A. 
Schultz Chas.
Štarkienė Franciška 
Urkutiene Marija 
Vasiliauskas Silvestras 
Warapnickas Stasys 
Žemaitis Vincas

Atsiimkit laiškus iš Pašto
Šie laiškai yra atėję iš Euro

pos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausi j f paštą, (Clark 
ir Adams gt.) atsiimti. Reikia 
klaust prie langelio, kur padėta 
iškaba “Advertised Window”, 
lobėj nuo Adams gatvės, pasa
kant laiško NUMERf, kaip kad 
šiame sąraše pažymėta. Laiš
kus paštas laiko tik keturioliką 
dienų nuo paskelbimo.

503 Banionis Juozas
508 Bileiszys August
509 Biugailiskis Julis
512 Budnui Julie'
514 Ceponiene Domicėle
519 Cimkaitis K.
525 Dirvelis Franc.
528 Domenas Miss Barbara
531 Dovjat Jozof
530 Drasutis John
542 Gaiauskis Juozapas
543 Gandel Juzapas
547 Gatialis Jonus
548 Gebura Elena
551 Johnush Anton
552 Grikonis A.
556 Greksas Adolp
558 Grukauckas Petras
568 Jučus Mikolas i

Chicagcs Lietuvių Darbininkų 
Tarybos konferenciją įvyks ne- 
dėlioj, Gruodžio 11 dieną, 10 vai. 
ryto, Meldažio sevtainėjc, 2242 
West 23 Place.

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

L. S. S. Aštunto Rajono Koncer
tas bus lapkričio 24 d., Meldažio sa
lėj, 2244 W. 23r4 Place. Salė 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.

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 Uetuvos 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. Petraitienė, 8233 Aubum Avė.
P. Baltutis, 901 W. 33 St.
Roselande, pas A. Grėbei j.10737 

Indiana avė. Komitetas.

L. L. Paskolos Chicagos ir Apielin 
kės Apskričio susirinkimas bus laiko 
mas ketvirtadienį, lapkr. 24 (Thanks 
giving Day), kaip 2 vai. po pietų Šv: 
Jurgio parapijos salėj, 33 ir Aubum 
Kviečiame valdybas ir pardavinėtojus 
iš Chicagos ir apielinkčs būtinai at 
vykti. Yra laiškų iš Misijos ir šiaip 
svarbių reikalų.

— L. L. P. Apsk. Valdyba.

Thanksgiving Day šventėj, Lapkr. 
24 d., LSS. VIII Rajonas rengia dide
lį koncertą Meldažio salėj, 2242 W. 
23rd Place. Pradžia 7 vai. vak. Kon
certe dalyvauja be lietuvių dar dai
nininkai bei muzikai italai, žydai, ru
sai, slavai ir k. Po koncerto bus šo
kiai. Kviečiame publiką gausiai atsi
lankyti. — Komitetas.

SVARBIOS PRELEKCIJOS.
Rengia The Socialist Party of Cook 

County. Lektorius Irwin St. John 
Tucker. Visos lekcijos bus į The 
Lodge Hali, Ashland Blvd. Audito
rium, So. Ashland Blvd. ir W. Van 
Buren St. Pradžia 2:45 vai. po piet.

Nedėldieniais, Lapkričio 27, Gruod
žio 4, 11 ir 18. Kviečia visus lietuvius 
darbininkus suprantančius anglų kal- 
bą, dalyvauti lekcijose.

ASMENĮ! JIESKOJIMAI
JIEŠKAU JONO VALANTINO, 

paeina iš Panevėžio apskr., Krakina- 
vos parapijos, Palenkuvių dvaro. Gir
dėjau, kad gyveno Mass. valstijoj. Jis 
pats ar kas žinote, meldžiu pranešti.

ANT RAPŠYS
2059 W. 21 st Pį ' Chicago, III.

JIEM PARTNERIU.
BIZNIO PROGA

Jieškau partnerio, kurs galėtų 
ir mokėtų vesti biznį restaurano 
arba valgyklos. Jeigu kam tiks, 
sutiksiu mainyti ant kito biznio. 
Atsišaukite į Naujienas, No. 448.

RASTA-PAMESTA
PAMEČIAU 6 RAKTUS ko

kios keturios savaitės atgal. Jei 
kas radote, meldžiu sugrąžinti 
į Mildos Kcal Jsstate atlyginsiu 
su [nulėką.

W. J. Eringis,
751 W. 31st Street

SIŪLYMAI KAMBARIŲ"
KAMBARIS ANT RENDOS. NAŠ- 

lei, arba augusiai moteriai dykai ir 
vaikinui vietą, kuris norėtų gulėt ant 
pavienės (single) lovos. Kambariai 
garu šildomi, elektra, maudynė, kar
štas vanduo visada ir tt. 5548 ^ėuth 
Harper Avė., 2-os lubos. Tol.: Dor- 
chester 9300.

REIKIA ŪARBININkF
MOTERŲ

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

Atsišaukite
OREMUS CHEMICAL 

LABARATORY 
1718 So. Halsted St.

$25.00 vertės $175.00 
Groja visokius rekordus. 

Kreipkitės tuojaus.
224T W. Roosevelt Rd.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
ir grosemės fixtures pigiai.

JOHN MASKOLIŪNAS, 
723 W. 120th St.

West Puilman.

""pardavimui ~~saliunas su 
barais ir visais įtaisymais, visokių 
tautų apgyventa vieta, arti dirbtuvių. 
Biznis gerai eina, 4 kambariai pra
gyvenimui, 2 metų lysas. Pardavimo 
priežastis, turiu du bizniu.

Atsišaukite
3417 So. Union Avė 

Tcl. Blvd. 8579

NORIU PIRKTI MURINI NAMĄ 
stačiai iš savhmiko, tikėdamas taip 
pirkti už teisingą kainą, 2 arba dau
giau pagyvenimų bile kokioj dalyje 
Chicagos, bile namas butų savos ver
tės ir geras pirkinis. Tuom pačiu sy
kiu mano giminaitis nori pirkti medi
nį namą 2 pagyvenimų ir stačiai iš 
savininko, kad galėtų nupirkti pigiau. 
Mos abudu galime užmokėti visus kėš 
pinigus, jeigu reiks ir jeigu namas 
neturės paskolos..

Praneškite per laišką prisiųsdami 
numerį namo, nes aš dienomis dirbu, 
o vakarais ir noriu biskį išeiti laukan.

Adresuokite:
4501 So. Paulina St., 2 front 

Joseph Vilimas.
PUIKUS MŪRINIS NAMAS IR 

gerai i&lirbti bizniai Brighton Parke, 
netoli lietuviškos bažnyčios. Namas 
pagal naujausią madą. Parduoda la
bai pigiai, kartu su bizniais. Priežas
tis pardavimo, patirsite ant vietos. 
Atsišaukite pas Frank Staniulis, 4438 
So. Fairfield Avė., Telephone Lafay- 
ette 5948.

REIKIA DARBININKŲ
moterų

REIKIA KETURIŲ PA- 
tyrusių skudurų sortuotojų.

I. SANDER, 
1820 W. 14th St.

REIKIA FINIŠERKOS.
Darbas prie kelinių.

Vin. Pola
6105 So. Aberdeen St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

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

19th & Lake Sts
Melrose Park, III.

Tcl.: Melrose Park 1727

REIKIA DEŠIMTS LIETU
VIU vyrų angliškai kalbančių, 
kurie išgyvenę tris metus ar 
daugiau Chicagoje. Nuo 25 — 
45 metų senumo. Galima už
dirbti $50 ir daugiau į sąvaitę.

Atsilankykite pan. Nov. 21 
MB. WM H. NORĖK,

R. 348 29 S. La Šalie St.

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

82 W. Washington St.
Room 525

~ RFJ KIA J A U N OVYRO, 
pageidaujama pavienis dirb
ti j Douglas maudynę. Nuo
latinis darbas.

3514 Roosevelt Rd.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI BEVEIK NAUJAS 

šildomasis pečius (heather stove), 
taipgi gasinis pečius. Parduodama 
labai pigiai, nes name yr^i furnace 
todėl pečiai nereikalingi.

Kreipkitės:
K. URBA,

2906 Emerald Avė., 
(arti 29-tos gatvės)

PARDAVIMUI SALIUNAS, SU 
rakandais arba be rakandų. Taipgi ir 
lotas, 25x125. Galima pirkti saliuną 
skyrium ir lotą skyrium. Randasi la
bai geroj vietoj, lietuvių ir lenkų ko
lonijoj, Parduosiu pigiai, nes važiuo
ju į Lietuvą.

4458 So. Honore St.

PARDAVIMUI LAIKRODŽIŲ, laik
rodėlių ir deimantų krautuvė.’ Lietu
vių kolonijoj. Geras biznis. Yra dvi 
šėpos sudėjimui brangenybių ir sau
gioji šėpa. Pigiai.

1710 So. Halsted St.

AUKSO kasyklos lietuviui kriau- 
čiui. Moteriškų drabužių krautuvė su 
nauju staku ir tinka dry goods par- 
davot. 9 metai biznis. Geras lysas, 
prieinama renda, lietuvių apgyventa 
vieta. Norintis pirkti, kreipkitės: 

3447 S. Halsted St.

^PARDAVIMUI SALIUNAS 
labai išdirbtoj vietoj; aplinkui 
šapos, pietums lunch duodama. 
Pardavimo priežastį patirsite 
ant vietos.

1864 S. Seward St.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
visokių tautų apgyventa. Biznis 
išdirbtas per daug metų, prie
šais didelių dirbtuvių. Pirmasai 
nesigailės.

1458 W. 15th St.

PARDAVIMUI NEDIDELIS 
restauranas gėroj vietoj, tinkas 
vedusiems žmonėms arba geram 
virėjui, kuris moka valgį ga
minti. ' i'

4148 Cottage Grove Avė.

PARDAVIMUI saliunas geroj 
vietoj, ant 5 metų listas, 4 
kambariai dėl pagyvenimo; ren- 
dos $30,.00 ant mėnesio.

Atsišaukite:
3759 S. Wallace str.

PARDAVIMUI MAŽA 
šiaučiška čeverykų taisymo 
dirbtuvė.

S. STONČIUS 
3544 So. Lowe Avė.*

PARDAVIMUI SALIU- 
nas airių apgyventoj apielin- 
kėj. 3 kambariai pragyveni
mui, rendos $20, 3 metų ly
sas. Parduosiu pigiai.

501 W. 38th St. .
PARDAVIMUI GROSER- 

nė su saldainių krautuve — 
pigiai. Priežastį patirsite 
ant vietos.

3302 W. 38th PI.

RAKANDAI
5 KAMBARIŲ VĖLIAUSIOS MA- 

dos rakandai, turi būt parduoti už bi- 
lę sąžiningą pasiūlymą. Seklyčios se
tas, valgomajam kambariui setas, 
miegruimio setas, kaurai, davenport, 
etc. Parduosime ant syk, arba atski
rai. Taipgi, puikiausia grojiklis, pi
anas ir didelis, duheltavų springsų 
Dhonographas su rekordais ir dai- 
nvanto atada, 1922 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI 3 kamljarių 
rakandai, ne visai maži. Par
duosiu pigiai, už teisingą pa
siūlymą. Atsišaukite greitai.

1970 Canalport Avė., 
1-mos lubos iš priekio.

NAMAI-ZEME.
GERIAUSIS BARGENAS KOKIS 

KADA BUVO
Pardavimui keturių aukštų muro 

namas; krautuvės ir flatai. Canal
port ir Union Avės. Draugija pa
aukaus šį 16% investmentą už žemą 
kainą; rendos į mėnesį $300.00. Jei 
turi nuo 8 iki $9.000.00 cash, turėsi 
jeigas visą amžj. Informacijų maty
kite

fi. G. TUPONICH, 
1315 W. 18th St.

I Tel. Canal 1640

• »ik-

KUO GREIČIAUSIAI MES NU- 
perkame, mainome parduodame visose 
dalyse Chicagos. Norinti parduot, 
pirkt, mainyt namą, bučeme, groser- 
nę, farmą, lotą, mašiną, saliuną. Tu
rime pirkėjų ir mainytojų laukiančių. 
Kreipkitės yaptiškai ar laišku. J. Na- 
mnn, J. Bružas Co., 3452 So. Hals- 
sted St.

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ MEDI- 
nis namas prie Halsted arti 54 gat
vės. Krautuvė ir 2 flatai: maudynė, 
elektra, gasas, rendos $96 j mėnesį. 
Kaina $6,500. Reikia tik $2,700 cash.

W. SCHWEMM, savininkas, 
154 W. Randolph St., 

Kampas La Šalie St., Room1 221.

MAINAU FARMĄ ANT NAMO, 
bučemės, arba automobilio; 80 akerių 
su budinkais; 25 akeriai dirbamos, li
kusi miškas ir ganykla. Furma Michi- 
gane.

CHAS. ZEKAS,
670 W. 18th St., Chicago.

Valandos: 9 ryto ir 8 vai. vakare.

PARDAVIMUI BIZNIO NAMAS: 
keptuvė, krautuvė, didelis mūrinis pe
čius, viršuj 6 kambarių pragyveni
mas, 2 automobiliams garadžius, ark
liui bamė, miltams store-ruimis, šalę 
tuščias kanapinis lotas, arti lietuviš
kos bažnyčios, Roselande. O. R. Hill- 
strom, 259 E. 115th St.

STOCKAI-SEBOS
PROGA

Dar reikia pinigų įdėti j smarkiai 
augantį biznį, kuris turi būt inkorpo
ruotas. Visiškan ištyrimui kviečia
mi. Kitos tokios progos visą gyve
nimą nebus. Kuris investys pinigų, 
bus instaigos kasierium.

A. JL STRONDEN, Gen. Mgr.
68 West Washington St., Room 26

MOKYKLOS
DIDŽIAUSIA

Mokykla Chicagoj

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. Išmokęs 
amato, be darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake StrM 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
Specialės instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF 

G0WN DESIGNING
Room 402, 59 E. Adams StM 

Tel:. Harrison 1421. Chicago.

Mokinkis dressmaking.
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialės 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.

REIKIA VYRŲ MOKINTIS 
BARBERIO AMATO.

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

MOLER BARBER COLLEGE, 
105 So. Wells St.

Chicago, III.


