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Rusijos kivirčiai su Chinija
Dideli areštai Indijoje

Francijoje vėl stiprėja radikalai

Bolševikai kėsinasi ant 
, Chinijos

Jie perėję Chinijos rubežių ir 
nepa’so protestų.

PEKINAS, spalio 18. — 
Raudonoji armiia laiko visų 
Uzuri geležinkelį nuo Nikols- 
ko iki Pograničnaja. Dalis 
kariuomenės eina ant Vladivo
stoko, pasirengusi jį užimti 
kaip tik junonai evakuos mies
tą. Kita dalis eina palei gele
žinkelį. Komunikacija tarp 
Harbino ir Vladivostoko tapo 
kariuomenės sustabdyta.

Prisibijoma, kad Vladivos
toke kils kruvina atgieža bol
ševikams įėjus į miestą.

įBaltgvardiečiai liko sumu- 
•Sii i w»us nuo Pograničnaja, 
kur Chinijos kareiviai juos nu 
ginklavo. Bolševikai įėjo į 
Rytinės Chinijos zoną, kaip 
ties Pograničnaja, taip ir ties 
Mančuli, puldami baltagvar
diečius ir užgriebdami gele
žinkelį varde sovietų.

Sovietai griežtai atsisako e- 
vakuoti Monopoliją ir darosi 
aišku, kad jų tikslas yra per
žengti Chinijos neutralitetą ir 
užgriebti geležinkelio zoną 
Be to Nikoforas, Maskvai rei
kalaujant, rezignavo iš Toli
mųjų Rytų respublikos pre- 
mierystės ir jo vietą užėmė 
Kobozev, karštas komunistas 
kuris Maskvoje dirbo trans
porto ministirerioje. Kobo 
zev yra transporto ekspertas 
ir aišku, kad sovietai jį sta
tydami Tolimųjų Rytų resp. 
premieru taikosi užgriebti vi
są Rytinės Chinijos geležinke-

Manžurijos karinis diktato
rius gen. čang Tso Ling, nors 
ir ignoruoja Pekiną, rengiasi 
stoti ka.run su Rusijos bolševi
kais ir jei bus reikalas, pasi
kviesti sau talkon Rusijos bal
tagvardiečius.

Rusijos reikalavimas.
PEKINAS, spalio 18. — Ma

skva, per savo atstovą Joffe 
pareikalavo, kad Chinija sus
totų leidus koncentruotis balt- 
gvardiečiams Chinijos teritori
joje prisirengimui atakai ant 
Siberijos.

Nota nurodo, kad tarp gen. 
Dietriehs ir gen. čang Tso 
Ling yra padaryta sutartis 
vienas kitą remti. Gen. čang 
taipjau gavęs ginklų iš Vladi
vostoko nepakenčiamu šmu
gelio keliu.

Dideli areštai Indijoje
Anglai areštavo 2,000 si- 
chų. Gal areštuos 10,000.

AMR1TSAR, spalio 18. — 
Pastebiamas atsinaujinimas 
judėjimo pas sichus ir todėl 
vis daugiau ir daugiau sichų 
areštuojama kasdie. Jau dau
giau kaip 2,000 žmonių areš
tuota.

Valdžia yra susirupinusi dėl 
besiartinančių šviesų iškilimų 
spalio 20 <1., kurios kasmet su 

I ‘raukia daugybes pilgrimų. 
Į Amristaro valdžia paskelbė, 
kad ji elgsis griežtai ir nesibi
jo® areštuoti kad ir dar 10,- 
000 žmonių.

Kunigai kviečia sichus visus 
niririnkti tą dieną, tikslu su
keikti valdžiai nesmagumo už
pildant visus Punžabo kalėji
mus.

į jos paskolos tapo priimti ir 
Poincare nacionalistų ministe
rijos. Nutardamas, kad Fran
cijos kareiviai neturi ilgiau 
okupuoti Ruhr klonį, Poin
care ir tame nuginklavo radi
kalų opoziciją. Dabar Franci
jos politika kitėja ir abejoti
na yra, ar radikalai įstengtų 
ką-nors naujo jon įnešti.

Tik viename yra skirtumas. 
Nacionalistai laikosi Anglijos- 
Franeijos bloko, kuomet radi
kalai stoja už Francijos-Vokie- 
tijos-Rusijos sąjungą, kuri 
anaiptol negali būti draugin
ga Anglijai. Bet jau ir dabar 
Francija
su Rusija 
su jos artimos 
jungos.

Pastebėtina, 
;os-Francijos
abiejų šalių dešiniosios parti
jos ir jai priešinasi kairiosios 
partijos.

eina prie susitarimo 
ir gal užmezgimą 

militarinės są-

kad už Angli- 
sąjungą stoja

Neleidžia turkams pereiti 
Konstantinopolį 

KONSTANTINOPOLIS,

Anketa dėl Lietuvių Registracijos
• Jau dauginus kaip du mėnesiu laiko Amerikos 

lietuviai karštai svarsto Lietuvos piliečių registra
cijos ir kitų, surištų su ja dalykų, klausimų. Vieni 
smarkiai protestuoja prieš ją, kiti pritaria jai. Da
bar jau yra laikas, kad amerikiečiai parodytų savo 
nusistatymą skaitlinėmis ir praneštų apie tai Lietu
vos Seimui, idant jisai galėtų spręsti, ar ta registra
cija turi būt palikta, ar atšaukta..

Šituo tikslu “Naujienos” sumanė padaryti an
ketą tarpe savo skaitytojų. Ji bus paskelbta spalių 
m. 21 d. ir tęsis per keletą dienų. Visų žmonių, ku
rie yra susiinteresavę registracijos klausimu, prašo- 
me atkreipti j tai savo ir savo draugų domę, kad da- 
lyvavimas anketoje butų kuoskaitlingiausias.

Ateisią “geri laikai.” Pagavo pabėgusį kunigą

Lietuvos žinios
Iš Lietuvos statistiky

Nesenai Kaune laikytos ūkio 
ir pramonės parodos kartogra-. 
momis, Kaune dabar esama 
166,000 gyventojų (prieš ka
rą buvo apie 70,000). Jiems 
Išmaitinti reikalinga kasdie; 4 
vagonų bulvių, 2 vagonų 
gių, 1 vag, kviečių, 2 vag. 
sos, 2 vag. daržovių, 4 
pieno 1 vag. miežių ir 1 
kiaušinių.
.Vienas žmogus šiemet išmi- 

to: sausio mėnesy už 26.8 au
ksinus (pernai už 11.8 auks.), dybės. 
gegužės mėn. už 12.9 (pernai 
už 12.7), rugpiučio m. už 
152.8 auka, (pernai už 13 a.) 

Kaune gatvių esama išgrįstų 
60 kilometrų dar visai negrįs-

Nepriklausomoj Lietuvoj
Ek. Tauragė. — Beveik iš

tisus metus nebuvo girdėt apie 
arklių vogimą. Paskutiniu lai
ku jau priviso arkliavagių.

Apskrities savivaldybes pri
valomuoju įsakymu einant, vi-

ni- 
ine- 
vag. 
vag.

arklių pasai. Arklių 
Pasuose 
žymės, 

ir dedamas atvaizdas,
betgi nėra privalomas, 

išduoda valsčių savival-

dalinami 
pasai žalios spalvos, 
pažymima arklio ūgis, 
metai 
kuris 
Pasus

FRUITLAND, Ida., sp. 18.— 
Mrs. Driscoll urnai išėjo iš 
proto ir kartu su dviem*savo 
vaikais įšoko į upę. Ją spėta 
išgelbėti, bet vaikai prigėrė.

Valdžios pranašas vyriau 
siojo pašto bokšte orą Chica 
gai ir apielinkei pranašauja 
šiais:

šiandie— giedra ir šilčiau.
Saulė teka 6:06 vai., leidžia

si 5:04 vai. Mėnuo teka <;49

?(rtitine Padėtis Francijoje
Konservajyvai smunka, įjadK 

kalai stiprėja. *M
PARYŽIUS, sp. 18. - Nese- 

lai įvykę lokaliniai rinkimai 
odo, kad žmonės yra nepaten

kinti Francij os konservatyvų 
koalicija, kuri sumušė visas 
art i jas ir laimėjo pereituo- 

.ius visuotinus rinkimus. Nie- 
* linuose distriktų rinkimuose 

’iberalų frakcijos bandė suda- 
’vti koaliciją kovai su nacio
nalistų bloku sekamuose vi- 
motinose rinkimuose, kurie 
vyks už dviejų metų. Bet da
bartinių žmonių nepasitenkini
mu konservatyvais daugiausia 
asinaudojo ir daugiausia lai
mėjo, tai radikalų partija, ku- 
i valdė Franciją prieš karą.

Socialistai, kurie pirmiau 
Francijoje buvo stiprus, dabar 
susiskaldę ir dalis jų nuėjo 
pas komunistus. Komunistų 
partija gi niekados nebuvo 
skaitlinga, ir ji nuolatos vis 
daugiau ir daugiau narių ne
tenka, taip kad su ja niekas 
daugiau nebesiskaito.

Radikalų partija buvo že
miausiai nupuolusi dviejis me
tus atgal. Ji neteko daug vie
tų parlamente ir daugelis ma
nė, kad ji turės visai išnykti. 
Bet ji dabar atgyja. Jos senas 
vadovas Caillaux vis dar te
bėra ištremtas pietvakarinė 
Francijoj, bet jis gal atgaus 
avo senąją įtaką, kokias jis 

‘arėjo 4 ar 5 metus atgal. Bet 
dabar jis vis dar tebėra savo 
oartijai sunkenybė. Dabar žy
miausiais jos vadovais yra tie, 
kurie pagarsėjo pastaruoju 
’aiku. Būtent, Eduoard Her- 
riot, kuris sugrįžo iš Rusijos 
po pasekmingos ten misijos 
dėl atnaujinimo prekybos ry- 
>ių tarp Francijos ir Rusijos. 
Taipjau Bouillon, kuris pada- 
“ė taiką su Turkijos naciona- 
’istais ir privedė prie mūšių 
paliaubos tarp turkų ir talki
ninkų.

Svarbiausius punktus radi
kalų užsienio reikalų progra- 
nie, būtent sumažinimą Vo
kietijos kontribucijos sumaži
nant internacionalines skolas, 
priimant daugiau kontribuci
jos prekėmis ir užtraukimas 
internactonalinės kontrifruert-

sp. 
18.— Talkininkų misijos šian- 
ile vienbalsiai nutarė uždraus
ti važiuojančiai į Trakiją Tur
kijos žandarmerijai įeiti į Kon
stantinopolį. Anglijos laivynui 
įsakyta sustabdyti visus laivus, 
gabenančius Turkijos žandar
meriją.

Tas nutarimas pagimdė su
si vylimą tarp turkų, kurie ren
gėsi didžiausiomis iškilmėmis 
pasitikti žandarmeriją.

Tikimąsi, kad visi Graikijos 
kareiviai bus evakavę Traki
ją iki spąlio 25 d.," arba pen
kiomis dienomis ankščiau pa
skirto laiko.'

AVASHINUrTON, sp. 18.
Šiandie tapo paskelbtas prezi
dento Hardingo laiškas agri
kultūros sekretoriui Wallace, 
kuriame Hardingas pranašau
ja, kad Amerikoje greitu lai
ku ateisią “gerieji laikai” ir 
kad iš to pirmiausia v pasinau
dosią ūkininkai.

Bet — kol saulė patekės, va
lga ir akis išės. Tai yra tik ra
minimas ūkininkų, kurių pro
duktų kainos labai žemai nu-

2. Kiek ir ko lietuviai suvar 
toja: Degtukų kiekvienas 
žmogus suvartojo 1913 m. po 
17 dėžučių, o
14.7 dcŽ., alaus po

1921
ap
ku Ii Iru

m. po
4 litrus, 

tabako

Naumiestis, Tauragės ąpskr. 
Pastaruoju laiku vėl atsinau
jino žymi arklių kontrabanda. 
Šiomis dienomis milicijos su
imta 7 arkliai, kuriuos preky
bos suvaržymo komisija kon
fiskavo. Pastebima, kad arklių 
kontrabandai perkami mažo 
ūgio, mat, jie esą siunčiami 
užsienin j anglių kasyklas 
dirbti.

Paliuosuos 6 kalinius
AV.VSHINGTON, są>alio 17.— 

Justicijos dq>artamentąs šian
die paskelbė, kad prezidentas 
Ilardingas suteiks jvardoną še
šiems politiniams kaliniams. 
Bet juos paliuosuos tik tūlo
mis sąlygomis, kurias dar ne
žinia ar priims nuteistieji. Trjs 
:ų yra švedai ir jie bus depor
tuoti į Švediją. Kiti trįs yra 
viršininkai jurų transporto 
darbininkų unijos. Jie bus pa- 
lmosuoti tik prižadėjus gerai 
elgtis, o apie tai ar jie gerai el
giasi spręs tik Hardingas. Ma
noma, kad tą sąlygą jie at
neš, kadangi jie niekad ne
našiame kaltinimo, kad jie 
peržengė įstatymus.

Kiti gi politiniai kaliniai pa
siliks ir toliau puti kalėjime.

Airijos tarybos pairo
DUBLINAS, sp. 18.— Tai- 

•.os tarybos tarp sukįlusių res- 
mblikonų ir Airijos valdžios 
>aįro, sukilėliams atsisakius 
udėti ginklus.

Dirižabelis sudegė.

Tex 
dirižabelis 
perskrido 

Pacifiko ir 
į Washing-

spa-SAN ANTONIO, 
’io 17. — Armijos 
>2, kuris nesenai 
uio Atlantiko iki 
laba r grįžo atgal
oną, sudegė šiandie išeinant iŠ 
.avo pastogės Brooks aviacijos 
lauke. Jis susipainiojo pasto
gėje, maišas pratruko ir užsi
degė gasas. 6 žmonės liko 
sužeisti, vienas gal mirtinai. 
Pats dirižabelis sudegė visai.

WASHINGTON, sp. 17. — 
Prohibicijos viršininkai ap
skaito, kad šiemet ligonbu- 
čiuose buvo gydoma daugiau 
kaip 5,000 Žmoniij nuo UŽsi- 
nuodijimo munSaittti.

rtuos, jie turi pirkti, turi bran
giausia mokėti, delei ko ūki
ninkai negali išsiversti ir vis 
žemiau puola.

po 0.20 svaro.
3. Po kiek kilogramų ir ko 

mogui 1920 m. 
užaugo javų Lietuvoje: bulvių 
564.5, miežių 53, rugių 210. 
Tuo žvilgsniu Lietuva toli pra
lenkė visas kitas Pabaltijos 
Šalis. Latvijoje nė trečdalio 
tiek javų neužauginta ant kiek

Kunigas Hcrbert \Vilson ii* du 
jo draugai, kurie vakar pabė
go iš kalėjimo, tapo pagauti 
šiandie policijos. Jie tapo 
supti vienuose namuose,
riuose jie buvo pasislėpę ir pa
sidavė be pasipriešinimo.

Kun. Wilson buvo suimtas' kiekvienam ž 
už apiplėšimą pašto. Būdamas 
kalėjimo jis nužudė vieną ka
linį ir tapo nuteistas už tą vi
sam amžiui kalėjimai!. Vakar 
jis ir kitus žmogžudys, kaitų 
su vienu vagim, nuveikė sar
gybą ir buvo pabėgę iš kalė- vieno gyventojo.
jimo

Lloyd George grūmojąs 
rezignacija.

Suimtieji komunistai 
teisme

Derybos su vokiečiais
misija prie Finansų Ministeri
jos skubiai ruošiasi prie dery
bų su vokiečiais. Derybos 
prasidės Berlyne spalių mėn. 
4 d., kur nuvyks musų delega
cija ir ekspertai. Numatoma,

LONJMJNAS, sp. 18.— KL 
virčiai liberalų-konservatyvų 
koalicijoje nemažėja, bet. didė
ja. Ryto susirinks* unionistų

S'F. JOSEPH, Mich., 
17 dieną. Suimtieji 
gano miškuose

Lietuva taipjau pralenkia 
.kitas Pabaltijos šalis skaičiu- 
| ini gyventojų (išėmus Suo- 
j iniją) ir tirštimui. Viso gyven
tojų yra Lietuvoje 2,515,000, 
lEstonijoje 1,100,000, Suomijo
je (Finlandijoje) 3,335,000 ir

spalio Latvijoje 1,813. Kiekviename 
Mįehi- ketvirtainiame kilometre Lie- 

kouiunistai tuvoje gyvena 48.4 žmones, l < 1 • i • A • _

laiką, nes reikia išspręsti eilę 
svarbių klausimų, būtent: 1) 
Oštų valiutos likvidavimas, 2) 
Atlyginimas už karo metu pa
darytus Lietuvai nuostolius, 
3) Prekybos sutarties sudary
mas (Elta).

(konservatyvų) partijos vado- šiandie tapo atgabenti į teis- Estonijoje 26.2, Suomijoje 10 
pradiniam tardhnui. Juos jj. Latvijoje 27.4.

kaitinama peržengime Michi- 
gano valstijos anti-sindikališ>- z 
tinių įstatymų.
dimas Michifianc atsako ki’) miško ir 2,1140,000 h. nedirba- 
valstijt, grand jury apkalimi- | mos yazlinas kuone pusč le
mui. I teisinę taipjau tapo at- neišnaudojama 
gabentą daugybe literatūros,I jnlnasi 2,<J39,000 b.) 
kuri tapusi rasta pas suimtuo
sius.

vai - - nariai atstovų buto ir iną 
didžiūnai — kurio bandys nu
tarti kaip jų partija turi žiū
rėti į koaliciją ir ar pasilikti 
;ok« *

Vienas koalicijai priešingas 
’aikraštis sako, jog Lloyd 
George pareiškęs, kad jis rezig- 
n uos, jei tas konservatyvų su
sirinkimas pasmerks Chain- 
beriaino kalbą atstovų bute,. 
įspėjančią koaliciją palaikyti, ■ 
nes kitaip rinkimus laimės dar 
biiunkai. Tada karalius turė
siąs pakviesti pačius konser
vatyvus bandyti sudaryti kabi- Anglijos valdžia šiandie įtei- 
netą, jei jiems tai pasiseks pa
daryti.

Jeigu gi susirinkimas užgir
ių Chamberlaino nusistatymą, 
tai premieras, manoma, p»r 
tara karaliui paleisti parlamen
tą ir tada 1305x1 George vary- 
sis jliž koalicijos tikietą rinki
muose. t

Lietuvoj žemės .esama 1,- 
478,(KM) hektarų ariamos, 623,- 

Pradinre tar-^ lle]<t pjevų lieki.

Anglija vėl protestuoja

Visiškai 
benaudos žemės, agronomai 
sako, nesą. Tai Lietuva gali 
maitinti dvigubai tiek gyven
toj ų.

Nuostoliai nuo perkūnijos
KAUNAS. Piliečių apsau

gos departamentas paskelbė, 
kad per keturis mėnesius (g<‘- 
gūžes, birželio, liepos ir rug
pjūčio) Lietuvoje buvo 76 gai
srai, kįlę dėl žaibo užgavimo 
į namus. Tuose gaisruose su
degė 134 namai. Žmonių juo
se žuvo du, o gyvulių 106. 

aisrai pridarė 
Dau-

buvo gegužės
už 11,318,920 auksinų, 
ginusia gaisrų

WASiHDWiTON, sp. 18.

kė valstybės departamentui, 
protestą prieš besitęsiantį už- Į 
griebimą Anglijos laivų už 
trijų mylių zonos dėl jų šmil
gei iavimo degtinės į Ameriką.

7 vaikai užmušti

Artinasi Žiema

Ypatinga saužudystė.

RUTHEFORD, N. J., spalio 
16. — George West, 21 metų, 
nusižudė čia ypatingu budu. 
Jis atsigulė ant geležies, pasi
dėjo vario blėką ant krutinės, 
sujungė elektros vielas ir pas
kui paleido elektros sriovę, ku
ri jį užmušė ant vietos.

VICKSBURG, Miss., spalio 
18.—7 vaikai liko užmušti ir 12 

* sužeista lavoniniam traukiniui 
užvažiavus ant mokyklos veži
mo ties Bovina mokykla.

6 žmones užmušti
•CHICAGO. — Šeši žmonės 

liko užmušti ir trįs sunkiai 
' sužeisti trijose nelaimėse va-' 
kar *su automobiliais Chicagos 

PINIGŲ KURSAS | apielinkėse, kur traukiniai už-( 
Vakar, spalio 18 d., • užsienio pi- važiavo ant automobilių. Du 

*£Jkan‘ Žmonfs užmušti Gary, du Blue jų ne mažiaus kaip už 25,000 ddenų, „
bankų buvo skaitoma Amerikos pini- Island ir du (denview.bunkų buvo ai
gals Šitaip: ' |

Anglijos 1 ov. sterlingų ....... $4-43
Austrijos 100 kronų __
Belgijos 100 frankų .......  $6.92
Danijos 100 frankų ........... $2014
Finų 200 markių .....    $2^5
Francijos 100' frankų ........... $7.50
Italijos 100 lirų .......... $4.2fl
Lietuvos 100 Litų ...... ...... $10.00
I-enkų 100 nwvkių ..........  le
Norvegijos 100 kronų.... ........$18.09
Olandų 100' guldenų ...... .. $^9.10
fivedų 100 guldčnu $26.76
I&1 i*®*

Nuplakė mayorą.
INDEPENDENCE, Kas., sp. 

16. — 9 žmonės, manoma, na
riai Ku Klux Klan, išvogė Li
berty, Kas., mayorą Theo. 
Schierlman ir išvežę 3 mylia® 
už miestelio smarkiai jį nup
lakė. Policija dabar visu stro-.

Šaltis, Sniegas ir Baisus Vargas 
Užklups Lietuvos Žmones Visai 
Neprisirengusius.

Daug Lietuvos žmonių kęs didelį vargą, šal
tį ir badą ateinačią žiemą delei neturto. 
Delei vokiečių markės nupuolimo ir Lietu
vos 
žmonės dabar patapo ubagais. Jie dabar 
yra 26 kartus biednesni, negu buvo 2 metai 
atgal. Ar jus rūpinatės, kad palengvinti 
vargus jūsų giminėms Lietuvoj? Kas ki
tas pagelbės jiems jei ne jus? Pagelba da
bar turi eiti greitai ir apsčiai.

Naujienos Dabar Siunčia Pinigus 
Lietuvon: Litais, Mark, ir Doleriais'

z ♦

Siųskit Per

>1 vokiečių markes nupuolimo ir Lietu- 
valdžios baisaus nerangumo, Lietuvos

NAUJIENOS
♦

Pinigus Lietuvon
7 o Prašo Lietuvos Žmones ir
Taip Pataria Lietuvos Bankai
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Kas tos ‘Darbininkų 
Kuopos’ Lietuvoj?.
Lietuvos Socialdemokratų 

partija rinkimų į Seimų kam
panijos metu išleido tam tik
rų lapelių ir apie Lietuvos ko
munistui. Mat pastarieji sub
ruzdo irgi dalyvauti rinkimuo
se į “buržuazinį” Seimų, — .tik 
ne tikruoju savo vardu, bet 
prisidengę kitokioimis firmo
mis. Lapely “Kas tos ‘darbi
ninkų kuopos’ ” Socialdemok
ratai piešia tuos “Maskvos 
klapčiukus” ir jų žygius ši
taip:

KAS TOS “DARBININKŲ
• KUOPOS”?
Visose’ rinkimų apygardose 

be kitų yra pastatyti “darbi
ninkų kuopų” arba “darbinin
kų ir vargingesniųjų valstie
čių” sąrašai. Žmonės, kurie 
tuos sąrašus pastatė ir už juos 
agituoja, drapsto purvais so- 
Oirddeimokratus, o apie save 
sakosi, kad tik jie vieni esą 
tikrieji darbininkų gynėjai.

Kas tai per žmonės ir ko jie 
eina Seiman?

Jei gavote su jais kalbėtis, 
ar skaitėt jų raštus, tai patys 
žinot, kad tie žmonės klupčlo- 
inis stovi prieš Sovietu Rusi
ją, kaip davatka prieš Šidlavos 
paveikslą. Del jų Rusijos da
bartinė tvarka yra rojus ir sek
tinas pavyzdys. Del jų komu
nistų partijos žodis sveria tiek 
pat, kaip geram katalikui Ro
mos pa pa. Jie neturi savos gal
vos, klauso ‘ir daro tik taip, 
kaip pasako Maskva. Aklai 
sekdami komunistus, jie daro 
tas pačias, kaip ir tieji klai
das.

Kokias klaidas? Kai “darbi
ninkų kuopų” žmonės ima kri
tikuoti mus, socialdemokratus, 
jie pasigauna iš musų tarpo 
keletą žmonių, apipila juos

šmeižtų pamažgomfs ir pas
kiau Šaukia: žiūrėkit, kokia 
tai biauri partija! 'Mes nesi- 
knisim tų vyrų mėšlyne, nors 
jam išvalyti reikėtų gilių ša
kių. Mes šakom: pas “darbi
ninkų kuopų” veikėjus ne tik 
atskiri asmenys, kiek visa jų 
partija yra netikusi ir darbi
ninkų judėjimui žalinga. Neti
kusi ir žalinga savo pažiūro
ms, savo veikimo budais, sa

vo darbais.
Imkim tik svarbesniuosius 

jų žygius. Du metu atgal tie 
vyrai, sekdami Rusijos kopiu- 
nistus, vienan balsan šaukė, 
kad Sovietų Rusija padegs re
voliuciją visam pasauly, kad 
visur darbininkai paims val- 
:lžią į savo rankas ir visur įves 
socializmo tvarką. Laukdami 
revoliucijos, jie nėjo į St. Sei
mą ir korė * šunis ant musų, 
kam mes ten eidami trukdom, 
{irdi, revoliucijai vystytis.

šiapdie tie vyrai patys ver
piasi Seiman, pamatę, kad ka
pitalistinis pasaulis visgi ne 
griūva dėl didelio jų riksmo:

Kas teisingai numatė atsiti
kimus, jie ar mes?

Komunistai, pagavę Rusuose 
valdžią, pasinešė greitųjų ves
ti socializmą. Valdžia paėmė 
;avo žinion visą žemę, fabri
kus, namus ir kitus turtus. 
Kapitalistus išblaškė, inteli
gentus išnaikino, išžudė mi- 

’ionus žmonių, bet naujo ūkio 
esukurė ir tik privedė kraš- 
ą prie visiško iširimo ir bai- 
aus bado. Socialdemokratai 
škarto sakė, kad socializmo 

negalima vesti vien tik karšto 
loro pasirėmus, vesti tokiam 
krašte, kurs nėra,priaugęs lian
ai tvarkai. Šiandien Rusų ko
munistai jau sugrąžino valstie- 
Y • • Y v •c.ams jų žemę, grąžina namus 
savininkams, fabrikas fabri
kantams. Sovietų valdžia gu
la ant pilvo prieš užsienio ka
pitalistus, teikia jiems visokių 
koncesijų, kad tik jie sutvar
kytų Rusijos pramonę ir kelius.

Vadinasi, vėl patys kuria iš
griautąjį kapitalizmą.

Mūsiškiai Maskvos klapčiu
kai ir dabar tebeserga bolše
vizmo svaiguliu. Tie “geriau
sieji” darbininkų gynėjai, pate 
kę Seiman, žada reikalauti, 
kad St. Seimo priimtoji kon
stitucija butų panaikinta, kad 
butų pakeisti beveik visi Sei
mo priimtieji įstatymai, kad 
dvarai, “buožių” ūkiai ir baž
nyčių žemės butų Jkonfiskuo- 
tos ir atiduotos darbininkams, 
kad algas darbininkams nusta
tinėtų jų profesinės sąjungos. 
Jie reikalausią ne tik visų lais
vių, ne tik kuogeriausia aprū
pinti darbininkus algomis, pi
giu maistu, butais, kuru, bet 
kad butų .panaikintos Lietuvo
je visos reakcinės, darbinin
kams priešingos organizacijos, 
o jų vadai išvyti iš Lietuvos.

Suprantat, draugai, ką reiš
kia tokie “reikalavimai”. Jog, 
sakysim, “darbininkų kuopų” 
atstovai tik save skaito darbi
ninkų draugais ir vadais. Va
dinasi, visos kitos organizaci
jos turi būt panaikintos, jų 
vadai išjoti iš Lietuvos, arba 
pastatyti “k stienkie.”

Rimtai statyti tokius, kad 
jr geriausius darbininkams 
reikalavimus gali tik tas, kas 
jaučiasi galįs tuojau paklup- 
dyti prieš save ant kelių “buo
žių” Lietuvą ir padiktuoti jai 
ka tinkamas, r >

Kuo gi tie drąsus vyrai žada 
nugalėti pas mus darbininkų 
priešus?

Kur pas mus tos galingos, 
susipratusios, kovoje prityru
sios darbininkų organizacijos, 
kurios vienos tepajėgtų imtis 
tvarkyti gyvenimą naujais pa
grindais? Jų nėra, ir už tai 
mes turime dalinai ačiū pasa
kyti tiems “geriesiems” vado
vams. Tai jie 1919-ais ir 1920- 
ais metais įvelė musų silpnu
tes profesines darbininkų są- 
ungas į nelygias imtynes su 

Lietuvos reakcioninkais ir jų

valdžia. Jie padėjo žvalgybai i 
ir “krikščionims“ jas šugniauž 
ti, jų narius išblaškyti, arba 
nuvesti klerikalų “Federacijos” 
gardelin. Jie ir dabar neatsi
žada savo pragaištingo darbo 
ir tebeskaldo darbininkų jė
gas.

“Darbininkų kuopų” žmonės 
patys supranta, kad jie kalba 
tuščius žodžius. Šaukdami ki
tus prie revoliucinės kovos, pa
tys atsargiai dairosi, ar kur ne
ateina žvalgibininkas. Ir todėl 
visa jų viltis ne Lietuvos dar
bininkuose, bet Sovietų Rusi
joj. Iš ten jie1 semia visą savo 
išmintį, iš ten jie laukia lai
mės, kad ir nešamos durtuvo 
galu.

Jie jau nekartą bandė pa
ruošti Lietuvon kelią raudona
jai rusų armijai. Jie džiaug
tųsi, jei Lietuvą ištiktų toks 
likimas, kaip nelaimingąją 
Gruziją.

Mes jums čia neminėsim, 
draugai, koks yra darbinin
kams rojus Tarybų Rusijoj, | 
kokia ten “darbininkų valdžia” Į 
ir kokį socializmą aukure ten 
komunistų partija. Apie tai 
jus ir patys dabar nusimanot. 
Mes tik sakome: kas tiki grei- 
tais Lietuvos darbininkų lai
mėjimais, kas jiems laukia iš
ganymo iš dangaus ir Sovietų 
Rusijos, tas yra akla davatka, 
vis tiek su ražančium ar be jo
te.

Kas nori tai įkalbėti Lietu
os darbininkams, tas yra šar- 
atanas, greitos revoliucijos 
•pėkuliantas, darbininkų mal
into jas.
Lietuvos darbininkų padėtis 

zra nepakeliamai sunki. Tur
ingųjų klases ir reakcininkai 
is labiau stiprėja pas mus ič 

vis smarkiau puola darbo žino- 
ics. Kova su jais kas kart bus 
is sunkesnė. Tat apsiginti 

iro buržuazijos puolimo ir pa
derinti savo buitį galės darbi- 
iinkai tik suglaudę visas savo 
egas, tik ilgos, sunkios ir at-

kaklios kovos keliu. Toje ko-'lCAS PEBĮMVSPERKA.tam Visut 
voje Lietuvos darbininkai turi 
tik savaimi pasitikėti. Ta kova

DOKUMENTUS PADAROM DYKAI. 
MAINYDAMI, PIRKDAMI ar PAR- 
duodami visados kreipkitas pas

FIESTA< T MŪRŲ KRATTTTTVE NUO “L” PLATFORMOS!

K

H

Moterims/ir vaikams vilnonės pančiakos 
3,000 poni puikios vertybes, lengvos vilnones pančiakos moterims, gražiai 
tinka ant kojų ir blauzdų, tiesus brūkšniai, tamsios, heater ir 
kadangi stoka šių $1.50 vertės pančiakos 
Vaikams brūkšniuotos ilgos pančia
kos rudos heater; parduodame^ nes 
nedaug yra, $1.25 rūšies; 
ryto pora 58 c d0’ ‘rūšie?

79c
Moterims tyro šilko pančiakos, taip
gi šilkinės ir ma’šytos su fibre juo- 

ir su—standards $1.25 E VĮ
rūšies, pora po w“U

IĘITERSTORES
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eis ir Seime ir pačiam gyveni
me. Surinkti darbininkų jėgas 
vienon fealingon arfnijon ir 
vesti ją sėlini ingei n m'uŠin pa
jėgs ne klerikalų uodega -— 
Darbo Federacija, na įnirtu- 
sioB, bet aklo* Maskvos davat
kos, tik I/ietuvoa Socialde-
mokratų Partija, jau žinoma 
jums iš savo darbų praeity.

Taigi, draugai, nesvyruoda
mi nusikratykit klastingų vi
liotojų iŠ dešinės ir iš kairės ir 
paduokite savo balsus tik už 
musų Partijos sąrašus.

šal’n Romos ir Maskvos da
vatkos!

Tegyvuoja darbininkų vie
nybė!

Lietuvos Sv-dem. Partijos
Centro Komitetas.

Kaunas, 25.IX.22.

S. L. Fabionas Co.,
809 W. 85th St., Chicago 

Tel. Blvd. 0611 or 0774.
TAS BUS LABAI JŪM ANT 

NAUDOS.
Paialmingai Siunčiam Pinigui ir 

Parduodam* Laivakortes 
Eeam Registruoti Notarai 

Lietuvos Atstovybėje.
UŽTIKRINAM ATSAKANTI IR 

TEISINGA PATARNAVIMA •

K. GUGIS
ADVOKATAI 
Miesto ofisai 

127 N. Deurborn Si., Ruom 1111-11 
T«l. Central 4411 Vai. nuo 9 6

Gyveninon vieta: 
8323 So. Halated St. 

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvio 
ną vakarą, išskyrus utarninką ii 
Kttvargą. Nedėliomis nuo 9 iki 12 
ryto. 

'

T r-...—■
Rezidencijos Tel. Yards 5142 |

, Vai.: 10 ryto Iki 8 vak.
DR. A. R. MER8CHATIS 

DENTISTAS
Ofiso Tel. Buulevard 7179

3248 So. Hnlited Sl„ Chicago.
Nėdoldienias pagal sutariir^i 

IL .. .._r------ . , ----- >

lel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuvianit* viaadop 
patarnauju kuogeriauaiai

M. Yuška,
<231 W. 3Stb Si„ Chicag.. Iii.

V ‘ ------ -J

JOHN KUCH1NSKAS l
LIETUVIS ADVOKATAS

22tl W. 22nd SU kerti Learitt Si I

Telophone C anai 2562
Valandos. 4 iki 6 po piet, ir nuo

7 iki 9 vakaro
Veda visokias bylas visuost 

eismuose. Ekzarmnavoja A b« t rak 
us ir padilba visokius Dokumen 
us, perkant a.ba parduodant Lo 

tus, Namus, Faunas ir, Biznius 
ikohna Pinigus ant pirmo morge

• u> ant leng’rų išlygų

Gydytojo Vakaras
18 gatvės apielinkėj, įvyks spalio 19 d., 7:30 v. v., 
Malinausko svet., 19 ir Halsted gat. Kalbės Dr. P. Z. 
Z^atorius apie limpančias ligas, Dr. C. Kliauga apie 
burnos higieną ir Dr. S. Biežis apie sveikatos užlai
kymą. Prakalbos su paveikslais. Įžanga 25 centai. 
Visi kviečiame atsilankyti. — Komitetas.

Pasidarykite tokius namus, kuriais turėtų būti
Kietmediio grindys, turi būt uždėta ant senų grindų už -tekamas 

kainas: už ketviitalnę pėdą;
Švarių alžuolo išgrindirnui po <........  12c.
Parinkto aržuolo išgrindiinui .......................... 10c.
Švarių klevo išgrindimui  ................................ 10c.

Galime pagelbėt tamistai, jei manai būdavot) ir dar ne esi pasko 
los užtraukęs.

MORGAN PARK LUMBER CO.,
I’el.: Beverly 1279, 0397. Me* prisiaUmi. 1955 W. Ulth Si.

66x80 IhiboĮtavi
• Blanketai

Leiter — Žemutinės grindys m 
—- Pietus. H

Lygus pilki blanketyi su rau- $1 
svab arba mėlynais kraHTs, m 
i ipgi did lio parinkimo lan- m 
guotų. $2.98 iki $3.e8. t-”’, 7'- 
guliaro kaina; $2.29 I

Moterims Flannelotte rtibai —
$1.29 vertės

Leiterio—Žemutines grindys—Vidurys. 
Ilgoms rankovėms, pilno ilgumo “Liberiy” 
flanelię, puikiausio m nkšto mat'.rijolo su 
minkštoms užsisegimui kilputėms. Pilnai 
padaryta drapana; mietą 15, 16 ir 17 su kal- 
nierium arba be kalnieriau^, kšriel ais enva- 
džiota. Reguliare kain $1.29 78C
■’-o'tT'si: nėtnvčioi I WV

uepe
1

muši/ langus, kitokių

9

45

Bolevia
Velour,
Suedine,
Chinchilla,
Arinatex plush,

Australian
Opossum,
Mandžiurijofc Vilku, Caracul, 
Raccoon, ,

e puikus koutai pamušti šilkiniais Ma
išalais ir dubeltava s. Miera 16 iki 44. 
k keletas iš daugelio madų čia parodo- 
a. Pamatykit ----- * .....
ladii.

Gavome stebėtinai gerą pirkinį — taip, nusteb'no ir mus, taipgi. Tokios aukštos rūšies drapanos, kurias pardavosime Ėargeną skiepe 
departmentuo.se. Bet gavom juos visai pigiai — taip pigiai, kad galime parduoti po $14.88 — ir musų skiepe sekcija pati savim auk
štinąs! savo vertomis. Tikrai apsilankyk šitame nepaprastame išpardavime. TatUšta daug sutaupysi ant žieminių koutų pas mus ryto. 
Vilagais apvedžiota ir lygus koutai, gerai pasiųtį, puikaus audeklo, vertes iki $30 — ant pardavimo $14.88
pas yra po

VHaginiai apvadai
Beaverette, 
Coney,

Extra Vieta

^^14

iargenu Petnyčioj Išpardavimas
Vilagais Apvadžioti Plušo Kautai
VilagaisA pvadžiotiAudekloKautai

Tai. Randolph 476»
. A. A. SLAK1S

advokatas
Ofisas vidurnuestyj.

ASSUCiATlON BLDG 
19 8*. La Saile ŠI.

Room 1303
Valandos; 9 ryto iki 6 po pieta

I ' ■

Namų Tel.; Hyde Park 8895

V. W. RU1KA uskAS 
Advokatas

M So. La Šalie St. Room 534
Tel.; Central 6390

V ak. 812 W. 33 ši. Chicago 
Tel. Yards 4681

Tel. Haymarket 3669
JOSEl'H W. GK1GAL 

Lietuvis Advokatas 
Kambarį* 306, Home. Bank Bldg., 
Kamp. Milwaukee ir Ashland A.er 1
Ofiso vai.: ouo 9 iki 6 ir nuo 7 ik) 

9 vakare.
V-------------------------------------------- J
— ■■■■‘■"U............ ■■ ■ ........................

S. W. BAIMES 
ADVOKATAS

Vai.; 9 A. M. iki 6 P. M 
1311 Rectei Building 

7s We«t Munroe Street, chicagu 
Phone Centrai 2560

Kez. JZ03 du. Halsied Si
l ar<is lOib. Vai.; 6 iki 9 »ai

I J. P. WA1TCHES
LaWYER Lietu vys Advokatas 

Dienomis ;Koom 511 — 
127 N. Deurborn Si., 

felephunc Dearburn 609b 
vakaram; 10736 S. VVabaak A»e.

Tel.: Puliriian 6877 
-—..................     \2

Gdavid Rl tter & co., 
AnglU ir Koksai

Pirkite ani lis tiesiui iš cetaJl 
Kiemų. Visk' pristatėm.
duuth Slde ofisas 33 U i Normai Av 

Tel. Yards 2296.

. Z/y V J I
Phone Wentworth 209

Anglis, malkus ir koksus mes pri
statome į namus, užtik, ind .mi ge
riausią patarnavimu. Re.kalaukit.

E. J. McQuaid
. 5822 S. Racine Avė.

Chicago, III.

Materijolai
Baby Lamb, 
Leopard, 
Dryžo plušo,
Beaverette plušo, 
Baffin Seal plušo

Ca^Aul-Cothji,,

NAPRAPATH1A 
Del visų ligų

Kas butų geriau, operacija ar Na- 
napathia? Jei tamsta ir tamstos 
1: augai diskusuoja, ką mėginti — 
•peraciją ar Napsapathią — tad tuk- 
-tantj kartų geiiau apsimokės iš
tirti abu gydymo budu. Naprapa- 
chia prašalina ligos priežastį, opera- 
iją prašalina ligos apsireiškimus, 
et pal ėkti ligos priežastis. Napra- 

p ithia, reiškia ant visados pagydo. 
Chirurgijos budu esti taip: po pirmos 
■peracijos, tuoj seka antra ir trečia. 
Kartu yi;a gerai suprantama, kad se
kama operacija it trečioji yra daug 
sunkesnė ir pavojingesnė išlaikyt ir 
uom kart ligonis lieata neišgydytas.

DR. J. SAVICKAS, D. N.
10901 S. Michigan Avė.

Vai.: nuo 9 ryto iki 2 po p etų 
Tel. Pulhnan 3385 

1600 W. Garfiel Bldv.
siaur-vak. kampas 55os ir Ashland av 

Vai.; nuo 4, iki 9 v. v.
Tel. Republic 1433

Chicago, III.

Extra Pardavėjai ir |
« . . '*11

Pamatykit Musų Langus
Pardavimas Prastd.8:30 ryte e

OVERCOUTAI IR SIUTAI
Tik ką gavome keliolika šimtų 

“Klingmado” ir Ardmore O’Coa- 
tų vėliausios mados, spalvos ir 
,)atrinų, palaidais užpakaliais, su 
diržais ir ptisdiržiais. Kimono ir 
lagląno styliaus rankoves kurių 

pardavimo kaina yra nuo $40.00 
ki $47.50 ir $55.00. Musų par- 
lavimo kaina $30.00 “L” Syste- 

mos O’Coatai nuo $18.50 iki 
$47.50. Paprasti vilnoniai 
O’Coatai nuo $18.50 iki $47.50. 
75 Specialiai O’Coatai $12.50.

S. GORDON, 
1401 S o. Halstcd St., 

739 W. 14 St.GARSINKITIES NAUJIENOSE

departmentuo.se
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Del Lietuvos piliečiu 
registracijos

Chicagos Lietuvių Draugija 
Savitarpinės Pašalpos laikyta
me savo susirinkime spalio 8 
dieną, 1922 m., nutarė atsi
šaukti į lietuvių visuomenę ir 
laikraščius ir raginti protes
tuoti prieš Lietuvos valdžios 
išleistąjį įstatymą, kuriuo rei
kalaujama iš Amerikoje gyve
nančių piliečių lietuvių regist
ruotis ir mokėti po dešimtį do
lerių.

Kadangi klerikalinės organi
zacijos ir klerikalų laikraščiai 
darbuojasi norėdami dalyką 
užglostyti ir nuraminti prie
šingą registracijai opoziciją, 
tai mes ir kreipiamės į lietu
vių visuomenę graudendami, 
kad neatidėliodami apsvarsty
tų Uetuvos valdžios patvarky
mą dėl registracijos ir pakel
tų griežtą protesto balsą.

Chicagos Lietuvių Draugija 
Savitarpinės Pašelpos minėta
me savo susirinkime priėmė 
delei to šitokią protesto rezo
liuciją:

Rezoliucija registracijos ir Lie
tuvos pilietybės klausimu.
Kadangi Lietuvos Atstovybė 

Washingtone per savo Infor
macijų Biurą paskelbė, jogei 
Lietuvos Steigiamasai Seimas 
išleidęs tokį įstatymą, kuris 
išmeta • iš Lietuvos piliečių 
skaičiaus kiekvieną žmogų, 
priėmusį kitos šalies pilietybę,

Kadangi ta pati Atstovybė 
pranešė, kad visiems kitiems 
Lietuvoje gimusioms, bet sve
timose šalyse gyvenantiems 
žmonėms reikėsią šių metų 
gruodžio mėnesio 22 d. užsire
gistruoti ir išsiimti pasus, už
simokant už tai po 10 dolerių 
ir paskui kasmet atnaujinti pa
sus ir mokėti už tai po 5 dole
rius,

Kadangi tiems, kurie neat
liks šito registracijos įsaky
mo, giąsinama, kad jie netek
sią Lietuvos pilietybes teisių, 
kas savo keliu atimtų jiems 
teisės turėti, pirktis arba ki
tokiu budu įsigyti nekilnojamą 
nuosavybę Lietuvoje, — todėl

Chicagos Lietuvių Draugija 
Savitarpinės Pašelpos, savo 
reguliariame susirinkime, spa
lio 8 d., 1922 m., Chicago ;c 
visapusiškai apsvarsčiusi tokį 
Lietuvos valdžios patvarkymą 
skaičiuje 300 narių nutarė:

Kad augščiaus paminėtasai 
patvarkymas apie Lietuvos pi
lietybę yra skaudus ir netei
singas Amerikoje gyvenan
tiems lietuviams, kurie ne ge
ra valia yra apleidę savo gim
tąjį kraštą, bet tiktai nepaken
čiamų carizmo sąlygų verčia
mi, bet kurie ir svetimoje šaly
je būdami, niekuomet nesilio
vė rėmę Lietuvą savo auko
mis. Kad įsakymas Amerikos 
lietuviams užsiregistruoti ir 
išsiimti pasus, užsimokant At
stovybei nurodytąsias duokles, 
yra taip pat neteisingas ir ne
pamatuotas praktikos atžvil
giu, nes Amerikos valdžia ne
reikalauja jokių pasų iš savo 
gyventojų ir mes nematome, 
už ką mes turėtume duoti pa
galvę Lietuvos valdžiai, kuriai 
iki šiol mes nesame nieko kai 
ii;

Kad tas registracijos patvar
kymas, surištas su grąsinimu 
atimti pilietybės teises Lietu
voje, veda prie to, jogei dau

gybė lietuvių, kurie dar ir nė- kreiptume net visuomenės do
ra patapę Amerikos piliečiais, 
bus atstumti nuo Lietuvos pi
lietybės, ir iš viso Amerikos 
lietuviai bus atšaldyti nuo Lie
tuvos rėmimo;

Del to viso, mes pareiškia- suomenės gero nutraukti 
me griežčiausį protestą, ir šio skatiko. Prašydamas rekordų, 
protesto kopijos siunčiamos iš kreipiausi tiesiog į Tamstą, 
Lietuvos Atstovybei, Waslūng- 
tone, Lietuvos Seimui, ir lietu- 
zių spaudei.

(Antspaudas)
C. Kairia, pirm.
Anton Lungevicz, sek.
Jonas Degutis, ižd.

mę ir ekspluatuotume jos gai- 
liaširdingumą. Kuomet yra 
taip begalo daug tiesiog neiš
vengiamų visuomeninių reika- 

j lų, skaitau neturįs teisės iš vi- 
nei

NAUJIENOS, Chicago, III.
IMIGRACIJOS ŽINIOS.

Sibiro lietaviy reikalu
Chicago.— “Žemaitijos“ sek- 

etorius L. Apolis gavo sekantį 
aišką:
kerbiamas Tasmta:—

“Naujienose“ radau “Žemai- 
iįos L. V. Komiteto posėdžio 
i'skaitą, kur, tarp ko kito, pa
žymėta, kad Komiteto nariai 
uitarę paaukoti po vieną do
nų pirkiniui mums gVamofo- 

’.o rekordų. Labai esu dėkin
gas ir už tai ir abelnai už “Že- 
naitijos“ užuojautą, pasišven
tiną ir triūsą gelbėti Sibiro lie- 
uvius. Vienok tuos aukojamus 
inigus pavartokite, jeigu rasi- 
e naudinga, kad ir Sibiro lie- 
uvių nudžiuginimui, bet tik
ai ne rekordams. Duokim, 
irisiųskite dailiosios literatu 
os leidinių, paveikslėlių kaip 
š Lietuvos senovės, taip ir da
barties, dailių žurnalų ir t. t. 
Jors lietuviškos dainelės (re- 
ordai) mums senai nebegir- 
ėti ir bus labai malonu išgirs- 
i, vienok tai ne taip jau ne-
žvengiama, kad dėl to mes

ŠVEDIJOS
AMERIKOS

LINIJA
Į LIETUVĄ

Greitas pasažierinis kelias nuo
NEW YORKO iki LIEPOJAUS 

■er Gothenburgą, Švediją. Pasažu 
■ ai bus transferuoti ant jūrių tiesiai

Liepoj ų
>. S. Drottningholm Spalio 28, Gr. !

S. S. STOCKHOLM LAPKR. 25
Trečios klesos kainos:

iki HAMBURGO $103.50, iki
DANZIGO ir PILI A VOS $106.50
LIEPOJ U ir MEMELI ....... $107.0

Su damokėjiinu $5.00 taksų 
Trečios klesos pasažieriai turi kab 

nūs tiktai su 2—4 lovukėm.
Nereikia Švedijos pasporto vizos. 

Kreipkitės prie Vietinių Agentų arb 
>wedish American Line, 70 E. Jack 
nn St.. Chkago, III

NORTH 
GERMAN 

LLOYD
Dubeltavais ėriubai.- 

garlaiviai, 
NEW YORK-BREMEN 

Garlaiviai išplaukia kas

Juieuus visa kelionė j ir iš Lietu
vos garlaiviais:

LA SAVOIE ..................  Spalio 21
LA BOURDONNAIS .... Spalio 26
LAFAYETTE ............... Spalio 28
PARIS .............................. • Lapkr. 1
ROUSSILLON............... Lapkr. 2

Puikiausiu sutvarkymas — k. in 
bariai dviems, keturiems ir Šešiems 
įmonėms, su prausimo si bliudu, bė
gančiu vandeniu kiekvienas kam- 
baris. Valgomasai kambaris, rūky
mai, baras, barbernč, atdaras pa- 
lengtas viršus, puikiausia prancu 
'.iškas valgis, vynas ir alus teikia 
•na veltui, muzika, šokiai. Kartu 
vra ir pe> kalbėtojas.

Tik ant amerikoniško arba lie
tuviško pasporto, franeuzų vizos 
nereikia. Visais reikalais kreipki 
tės prie vietos French Line agento 
arba į kompanijos ofisą, 19 State 
Street, New York, City.
Chicagos ofisas 133 N. Dearbom st.

DETROIT, MICHIGAN

Puikiai įrengta trečios 
kleeos parankamai.

Pakankamu! valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

dėl 2, 4 ir 6 ypatų.
Pelei platesnių informari- 
jų kreipkitės prie vietos 

agentų. *
North German Lloyd
Geo. W. Clausseniua 
100 N. La Šalie Stw 

CMrn cm. III.

West 1894 Herai. 6678
WM. J. STOLL CO„

J. Balchlųnas pagelbininkas 
(arba asistentai) 

GRABORIUS
1029 — 25th St., 9509 Cardoal 

Detrnit, Mleh.

DR. F. MATULAITIS,
8700 J o m. Campan Av. 

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—8 dieną 

7—8 vakare
Te!. Market 6284, Market 4626

privačiai, nes neturiu pažįsta
mų, kurių bučiau galėjęs pra
šyti to patarnavimo. Del pini
gų siuntimo sunkenybės, o 
^aipgi nežinodamas ar toks 
mano prašymas techniškai iš- ( 
dildomas, sykiu su anuo laiš
ku aš nepasiunčiau pinigų. Už 
orisiuntimą rekordų busiu 
dėkingas, bet jų kainą grąžin
au.

Apie virš 
neatsisakyti 
bs“ narius, 
ikslui.

Teikitės priimti mano gi- 
ios pagarbos pareiškimą.

K. Jocio*
L. e. p. Lietuvos Respubli- 

os įgaliotinio Sibirui.
Adresas: Lithuanian Consu- 

ite, Lazarevskaja 8—3, Vladi- 
ostok, Siberia.

“Žemaitijos“ raštinė.

Jungt. Valstijų Imigracijos 
Biuro skelbimu, šiemet nuo 
liepos 1 dienos iki rugsėjo 30 
dienos į Jungtines Valstijas 
Įleista viso 105,080 imigrantų 
(ateivių). Iki metų pabaigos 

įgalės būt įleista dar 249,700 
migrantų.

Imigrantų iš Lietuvos meti
ne įleidžiamoji kvota yra 2310. 
Per praeitus tris mėnesius

imigrantt) iš Lietuvos įleista! 
1143, iki metų pabaigos galės 
būt dar įleista 1151.
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MRS. A. MICHN1EVICZ
AKVŠERKA

3101 S<>. Halsted St., 81 gs
Tnlpf»»na« VhciI* 1119

Gal ir tiesa.

—Kodėl mes savo kalbą pa
prastai vadiname “motinos 
kalba“?

—Tikrai nežinau. Bet man 
regis dėl to, kad paprastai tė
vas kuomažiausiai tegauna 
irogos kalbėti.

išdėstytą meldžiu 
pažinoti “Žemaiti- 
aukavusius tam

Baigusi 
Skuteri 

i, koley 
». 11 g • 
iraktika 
ih! Pen* 
ilvanijo? 
■rnpital* 

- Pasea 
ingai j* 
amnuifi 
te gj»* 

, mu Du« 
rodą vi 

klos* Ii 
•e b W 
kiuuse i« 
tuos* mt 
'irm b 

>• rginotnr

I LIETUVĄ
White Star Line 

New York į Southampton 
Jlomeric—Sp. 21; Lupkr. 11; Gr. 
Majestic—Spal. 28; Lapkr. 25; Sp. 1G 

Didžiausias Pasaulyj Laivas.
Olympic—Lapkr. 4, G'uod. 2, Gr. 30 
Greitas susisiekimrs su Baltijos portu 

American Line 
Ne v, xork į Hamburgą 

Manchuria Spalio 26; Mongolia Lap. 9 
Minnekahda (3 klesos) Lapkričb 16 

Laivas nuo laivo persėdimui. 
Į Baltijos portus.

Red Star Line 
New York į Plymouth-Cherbourg 

į Antwerpą.
Veeland Spalio 21 Kroonland Sp. 26 
Finland Gruod. 2 Lanland Lapkr. 4 

Zeiland Larkr. 25 
Gothland (3 klasa) Lapkr. 11 tik ik’ 

' Antvevpo.
New York iM Danz’go 

Samland tilt 3 klesa Lapkr. 8 
Ge^es maistus. Smagus kambariai 
utsikviet'mui draugų j Amer’ką.

Kreipkitės prie vietos agento arba 
PASflENGER DEPART^MENT 

M No. Dearbom St., Chicago, III.

R'ALTIJOSAMERIKOCLJf Ll NI JA 9 Broadvay, Neverk. N Y U 
SSeILIETUVĄ.

PER HzXMBURGA,PILI/^A /• arba. Liepoją.
Važiuokit viMi parauMiu u ue»iu kelia 

Lietuviai važiuoja į Pihavą 
«pienkia Lenkų juostų (.karidorių) 
VISA TREČIA KLAS8A PADALIN 
TA Į KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 

6-Šių ir 8-nių LOVŲ
S. S. “POLONIA”............................. Lapkr. 1
S. S. ESTONIA ............................  Lapkr. 15

TREČIOS KLASOS KAINOS į:
it 1AMB1RGA $103.50 — PIL1AV4 $106.50 
r* —LIEPOJV IR MEMĖLI $107.00.

I >llel laiv ir žinių kreipkitės prie savo agentų

k

Važiuokit Taip Tankiai
Kaip Norit
• SU SAVO —

Savaitiniu “L” Pasuii

$1.25
Galite važiuoti elevatorių tiek kartų, Įdek norit, pradedant panedėl’o 
ryte iki nedėlios vidurnakčio, su savo neaprubežiuotu važiavimų skai-
čium su persėdimu savaitiniu “L” pasu. Kuo daugiau važiuclsi, tuo pi
giau atsieis. Jei važiuosi 16 kartų, bus pigiau, negu tikietai. Kuomet
paso nevartoji patsai, gali paskolint kitam savo šeimynos nariui arba 
draugui.

Kuomet eini darban, ant pietų, i teatrą, į parką, i bažnyčią, arba kada 
eini krautuvėn, arba aplankyti — i

Vartokit Savo “L” Paša
—Chicago Elevąted Rairoads

.„i .. .. ii m -niir——  TTTnwwiūr~rnwD r . 'j..., .    y—fr

I NAUJIENŲ
į Metinė Biznio Knyga 

ir AlmanaKas
1923 METAMS

Jau Spaudoje

Šimtai Puslapių 20,000 Informacijų

DYKAI NAUJIENAS

Pinigai
Waukegano
LIETUVON

Geriausia siųsti 
per

J. E. Bruzevičiu
Taipgi geriausias 
ir nuoširdus patar
navimas visokiuo
se reikaluose.

Waukegan 
Pharmacy

J. E. Bruzevičiuus
aptiekorius

705 S.Sheridan Rd. 
Waukegan, III.
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PINIGAI
• V t
13 •

ROCKFORDO

Lietuvon
Rockfordiečiai lietuviai pi
nigams siųsti Lietuvon ne
turi patogesnes ir geresnės 
įstaigos kaip

Rockford Rcal Estate 
and Loan Co.

Čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus per

Rockford Rcal Estate 
and Loan Co.

809 So. Main St., 

Rockford, III.

ntrt/MAN
19 RllSIJOb ||

Getai lietuviam* L» |
metų kaipo patyręs gvdvtoja* ch> j 
mrgas ir skuteris

Gydė aštrais ii nt*
vyrų moterų ir vaikų .ingai ia> 
iaušias- metodas X Rax •• 
elektros prietaisus

Ofisai- Ir I .abaratuij* uz» *
• 8th St., netoli Fisk St

VALANDOS Nuo 10 12 olėtų 1 
ir nuo 8 iki 8 vai vakarais

''•Ienomis Can* 
1110 arba 857

vairi Drevei 961
4»mle»Hrd 118#

Halated M
4i -10 A M ii % H vai us

Teistui.

PRANEŠIMAS
Ofisas Dr. G. M. Gla>er persint* 
į rankas žento Ir partnerio Dr 
Charles Segal. Visi senieji pači 
entai ir draugai aplaikys apžiu 
rėjimą ir gydymą kaip ir nuo 
paties

DR. G. M. GLASER
Ofisas:

$149 S. Morgan St., kertė 82 .St
OFISO VALANDOS

Nuo 12 — 2 po pietų, 5:80 — 1 
vakare. Nedėliomis nuo 12 — 

2 pu piet.
Telephone Yardb 687

DR. CHARLES SECAL ' 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
1729 So. Ashlanr Avė., 2 lubų* 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovus 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS;
Nuu lO iki 12 vai ryte, nu< 2 iki 
5 vai p<» piet u nuu 7 iki 8:80 vai. 
vakaru Ne<lelibrnii- nuo 10 vai. 

ryte iki I vai po piet.
Telefonai- Drezel 288(1

MRS M U \ H h IEW1(7 
rR'<n iett* I

S kuAerkr>
H8 S.Hahted M 

(>1 Blvd 8188 
'ei 15 matų pa 
ekminge prak 
i kavinis turit 

t tyrimo Pasek 
ingai patarnau 

.. prie gin dynu 
lekvienarve at 

įtikime taikli 
patiSke rikiu 
ėjimą 
atarimv* ae 

■erims b mergi 
oras veltui

Tel Pullman 5432

A. SHUSHO 
AKUSERKA

Turiu patyrimą 
moterų ligose; rū
pestingai prižiu 
riu ligonę ir kūdi
ki laike ligos.
10929 S. State St 

Chicago. III.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. I. VE2EL1S
Lietuvis Dentistas

4712 South Ashland Ava. 
arti 47-tos gatvti

DR. S. B1E21S 
81UYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisas 220) W. 22nd SU, fcam^aa 9 

Leavitt St TeL Canai 9M1
Resldeuclja 8114 W Oed M

Tel. Lafayettv
Vai i 4 ♦» ’ v Na ••

.■i--————------ :

Jei abejoji akimis, paulteirnak
Dr A R BLDMENTHAI

Kampa, 47-to,

te

O.hl.B.



klerikalais. Iki sekančių 
Seimo rinkimų, mat, yra dar 
treji metai, ir liaudininkai, 
jeigu jie laikysis tokios pat 
taktikos, kaip pirma, dar tu
rės pakankamai laiko pagy
venti “moterystės stone” su 
savo senaisiais talkininkais 
ir paskui atsiskirti nuo jų.

Tikra opozicija Seime bus 
socialdemokratai. Ant jų 
pečių todėl gulės milžiniška 
darbo našta, kaip ir pirmo
jo Seimo metu. Taigi Ame
rikos lietuviai darbininkai 
neprivalo paliauti ir toliaus 
juos rėmę.

Po šių rinkimų, mums ro
dosi, pasidarė visiems aišku, 
kad tiktai socialdemokratai 
yra rimta Lietuvos darbinin
kų partija... Rinkimai į St. 
Seimą galėjo dar palikti vie
tos abejonei, kadangi tuo
met “kairiosios” srovės ne
statė savo kandidatų. Pasi
remdami šituo faktu, komu
nistai skelbė, jogei Lietuvos 
darbininkai tuomet balsavę 
už socialdemokratus tiktai 
dėlto, kad neturėję už ką 
balsuot. Bet šį kartą jau ir 
komunistai skverbėsi į Sei
mą, ir savo tikslams mėgino 
pavartoti visokias priemo
nes, kokių tik pajiegė sugal
vot: begėdiškiausiu budu 
šmeižė socialdemokratus; 
plakėsi prie profesinių są
jungų; reklamavo save, kai
po vienintelius “bendro dar
bininkų fronto” šalininkus, 
ir 1.1. Vienok visos jų pastan
gos nuėjo niekais. Komu
nistai, kurie pasakojo, kad 
socialdemokratai esą /‘gene
rolai be armijos”, pasirodė 
patys neturį jokio pritarimo 
Lietuvos darbininkų minio
se.

Tokį pat savo oankrutą 
parodė ir ’ Januškevičiaus 
“revoliuciniai” liaudininkai, 
kurie, nors jau šiandie ir ne
betiki į Maskvą, kaip dveji- 
tteji metai atgal, bet dergia 
socialdemokratus ne ma
žiaus už komunistus.

Jeigu Lietuvos socialde
mokratai, neturėdami nei 
dienraščio (kaip turi visos 
dešinesniosios partijos), nei 
apmokamų agitatorių štabo, 
ir pikčiausiai atakuojami 
bolševikų ir pusiau-bolševi- 
kiškų gaivalų, — ne tik at
laikė savo pozicijas Seime, 
bet da ir sustiprėjo, tai yra 
aišku, kad jiėms, o ne kam 
kitam yrą lemta suvienyt po 
savo vėliava Lietuvos prole
tariatą. Tat, draugai, padė
kime jiems kovoti!

I 

Atstovybės 
pariyvumas.

Lietuvos atstovybės tar
nautojai vakar pranešė El
tos žinią apie Seimo rinki
mų rezultatus klerikalų 
“Draugui”, bet nepranešė 
“Naujienoms”.

Tai yra jau antras stam
bus tos neva Lietuvos vals
tybės reikalams’ tarnaujan
čiosios įstaigos partyvumo 
pavyzdys. Dvejetas mėne
sių atgal vien tik klerikalų 
laikraščiams buvo praneštas 
Lietuvos konstitucijos teks
tas.

Prieš šitokį atstovybės el
gimąsi mes turime protes
tuoti.

Motina:—-Jonuk, kam tu tą 
skepetaitę sudraskei?

Jonukas: — Kad aš, mama, 
slogas turiu. Vienos skepetai
tės nebūtų pakakę, tai aš iš vie
nos padariau dvi.

NAUJIENOS
1 a> k>«kxtj (t«Wr

KibUabed DtUij a*c«pt Sunday by 
fb« Lathuaruan M«w» Pub. C«.,

«Aliior F. tingulei*.

171M 8oatb Halnlud »Um1
, LM1C4JU, Uliouia.

1'alepUuuu UouMiVttil ttfiUO

Subacription Kalta:
6.UU pei /tau ui Caaada.
|i.uu ptti jeai u u Lai u t ui UKiCMgu,
to.UU pei >uai in Ciucagu, 

3c. pci cupy. 
—........ .......... -
Eniered aa bacond CIum Mattar

Mareli 17th, iyl4, ai cha Pusi Office 
<4 vhicagu, 111., mulai Cha acl oi 
Harcb 1879.

Naujienos ai n a tatuiien, liskirlaut 
įiedeiiiieniua. Labilu Naujiunų Ban- 
Jruva, (iJb So Si., Chicagu,
Iii. — I etalonas Koosevelt N600.

Uisuuokejiuiu kainai
Chicagoje — paštui 

Melams_____________... |8.00
Pumoj metų  4.60
F rims menesiams 2.26
LUiern mėnesiam 1.76
v«**nM.£t.' nn*u«HluJ  LJJO

Ciucagoje per n«*iotojuai
Viena kopija - 8c.
Savaitei   18c.
Menesiui_______ . 76c.

Suvienytose Valstijose ae Chlcagoje 
paštu; 

Metams $7.00 
Pusei metų __...______ _ ... 4.00

Trims menesiams __ 2.00
Dviem mėnesiam _  , 1.60
Vienam menesiui.75 
Lietuvon u kitur uisienjuosa;

(Atpiginta/ 
Metams .... ..............  $8.00
Pusei metų 4.50
Tnnu mėnesiams , 2.25

Pinigus reikia siųsti palu Money
Uruenu, kartu su užsakymu.

Seimo rinkimų 
rezultatai.

Eltos pranešimu, dar ne 
galutinomis žiniomis, į nau
jąjį Lietuvos Seimą tapo iš
rinkta : 33 krikščionys demo
kratai, 26 socialistai liaudi
ninkai demokratai, 10 social
demokratų, 3 Pažangos at
stovai, 5 žydai ir 1 lenkas.

Norint teisingai įvertinti 
šituos rezultatus, reikia pir
miausia atsiminti, kad nau
jasis Lietuvos Seimas yra 
kuone trečdaliu mažesnis už 
St. Seimą. Pastarasis susi
dėjo iš 112 narių, o paprasta
sis Seimas — tik iš 78. Todėl, 
jeigu partijos, turėjusios sa
vo atstovus St. Seime, butų 
gavusios šiuose rinkimuose 
tokį pat balsų nuošimtį, kaip 
ir pirmuose rinkimuose, tai 
vis dėlto jos butų pravedu- 
sios mažesnius skaičius at
stovų į šį Seimą.

Mes vieną kartą suskaitė
me, k4ek atstovų kiekvienai 
partijai išpultų turėti nau- 
jamjam Seime, kad palai
kius pirmesnį j į savo stipru
mą. Tas suskaitymas davė 
sekančias skaitlines: krikš
čionys demokratai turėtų 
pravesti į Seimą 41 atstovą, 
•socialistai liaudininkai — 20 
atstovų, socialdemokratai— 
9, žydai —4, likusios grupės 
kartu—4.

Atsižvelgiant į šitas skait
lines, reikia konstatuoti, kad 
krikščionys dąmokratai ši
tuose rinkimuose gavo gana 
skaudų smūgį, pralaimėdami 
8 vietas Seime.

Pralaimėjo taip pat ir vie
na tautinė grupė, būtent, 
lenkai, kurių St. Seime buvo 
3 ir kurie pagal senąją pro
porciją turėjo gauti bent 2 
vietas dabartiniame Seime. 
Jų tapo išrinkta tiktai vie
nas atstovas.

Taigi šie Seimo rinkimai 
yra smūgis Romai ir Varša- 
vai.

Krikščionių demokratų ir 
lenkų prakištąsias vietos pa
sidalino tarp savęs pažanga 
su žemdirbiais, liaudininkai 
ir socialdemokratai. Pažan
ga, kuri St. Seime neturėjo 
nė vieno atstovo, dabar pra

vedė tris atstovus. Liaudi
ninkai, kuriems pagal jų 
nuošimtį St. Seime butų tu
rėję dabar tekti 20 vietų, ga
vo 26 vietas; reiškia, jie lai
mėjo 6 vietas. Socialdemo
kratai senuoju nuošimčiu tu
rėjo gauti 9 vietas Seime, o 
gavo 10, t. y. laimėjo vieną 
vietą.

Laimėjo, pagaliaus, 1 vie
tą daugiaus, negu išpuolė 
pagal senąjį nuošimtį, ir žy
dai (5 vietoje 4).

Kalbant apie tautines gru
pes, reikia pastebėti, kad 
naujam jam Seime jos bus, 
bendrai., imant, silpnesnės, 

! negu buvo St. Seime. Len
kai, kaip jau minėjom, turės 
tiktai vieną atstovą. Vokie
čiai, kurių St. Seime buvo 1, 

! dabar visai nebus. Šiuose 
rinkimuose statė atskirą są
rašą ir baltgudžiai, bet jie 
nieko nelaimėjo.

Nieko nelaimėjo ir visa li
tanija įvairių smulkių radi- 
kalinių grupių: bolševikų, 
prisidengusių “profesinių” 
sąjungų” firma ir “darbinin
kų kuopų” vardais; kairiųjų 
liaudininkų, ėjusių į rinki
mus su obalsiu “žemė ir lais
vė” ; “dalgininkų”, ir kitokių. 
Šituo atžvilgiu reikia atiduo
ti kreditą Lietuvos balsuo
tojams. Jie nesidavė suklai
dinti save tuščiomis visokių 
politinių meklerių frazėmis 
ir “revoliuciniais” triukšma
darių šukavimais. Kaip rin
kimuose į St. Seimą, taip ir 
dabar, susipratusioji Lietu
vos darbininkų dalis atidavė 
savo balsus socialdemokra
tams.

Ir išviso šie Seimo rinki- 
mai parodė, kad Lietuvos 
žmonės neturi palinkimo 
remti bent kokią rinkimų' 
laiku išdygusią “partiją”. 
Kaip musų skaitytojai žino, 
įvairių “partijų” šiuose rin
kimuose dalyvavo apie 20; 
bet balsuotojai didelę dau
gumą jų išmetė į šąšlavyną 
ir paliko tiktai 4 nusistovė
jusias partijas (ir dvi tauti
nes grupes).

Taigi, renkant antrąjį Sei
mą, Lietuvos žmonės parodė 
nemaža politinio subrendi
mo. Reikia, žinoma, pasi
gailėt, kad da ir šį kartą 
stambiausia partija pasiliko 
klerikalai. Vienok ji tapo 
pusėtinai aplamdyta. Šiame 
Seime ji jau nebeturės dau
gumos vietų; ir net su pa
žanga susidėjus, ji negalės 
kontroliuoti Seimą. Jeigu 
klerikalai norės pravesti sa
vo sumanymus Seime, tai jie 
turės daryti gešėftus su žy
du grupe ir su lenkų atsto
vu.

Prieš galimą krikščionių 
demokratų ir pažangos blo
ką (33 ir 3) stovės socialde
mokratai ir liaudininkai (10 
ir 26) ir galės savo balsais 
tą bloką atsverti.

Bet mes abejojam, kad so
cialdemokratai eitų į pasto
vesnę sutartį su liaudinin
kais. Kadangi nė viena par
tija Seime nėra pakankamai 
stipri paimti visą kontrolę į 
savo rankas, £ai reikia tikė
tis, kad bus sudaryta koali
cinė valdžia, ir labai galimas 
yra daiktas, kad ji remsis to
mis pat partijomis, kurios 
buvo susitarusios. tarp savęs 
pirmaisiais dvejais St. Sei
mo gyvavimo metais. Ki
taip sakant, mus visai nenu
stebintų, jeigu išgirstume, 
kad liaudininkai vėl eina su

“The Manchaster GaUrdia- 
no” korespondentas rašo:

“Pasaulio, o ypač Ameri
kos spaudoj, tankiai užtin
kame žinių, kad Vicnnoj ne
išvengiamai turėsiąs įvykti 
sukilimas. Bet mano supra
timu, tokiam sukilimui bent 
šiuo tarpu pavojaus nčra. 
Sukilimas, žinoma, yra gali
mas, bet prie dabartinės gy
ventojų apatijos jis vargu 
įvyks. Dabartinio momento 
pavojus gludi ncpapr tįstai
paaštrintoj kovoj tarp bur- 

, žuazijos ir socialdemokratų 
- -kapitalo ir darbo.”
O tuo tarpu Viennoj štai 

kokių dalykų dedasi:
“Maistas Viennoj yra neap

sakomai brangus. Delei blo
go derliaus Jugo-Slavija, 
Vengrija ir Rumunija už
draudė išvežti kviečius ir 
kitus maisto produktus. Jei
gu kur ir leidžiama išvežti 
maistas, tai tam reikia iš 
valdžios atatinkamas leidi- 

* t

mas gauti. Amerikos kvie
čiai Austrijoj pardavinėjama 
10% pigiau, negu Vengrijos 
arba Jugo-Slavijos. Cukrus, 
kuris išvežama iš čeko-Slova- 
kijos, yra tris kartus bran
gesnis, negu Amerikoj. Prie
žastis brangumo yra ta, kad 
čekų kronos kursas labai kį- 
la. Anglies Čekijoj irgi ne
galima įpirkti, ir Vienuos 
industrinėms įstaigoms pri
sieina tinglis iš Anglijos pirk
tis.

“Darbininkų gyvenimą 
sunkina da ir ta aplinkybe, 
kad vidurmiesčio krautuvė
se už pinigus galima viską 
gauti, tuo tarpu miesto pa
kraščių krautuvės yra tuš
čios. Moterims ištisomis 
valandomis prisieina eilėse 
stovėti, kol jos gauna dvie
jų svarų duonos kepaluką ir 
kvortą pięno, kuris, bene
šant namo, surūgsta. Kuo
met darbininkų tarpe pasi
reiškia nepaprastas skur
das, tai bankininkai ir ver
teivos daro milžniško pelno. 
Kiekvienas naujas pinigų 
nupuolimas duoda bankams 

# didelių pelnų, o verteivos 
atsisako biznį varyti, jeigu 
jie negali 50% uždirbti. Be 
abejojimo, dėl nuolatino pi
nigų puolimo biznis yra ne
patvarus. Vienok 50% pel
nas yra nepateisinamas da
lykas. Pinigų trūksta, ir 
privatiniai bankai ima 6— 
7% palukio savaitei už pa
skolą. Gi iš industrinių įstai
gų imama 30% palukio.”

Esant tokiai ekonominei pa
dėčiai, valdžios autoritetas 
tolyn vis labiau puola. Vald
žios įstaigose siaučia didžiau- 
.sia betvarke, z Norint kad ir 
paprasčįausis reikalas atlikti, 
reikia tris-keturias dienas su
gaišti. Traukiniai beveik nie
kuomet paskirtu laiku neina: 
visuomet jie pasivėlina kokias 
penkias ar net ir daugiau va
landų.

Dabartinei valdžiai smun
kant, socialdemokratų įtaka, 
pasak korespondento, stiprė
janti. Gi Panken, kuris va
žiavo Europon, kaipo Vienuos 
Internacionalo delegatas, sako:

“Austrijos socialistai yra 
pakankamai stiprus, kad pa
ėmus valdžią į savo rankas. 
Bet jie gerai numano, kad 
toks žingsnis dabartiniu lai
ku, kuomet žmonės stąčiog 
badu miršta, .butų neišmin
tingas.”
Vienok, Panken mano, kad 

Visai netolimoj ateityj Austri
jos valdžios vairas teksiąs . so
cialistams.

l’ASCISTAI.

Drg. Morris Hillųuit, kuris 
nesenai sugrįžo iš Europos, 
štai ką sako apie fascistus.

"Fascifitai yra sudaryti iš 
bedarbių armijos oficierių, 
dvarininkų, buvusių kairių
jų socialistų, vaikezų, tingi
nių ir kriminalio elemento. 
Jų spėka Italijoj yra galin- 
lingiausia. Jie sunaikino so
cialistines miestų valdžias. 
Jie uždraudė socialistams 
deputatams važiuoti namo, 
grąsindami jų žmonas nu
žudyti, jeigu jie to patvarky
mo nepildytų. Jie pareikala
vo naujų rinkimų, kurie pri
valo jų nustatyta rinkimų 
tvarka eiti, kad tuo budu 
sudarius parlamente daugu
mą.

“Partijos kongrese Serra- 
ti pasakė: Tik spėka yra tie 
sa.” Į tai Modigliani atsa
kė: “Jeigu tai tiesa, tai fas- 
cistų pusėj ir randasi teisy
bė, nes jie yra galingiausi. 
Fascistai priėmė visus Ko
munistų ‘Internacionalo 21 
punktų. Skirtumas tik ta
me, kad jie sukurč mažumos 
diktatūrą buržuazijos ipter- 
resais vaduodamiesi.”
Fascistai ir bolševikai išti

kiu jų vienokias priemones 
naudoja: terorą ir mažumos 
diktatūrą. Padariniai to yra! 
vienodi, nežiūrint į tai, kad 
obalsiai skiriasi.

TOLIAU EITI NEBEGALIMA.

“Lietuvos Žiniose” paduoda
ma ištraukos iš vienos kny
gutės, kurią parašė krikščionių 
demokratų vadas. “Liet. Ž.” 
rašo:

“Krikščionių demokratų 
rašytojai apdovanoja Lietu
vą dar vienu veikalu, kokio 
dar buvume neregėję. Kal
bama čia apie nedidelę kny
gutę, ‘šviesps4 spaustuvės iš
leista, vardu: Lietuvių Poli
tikos A. B. C. Parašė ją 
koks tai pasislėpelis A. Žvir- 
blaitis.”
Toliau paduodama iš tos 

knygutės ištraukos. Štai jos:
“Pigu pažinti blogas žmo

guj! Savimeilė, neigimas ti
kėjimo, Bažnyčios, Dievo, 
nepripažinimas doros reika
lavimų ir tvirtinimas, jog 
sielos nesą — štai tikriau
sios blogo žmogaus žymės. 
—Kodėl blogas žmogus yra 
savimeilis? — Nes... visa 
verčia pinigo kaina, nori, 
kad vien jo pilvas butų so
tus; o kiti jam ne galvoj.— 
Kokios gi yra jo savimeilės 
pasekmės? —* Kitų žmonių 
skriaudimas, pamėgimas 
melo ir šmeižto (demago
gijos), stengimasis kitiems 
prisigerinti, kad tuo budu 
apsukti, prigauti... Blogo 
žmogaus sąžinė esanti už
gniaužta tvirtinimu, jog 
sielos nesą, nes žmogus pa
einąs nuo beždžionės, jog 
pragaras esąs kunigų pra
manytas... Ar Lietuvoj, yra 
tokių žmonių? — Yra! Tai 
musų socialistai, (pusi. 6 ir 
7-tas).

“Socialistai naudojasi, 
girdi, dešimčia Markso įsa
kymų: 1) netikėt nei Die
vui nei Velniui; 2) niekink 
Dievą ir Bažnyčią, šiokia
dieniais švęsk, o šventadie
niais dirbk, 4) savo tėvo 
ir motinos negerbk, 5) žu
dyk, 6) paleistuvauk, , 7) 
negerbk svetimos nuosavy
bės, 8) šmeižk savo prieši
ninką, 9) skolinkis pačią, 
10) manyk vieną, kalbėk 
kitą (psl. 16, 17, 18).

“Baigiasi knygutė ‘Lai 
gyvuoja Krikščionių Demo
kratų Partija!’ ”
“L. Ž.” deda tokią pastabą:

“Pasiskaičius tokių tos 
krikščioniškos knygutės per
lų ateina galvon rastas kit
kart viename Amerikos lai
kraštyj pasikalbėjimas kle
bono su savo gaspadine. 
ši klausia klebono, kas tai 
yra socialistai?. Klebonas 
atsako — ugi tai bedieviai, 
kuriems nereikia nei Bažny

čios, nei spavlednSa, nei 
šliubo. — Tai, nevidonai, 
sušuko gaspadine: jie nori 
gyventi nelyginant dukaunos 
asabos...

“Žinoma, tai jumoristi- 
ka... Bet ištikrųjų, ar Žvir- 
laitis nenusimano, kad dide
lę dalį jo pramanytų argu
mentų galima atversti; nors 
ir mitinguose, ' prieš 
pačius kunigus — demago

Lietuvos Socialistinės Mokslei
vijos Aušrininku Organizacija

(Tęsinys)

Dar prie bendro aušrininkų 
veikimo Rusijoj tenka prikerg
ti “Aušrinės” leidimą. Gerai 
suprato aušrininkai, kad be 
laikraščio, be savo minčių reiš
kėjo, bendro visiems vadovo, 
negalima pasilikti, taigi neat- 
sižiurėdami į milžiniškas kliū
tis, skurdžią ekonominę padė
tį, leido “Aušrinę.” Leidime 
dalyvavo daugiausia patys 
moksleiviai: patys rašinėdavo, 
patys lėšas parūpindavo^ reda
guodavo, patys ir atsisiųsdin
davo, nes savo spaustuvėlę bu
vo įsitaisę. “Aušrinės” dvasia 
pilnai atatiko aušrininkų nu
sistatymams, t. y. buvo daug 
gyVesnė už prieškarinę ir dau
giau realaus gyvenimo daly
kais rūpinosi.

Be 'Voronežo buvo dar auš
rininkų Petrapilyj, Maskvoje, 
Bogorodicke, kur buvo iškelta 
Datnavos ūkio mokykla, Ta- 
ganroge 1— Mintaujos gimna
zija, Borovičiuose — Panevė
žio realinė, Soročincuose — 
Veiverių mokytojų .Seminarija, 
ir kituose miestuose. Minėtų 
miestų aušrininkai veikė pa
našiai voronežiečiams, tik ži
noma, kiek silpniau.

Tai tiek iš aušrininkų veiki
mo Rusijoj ištrėmimo pietų.

III. Aušrininkai iLetuvojė.
(1918—1922 m. birželio mėn.)

Sulyg žodžių 1919 metų 
“Aušrinės” pirmojo numerio 
lušrininkai bebūdami Rusijoj 
buvo pilni skaisčiausių svajo
nių ir troškimų. Jie matyte 
matė, kad grįžus Lietuvon ga- 
’ėsią laisvai tyru oru kvėpuo
ti, laisvai skleisti savasias idė
jas, laisvai dalintis mintimis. 
Jie jautė, kad vargiai vargsto- 
mi trėmime gryžus pražilsią. 
Bet... apsivylė. Ne tas juos 
laukė... Ne jiem buvo skirta 
laisvai atsidusti, ne jų min
tim laisvai skrajoti. Grįžus, ne 
/ienas rado savo bakužių de
gėsius. Ne vieno tėvus ar arti
mus dengė šaltoji žemelė. Ne
buvo kas nelaimėje priglau
džia, kas mokytis leidžia. Duo
nos rupesnis, karštų aušrinin
kų svajonių sudužimas gyve
nimo uolose, supančiojo jų pa
jėgas. Ir ištikrųjų niekė link
sminančio aušrininkai sugrįžę 
nerado. Pati Lietuvos politinė 
padėtis nieko gera aušrinin
kams nesiūlė, nekėlė noro gy- 
veniman vykdinti užsibrėžtuo
sius tikslus. Valstiečiai vilko 
rekvizicijų naštą, darbininkai 
badą kentė ir už mažiausį įta
rimą buvo gujami Vokietijos 
»įlumon, lageriuosna. Dvari
ninkai ir riebesnioji kunigija 
lėbavo, puotavo su ištikimais 
kaizerio bernais kreishauptma- 
nais ir jų bičiuliais. Klerikalų 
Inteligentijos laižymasis vokie
čių žandarams, keliaklupčia- 
vimas, tramdė kilusį išsivada
vimo judėjimą. Laikraščių 
draudimas ir persekiojimas 
įvairiausiais budais ir užtat jo
jas laisvos minties spindulėlis 
negalėjo prasiskverbti šion 
dvokiančion, visa nuodinan- 
čiais miązmais prjsotinton 
Lietuvos atmosferom Tokioj 
padėtyj aušrininkams teko da
ryti pirmuosius žingsnius link 
savo idėjų įkūnijimo.

Iš pradžių aušrininkai išsis
kirstė įvairiuose Lietuvos 
kraštuose ir ištikimi savo pa
sižadėjimams Rusijoj ėmė 

gus, farizėjue ^turtuoliui, 
spekuliantus.”
Prie viso to reikia pridėti, 

kad tą Šlykštų paškvilių para
šė (taip bent p. A. Smetona sa
ko) vienas stambiausių krikš
čionių demokratų partijos pi
liorių. Toliau tos begėdystės 
eiti nebegalima. Tai reiškia tik 
vieną dalyką: krikščionių de
mokratų partijjos vadai nusto
jo visokios doros ir padorumo.

L. ŠeimefHi.

.skleisti savasias mintis, pla
tinti išsiliuo$avimo iš vokiečių 
ir įvairių išnaudotojų jungo 
idėjas nepaisant persekiojimo 
žandarų ir savųjų kunigėlių, 
žandarams netiko aušrininkų 
ėjimas prieš jų valdžios nus
tatytą tvarką, atkaklybė, skver 
bimasis darbininkuosna, ku
riuose vokiečiai matė didžiau
sius savo priešininkus, kunigė
liams gi — kėlimas aikštėn jų 
tamsių darbelių, trukdymas 
žvejoti jaunuomenę jųjų bra
diniu ir, apskritai, sakymas 
žmonėm nesiduoti kunigėliams 
kirpti nuo svetimo kailio vil
nas.

Neužmiršo aušrininkai ir 
sau artimo gyvenimo bei dar
bo. .Griebėsi tverti mokslei
vi uose aušrininkų kuopas ir, 
taip pat matydami pavojų kle
rikalų įsigalėjime moksleivi- 
joj/e, organizavo žemesniųjų 
klasių moksleivius į nešalingas 
(bepartyves) organizacijas ir 
jose vadovavo, nes gerai žino
jo, kad iš mažens reikia jau
nuolį lenkti prie teisaus, gar
bingo darbo, kol jo siela ne- 
užnuodaita įvairiom nedory
bėm. Savo kuopose nagrinėjo 
bendrai įvairius mokslo ir gy
venimo klausimus, ginčijosi, 
statė sau tvirtą, rimtais argu
mentais pagrįstą pasaiįliežiu- 
rą. Taip beveikiant grįžusioms 
iš Rusijos aušrininkams pri
dygsta įvairiuose Lietuvos 
miesteliuose aušrininkų kuopų, 
kurios daro įtakos į mokslei
vijos ir šiaip visuomenės gy
venimą.

(Bus daugiau)
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Redakcijos Atsakymai j
Bijūnui, Balto. — Feljetonė

lio negalėsime sunaudoti.
S. B., Ghgo. — “Žodis kas 

link religijos ir mokyklos” ne 
visai tiksliai parašytas. Nedė
sime. Lapelių, kurių atsiuntė
te, mes jau ankščiau esame 
gavę iš Lietuvos ir kai kuriais 
jau naudojomės. Vija dėlto 
ačiū.

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
VaiibaionkllB uireg. S. V. Pat. Ofise.

Garsus per daugiau kaip 
50 metų«

Miayk Įkaro (Anchor) VaizbaženkU.

DR. A. MONTVuf-^
• UetaTjs Gydytojau ir Chirurgą* 

25 E. Wa»hington St.
Valandos: nuo 10 iid 12 ryte 

Teiephone Central 3862 
1824 Wabanaia Avė.

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

s__________________ —„ ____ J

Teiephone Boulevard 5062
DR. A. JUOZAITIS

. DENTISTAS .
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. NedSlioj nuo 10 iki 12 ryto.
8261 8e. Haiated StM Cfcicago, UI.

OR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tek: Boulevard 7179

VALANDOS:
9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos Tel. Fairfax 5574 

Chloago.

v
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CHICAGOS 
ŽINIOS ::

AREŠTAVO TRIS VAIKfiZUS.

Vakar ant Halsted ir 18-tos 
gat., arti ‘‘Naujienų” namo, 
policija areštavo tris vaikezus. 
Sako tai padaryta dėl vaikėzų 
nederamo-ilgesio.

KIMBAL RINKINIAI DAILĖS 
INSTITUTE.

Piešiniai ir kiti dailės rin
kiniai, kurių verte siekia arti 
dviejų milijonų dolerių ir ku
rie priklausė poniai E. M. Kini 
b'h.l, moteriai mirusio pasku
busio Kimbal pianų išdirbėjo, 
tapo atiduoti Chicagos Dailės 
Institutui.

DEŠIMTS PAŠTO DARBI
NINKŲ KALĖJIME.

»■ *• J •

Teisėjas James H. Wi1ker- 
ąon nuteisė dešimts pašto dar 
bininkų dėl vaginėjimo siunti
nių nuo šešių iki keturių me
tų kalėjimam Walter E. Pat- 
tersoTi buvo kaltinamas dėl pa
vogimo už $40,000 vertės pre
kių ir tapo nuleistas ketu
riems metams kalėjimo.

TELEGRAFŲ DARBININKAI 
REIKALAUJA 8 VAL. 

DIENOS.

E. J. Manion, prezidentas 
geležinkelių telegrafų unijos 
darbininkų, įteikė Jungt. Vals
tijų gelžkeLų tarybai aštuonių 
valandų darbo dienos reikalu 
vimą. Apart to reikalaujama 
pagerinimo ir sutvarkymo kitų 
darbo sąlygų.

UŽSIREGISTRAVO 809,434 
BALSUOTOJŲ. 

t

Laike dvejų registracijos 
dienų, spalio 7 ir 17, užsire
gistravo viso 809,134 piliečiai. 
Užsiregistravusieji galės bal
suoti lapkričio 7 dieną rinki
muose. Demokratų ir repub- 
likonų rateliai tuo labai pa
tenkinti.

Lietuviu Rateliuose
BRIDGEPORTAS.

Dėdelės prakalbos.

Užvakar Mildos svetainėj' 
A. L. D. L, D. 19 ir LMPS. 9 
kps. surengė “dideles“ praka 
bas su programų. Pnogram. 
išpildė Ateities Žiedo Vaik 
Draugijos Choras — apie 3( 
vaikučių — padainuodami In
ternacionalą ir “Ar Žinai tu ti 
kraštą”. Po programų vakaro 
vedėjas pristatė kalbėti , “vi
siems žinomą kalbėtoją” k 
Ncw Yorko “draugą” Prūsei 
ką, kuris vadina save Dėdele.

Dėdelė išėjęs kalbėti pir
miausia pasisakė, kad ja 
daug laiko praėjo, kaip jis ch 
cagiėčiams kalbėjo ir per t<. 
laiką daug kas naujo atsitikę 
o tarp to naujo svarbiausiu 
yra tas, kad “musų revoliucio
nierių padėtis pasunkėjo.”

Ir jis pasakojo kaip ir kodėl 
šita padėtis revoliucionier ai> 
pasunkėjo. Atpasakoti jo visą 
kalbą yra sunku, ar visai ne 
galima, nes jo kalba buvo pr 
laida, be jokios tvarkos; kal
bėjo jis, kas jam ant seile 
užėjo. — Žinoma, apie tuos 
dalykus kuriais galėjo domėtis 
jo klausantieji draugai bolše-' 
kai; apie krikščionis demo-’Į 
kratus, Lietuvos nepriklauso 
mybę, buržujų uodegas menšt i 
vikus ir kaip bolševikai Ii 
šiol viską teisingai numatė 
kaip viši jų pranašavimai išsi
pildė ir kaip jie išsipildis to 
liaus. . I

Bet visas jo kalbos tona? i 
rodė labai išsigandusį žmogų, ‘

kurį jo gerinus! draugai pradė
ta apleisti ir kuris stovi pris-. 
pirtas prie sienos savo opo
nentų puolimu. Tai kas, girdi, 
kad p. Grigaitis turi savo ga- 
zietą ir joje visus šuhis karia 
ant bolševikų, Šmeižia mus; 
musų pusėj teisybė. Bet turim 
neužmiršti, draugai, kad mu
sų padėtis vis eis blogyn. Tu- 
•ime to neišsigąsti. Su mumis 
iina keturi milionai Rusijos- 
ateivių — tai yra musų, dar

bininkų jiega, ji mus’apgins.
Kaip jis kraipė visiems žino

mus dalykus, kaip jis didžiau
siu nuoširdumu pasakojo apie 
nebūtus daiktus kaipo, tikrą 
eisybę, tai nei paskutinė pa- 
jistuvė negalėtų su juo tame 
usilyginti. Tečiaus visas jo 
irtizmas negalėjo paslėpti to, 
;ad jis meluoja. Jis pats tą 
>arodė savo kalba ne kartą, 
et kelis kartus.
Pirmiausia jis tvirtino, kad 

Lietuvos respublika, būdama 
viejų revoliucijų sėkmė, gali 

gyvuoti tik prisidėdama prie 
usijos, kuri ją pagimdė ir ku 

i gali ją nušluoti kiekvieną 
įlandą; todėl steigti atskirą 
ietuvos seimą nebuvo pama

to; ir menševikai buožių uode- 
os nuėję į Seimą tik padėjo 
buožėms sustiprėti. Girdi, 
ei p. Grigaitis pasipeša su kle- 
.kalais, tai tik taip, kaip de- 
nokratai su republikonais kad 
asipeša: jų tikslas vienodas— 
pmulkinti darbininkus. Bet 
.sisukęs jis pasako, kad šie- 
>et Lietuvos bolševikai taipgi 
įstatė savo kandidatus į sei- 
lą — tą patį seimą, kuris 
lot jo, pasipeša tik tam, kad 

i irbininkus mulkinti. Tečiaus, 
id jo klausytojai neprikištų 
olŠevikams to paties, ką jis 
rikiša socialistams, jis pasis- 
rubina pasakyti, kad jie, jei 
• bus išrinkti seiman, tai elg- 

• s taip, kaip elgės Liebkne- 
das vokiečių reichstage.
Rodei jis mano, kad sociali- 

tai elgės kitaip ir pataikavo 
uožėms, jis nepasako. Bet jis 
emano, kad jis tuomi šmei- 
a socialistus, ar dumia akis 
vo klausytoj amsi Jis neuž
imdamas pasakoja klausy

mams, kad “mes Lietuvoje 
rime savo įtakoje apie 21,000 
ofesinių sąjungų narių”, 
olnet atėję žinios neparodo 

ei vieno išrinkto jų pa4aty- 
i kandidatų. Jis tvirtina, 
ad “mes turim 17,000,000 or- 
nizuotų darbininkų — už- 

eniuose, kurie pritaria rau- 
mųjų profesinių sąjungų in- 
rnacionahii,” kuomet pačioje 

lusijoje profesinės raudono
ms sąjugos baigia irti komu- 
stams bešeimininkaujant ant 
; jis sako, kad sovietų vald- 

a tik pasmerkė mirtim, b? 
nužudė, kelis provokatorius 
rsidavusius už pinigus są- 
ngininkų valdžioms, dėl ku 
i menševikai sukėlė didė
usį termą, o nepasako, kad 

>ji valdžia išžudė tūkstančiais 
rbininkų vien dėl to, kad 

3 drįso streikuoti dėl nepa- 
nčiamų ekonominių sąlygų.
kada Rusijoje nieko darbi- 

nkiško neliko, kad darbinin- 
u yra priversti dirbti’ po 12 
1 ir 16 valandų į dieną viei 

pavalgymą, jis drįsta pasa
li klausytojams, kad Rusijos 
rbininkų valdžia atsilaikė 
tiems savo priešams ir dabar 
a tąja jiega, prieš kurią ka- 
talizmas dreba.
Tai reikia turėti begėdiškas 
eis, kad šitokius melagingus 
.tykus galima butų pasakoti, 
t jis sakosi, kad jis nėra po- 
kierius, kad “mes revoliuci- 
datbą darom” — kada —

• į surpaipę sulindę, ar iš 
>s išlindę?
Antru atveju jis papasakojo 
jlševikų darbą ir jų įtaką A- 

’.erikoje. Jų sutvertoji Darbi
niai partija nesanti didelė, 
t sutverę Trade Union Edu-, 

itional League ir per ją eina į
>rbininkiją, platindami joje 
ieną Didžiąją Unija. Ji ne- 
rganižuoja naujos unijos, oi 
ik stengiasi palenkti esamas • 
mijas savo pusėn. Ir to pasek-į 
nių sulaukę gerų: jau aštuo-

Gydytojo Prišauni?
Moteris Išpildė;

denoljos jau buvo f 
spaudoj rašyta. Daugiau 
neminėsiu. Turiu tik pasaky
ti F. of S. R., draugams seka
mą :

Jus rašote “Vilny” buk aš
■ iKijvvuvu puto) Ai,*—-— i ajisicmęs pristatyti visas at-i * >* ~~

kurį jis tik dveji metai vadiho muose draugijoms, kurios vie- Skaitąs sekančiai konferencijai. |jar jau jaučiasi visai gerai, 
bonni, provokatorium ir kitais ’ na po kitai atsimetančio*. Vie- Nejaugi užmirkote, kad jus j 
* ’’ ‘ ----- j_.-_ o to nas drauciiu delegatas atsako: vjėnUalsiAi nutarėte, kad aš

*davėte moterims vieną gerą gyduolę,

nios valstijos esą bolševikų {- rotorius su raštine panaikinto 
jų net kauciją dėl stokos finansų. Ragink šel- 
bolševikų kon- pti Rusijos draugus — pini- 

suareštuotą gaiš, žagrėmis, akėčiomis , ir

■ takoję; viena 
užstačius u£ 1 
ferencijos narį, 
Michigano miškuose. Šitas dar- visokiomis mašinomis. Pirmi 
bas buvęs pradėtas ir seniaus. ninkas bara delegatus dėl ne 
Draugas ‘ Ha y vvood (tas pats, gero informavimo susirinki

tokiais gražiais vardais, o jo 
įkurtą organizaciją bomų gau
ja) daug pašventęs darbo 
tam, bet jis klydęs tame, kad 
$avo darbą ir energiją eikvojęs 
atskiros pramonės organizaci
jos tvėrimui, kupmet draugas 
Fosteris palieka unijos tokio
mis, kokios jos yra ir tik su
kursto jas prieš 
našiną,
•:us sunaikinta ir visos Ameri
kos darbininkų simpatijos pe- 
eis ant bolševikų.

Lietuvių bolševikų organi
zacijos esą dideles — L. M. P. 
S. turįs apie 2000 narių, o A. 
L. D. L. D. apie 7,000. žmo
gus gyrėsi, kiek galėdamas, 
’^et entuziazmo pas klausyto- 
us nesukėlė. Matyt žvirb- 

’iams

Gomperso 
kuri jis mano, šitaip

Matyt 
pelai nusibodo lesti.

— Nebolševikas.

WEST srofi.

Friends of Soviet Russia 
fetencijal

kon-

Spalio 1 dieną Melda&o sve
tinėje, įvyko Frienda of So- 
viet Russia konferencija, ku- 
ion atsiilankė apie 12 delegatų 

— tai veik visi A. D. P. L. S., 
A. L. D. L. D. ir ptogresisčių 
nariai. ' ” v
Po paprastų reikalų eita prie 

komisijų raportų. Komisija 
likusių nuo bazaro daiktų . pri- 
iiurėjimui raportuoja/kad dar 
; >ą gerų daiktų. Nutarta leng; 
.esnius nugabenti į vakarus ir 
nrduoti, sunkesnius — išlei
di serijomis. F. of S. R. pirnii- 
linkaš, primindamas, kad ši 

'organizacija šelpia 225,000 as
menų, ragino ir toliau darbuo- 
is. Pranešė esą surinkta apie 
00,000 piiUgšis ir apie $400,- 
00 drapanomis. Viskas esą 
t duota tieiAs 225,000 žmo- 

lėms.
Raportuoja delegatas iš tar- 

tautinio F. of S. R. skyriaus.' 
’raneša, kad tarptautinis sėk-

5EVERC5 GYDUOLES ŪŽIAMO 
SĖIMYN05 5VE1KATA. V< , r- '• .

tr renmatfško uždegimo galima 
pasekmingai išgydyti su

♦ .... .•«. .1

SEVERAS
gotharDOL

Ufiknna* lipirnenta* p

Goras vaistas dėl susimušimo, | 

išsukimo,tmrnio.rdumenęšiyvum | 

skaustu U} sfbėnose ir šonuose* ®
i ĮM

c H

Klabėkite pas apfTekoriU*.\ i

L’

JO fA C£MTAU\

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIOS, IOWA

Dr. A. J. Tartanęvičius 
GYDYTOJAS IR (HIRORGAS

Ofisas ir gyvenimo vieta 
10821 (S.,Michigan Avė. - 

Tel, Pųllman 3213
Vai 8:30 iki 10 ryto; 1 iki 3 po 

pietų; 7 iki 9 vai, vak.

.p ....

Dr. M. T. Strikol’is
Lietuvio , 

GYDYTOJAS IR( CHIRURGAS 
1601 So. Ashland Avė.

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel..: Boulevnrd 7820 

.Lofuyette 026?

UlElUVON— 
užrašykite savo ginti- 
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. - Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgstą.

Elne Lydia Ė. Pinkham 
Vegetablc Compautid ir da-

Naujieji Lietuvos 
Pinigai Litai
Jau siunčiama per

Didyjį Valst’jinį Banką

nas draugijų delegatas atsako: 
—Pirmininkas bara mus dėl 

negeros agitacijos draugijų su
sirinkimuose. Tai ne tiesa. 
Mes darbuojamės sulig išgalės. 
Kol musų draugijos susirinki
mai buvo skaitlingesni, rėmė- 
me F. of S. Russia. Bet perei- 
ą kartą susirinko daugiau 

buržujų, kurie ir nubalsavo 
pasitraukti iš F. of Soyiet Ru
ssia Skyriaus. ■

AŠ pastebėjau raštirfinkui 
paliauti minavojus ‘ Lietuvių 
lwangelikų Liuteronų pašalpos 
draugystę, kuri jau senai at
šaukė savo delegatus. Už tai 
jis ma'he išniekino. Del “Nau
jienose” tilpiisios korespon-

turįs pristatyti tikras

Išd’rbėjas ir importuotojas 
riaušių armonikų pasaulyj už
uipnjjp* iivgu tęivu
shmčiamo katalogu. Raiykit ang 
liskai.

RUATTA {SERENĖLtl, 
Accordeon M f g. Co., 

817 Blue Island Ave^ 
Chicago, Iii.

Į. kuomet išstatė Ly
dia E. Pinkham 
Vegetable Com
pound pardavi
mui. Po .susilau- 
kimui kūdikio silp- 
nėjau ir nervuota' 
buvau jr tas mano 
sulaikė nuo atsiga
vimo. Mano gy
dytojas darė vis
ką ką tik galėjo, 
kad cik atgriebus, 

pribadė uati Lydia E. Pinkham 
Vegetable Compound su jo vaistais, 
ir dabar esu kaipo nauja moteris. 
Turiu tris vaikučius, kurie yra visi 
Lydia E. Pinkham kūdikiais. Reko
mendavau jūsų vaistus daugeliui sa
vo draugių ir jos labai gerai atsine
šė. Tikrai jus darote gerų darbą ant 
tfn nasanlio”. — M r. ADRITH

Avė.,

Central Manuafcturig 
District Bank

1112 West 35th Street 
Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.

L)r. AL. DAVIDON1S ' 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 2816 So. Michigan Ava.

Valandos: 
nao 10 ryto , ik) 3 vai. p<> piet 

Telefonas Vlctory 9082

Užsilaikyk vėsiai - elektra vėdyklė tai padarys
$7.50 ii aukočiau. Namuose drutus ii-Užtikimas par< 

^adžiojatn, fixtures sudedam, visokį reikmenys ir prilaikytojus

Bridgeport Electric Co.,
1619 VV. 47th St., 

Tel. Boulevard 18V2 ir. .7101.
—-________ _______ , ... ■ —-—.----- . < >4* I. —» ..rf * » 4, A » -

- .... ......... —

RUDENS AIDAI
Nauja eiliŲ knyga iš Lietuvės

Parašė Adortias Jakštas.
100 puslapių. Kaina — 40c.

TURINYS:
Paakutini* lapas. Trauki

nyje iš ryto. Kelionė. Pa
saulis ir Lievas. Mano drau
gas, 
naš. 
nas. 
nasų, 
prietelis.

tto pasaulio”. — Mn A. 
iTOMSHECK, 10557 Wabash 
Chicago, Illinois.

i — - • •Nieko naujo nėra, kad gydytojas, 
nurodė poniai Tom«hetck imti Lydia 
E. Pinkham Vegetable Compound. 
Yra daugelis gydytojų, kurie nurodo 
ir aukštai. apkainuoja jo vertę.

Nerviškos moterys, silpnyn einan
čias ir .kenčiančios moteriškomis ne
galėmis, turi gerai išmėgint šia ge- 

’rai žinomą žolių ir šaknų gyduolę! 
Ponioš“ Tomsheck patyrimas lai veda 
jus prie ^evikatos.

Tel. Austin 78r<

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS 

Kątik sugrįžo H Califomjjos ir 
vii tęs savo praktikavimu po No.

5208 W. Harrison St.
Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 

vakare išskiriant uedėldieniu* 
b . ......   /

Rezidencijos tel. Vau Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698 •

Dr. A. A. Roth
Husas Gydytojau ir Chirurgą*

Specialistas Moteriškų, Vyriškai, 
Vaikų ir visų chroniškų ligi) 

Ofisas: 3335 So. Halsted SL, Chicago 
Valandos. 10—11 rytu; 2—3 pu ptet 
7—8 vak. Nedėliutnis 10—12 dieną 
lies 1139 Indeoetnience Blvd. Chicag<

. . ♦ . ■
Serganti žmonės yra užprašomi 

pasitarti su Dr. Ross.
DYKAI PATARIMAI

Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo
Chronlfilio
Nervingumo J
Kraujo HL w
šlapumo W

Privatinių
Ligų , ■ -
Jeigu jus turite bite &uu.u| ugų, 
nenusiminkite, Atvažiuokite kad 
ir 16 toli suteiksiu genausj gy- 
lyiną .

08. B. M. ROSS
35 South Dearborn Si.

(Kampas iVlunroe ir ,Deaiborii Si.j 
linkite ule vgitonų iki 6-tu augiu;

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, 111.

Ofiso valandos 10-6 pu piet. Nedėl 
dieniais 10-l‘ po piet. Panedėiyj, 
Šerędoj ir Subatoj vakarais 6-8 v

IKISDESIMTS METU TUJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai žmonių 
liko. išgydyti, tai geriausia vieta 
ligutiių atsilankymui.

Or. Mauilce Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAI

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Y ardu 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 8 
n 7 iki 9 v. nedėldieniais nuo 16 
ki 1 vai. po . pietų.

> ----- --------------------- -----—----------j

draugei. Lietuviui. Mylėk. 
Kalėdos. Naujų metų dienai. 
Nekalt ems. Lėlė. Ką mes 
rnokanr? Nauju religija, dip
lomatas. Vaina. Pitagoro 
teorema. Homero vaikučiai. 
Vengiu bajoras. Raudonų ei
lių kalikui. Laisvamanių 
rauda. Kle.ikalų rauda. Dai
niaus patarimas. Ant parna
so. Pranašas. Pasaka. Jau
nas magas. Auka. Anate
ma. ValKolaik o dairia. Kur
mis ir sliekas. Batukas ir 
koia. Varlėj politikės. Du 
gaidžiu. Kiau’ė ir asilai 
Dievas ir žvaigždės.

Sauiė. Gyvenimo kal- 
Žmonijos idealas. Sap- 
Iš Vi. Solovjovo. Tva
ta VI. Solovjovo. 

, Pasauliui, 
nis. Nakties ramumas, 
audra. Traukiny. Laimė. Ko 
mums reikia. Iš mužikų dai
nų. Iš Bourdillono. Jiega ir 
meilė. Nauji metai. Pavasa
riui. Iš A. N. ftĮ likpvo. Pas
tarasis atsisveikinimas. Die- 
vuje. Dvi operi. Ex quo om- 
nia. Iš VI. Solovjevo. Mano

Reikalaukite tuojau.

■.NAUJIENŲ KNYGYNAS,
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Ne- 
šalti-

Biis

Ganai 0257 •
Naktini.“ Tel. Canal 2118

DR. P. Z.’ ZALATOR1S' 
GYDYTOJAS ir CHIRUHGAS 
Valandos; 11 iki 12 ryto; 1 iki 8 

pu piet, 6 iki 9 vakare
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryte 

1821 So. Halsted Si., 
Kumpa*. 18 ir Halnted Si

Kodėl per 
Naujienas”

Su kiekviena diena vis didesnis žmonių skai- 
ČiUb siunčia pinigus Li'ėtUVun per Naujienas, 
lai yra todėl,

1) kad Naujienų vedėjai yra žniohės, kurie 
užsipelne didžiausio pasitikėjimo,

Z) kad Naujienos parudę didžiausią gabumą 
atlikti reikalus kuogėnausik ir kuogi eiciauSia, • 
— taip kaip niekas kitas negali;

3) kad kiekvieną pinigų siuntinį (parlaidą) 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius leidžia Lie
tuvon ne vėliau kaip ant rytojaus po pinigų pri- 

, ėmimo;
4) kad Naujienų čekiai ir perlaidos apmoką- 

ma Lietuvoje iki paskutinio skatiko, kada jie 
mainomi Lietuvos Prekybos ir Pramonės Ban
ke ar jo skyriuose;

5) kad Naujienų siunčiamus pinigus Lietuvo
je išmoka tuojaus, kaip tik pinigų priėmėjas at
siliepia j Lietuvos Prekybos ir# Pramonės Banko 
pranešimą, kad pinigai atėjo, arba pats kreipia
si į banką, paduodamas Nujienų kvito numerį.

Lietuvos' žmonės prašo Amerikiečių siųst’ 
pinigus Lietuvon tiktai per Naujienas, o Lietu 
vos bankai tai pataria.

Pei* Naujienas galite siųsti pinigus ir į lenkų 
Užimtą Vilniaus guberiiijiį, o taip-jau ir į visus

• kilūs s\Heto kraštus, 
NAUJIENOS, a

1739 So. Halsted Su, Chicago, III

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CH1CAGOJE

BRIDGEPORTO SKYRIUS
Tel. Bonlevard 9663

T()WN OF LAKE SKYRIUS
1614 West 46th Street, , Tel. Bonlevard 0672

BRIGHTON PARK SKYRIUS
4138 Archer Ave.,‘ K Tel. Lafayette 7674

WEST PŪLLMANO SKYRIUS
823 West 120th St., Tel. Pallman 0169

- i ROSELANDO SKYRIUS
233 Eaat HS-th St., Tel. Pillman 9659

v A . . ; •. . > I ' <>| !>

U

3210 So. Halsted St

akiniai.
■ ei 
(•i

lei

fcwnttkunti i'traudejlm*
4kailun< raid*» syailie]* 
ii raidi? darosi dvi 
turi uždegimą aklą 
skaitant ar sįvvant akie
tu ri

virinta•* tuomet

John J.
Akintu «pecian«taa 

1801 So AsNand Avė., 
Kampas 18-os gatvė*.

vai trečio augltu viri Pl&tt’t a> 
akos, kambanai 14, U, 16 h I 
alapdni* t)įio 9 ryto Ik* <AI

Dr. V. A. Šimkus
3261 S. Halsted St.

Vai. 10—12 A. M. 1—3 ir 6—9 P. M.
Ned. 10—12 A. M.
Tel. Boulevard 5052

Rezidencija, 3159 S. Union Avė.
z Te!. Yards 1699

PINIGAI
• v

1S
Tovvn of Lake
LIETUVON

Town of Lake lietuviams 
artimiausia ir patogiau
sia1 įstaiga pasiuntimui 
pinigų Lietuvon yra 
Naujienų Skyrius, 1614 
W. 46-th Street.

Office Hours: 10 iki 12 pietų 
5 iki 7 vak.

Tel. Canal z.118
Dr. A. L. Yuska

PHYSIC1AN AND SLKGEON
1900 So. Halsted St.

Gyvenimo vieta:
4193 Archer Avė.
2 iki 4 po pietų

Tel. LaiayeUe 0098

Dr. Natalija Žukauskas , 
Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir chioniškas Ii 
gas; taipgi ii nervų ligas; vyrų, 
moterų ir vaikų. Specialistė mo
teriškų ir merginų ligų

943 VV. 33rd Place
Patarimai dovanai.

Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare

Tlephonaa Y ard? 8032

DR. 1.1. SIUPNICKI
3107 So. Morgan St., 

CHICAGO, UI. 
VALANDOS. Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedilioma ofisą* yra 

uždarytus

Telephone Yųrds 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandom nuo 8 iki 12 ii 

ryto ir nuo 7 iki 9 v, vak.
3325 So. IlalHted St., Chicago. III.

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytoja^ ir Chirurtas 

Ofiso vai.; 9 iki 12 pietų, 
6 iki 9 vakare

So. Halsted St., ChicsjfO.

I DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

> 1821 Sq. Halated 81., Chicago, III. 
kumpa* l«th St.

. J Valandos. -12 rytu ir 1—H vai. 
Phone Canal 0257 '

DR. A. J. BERTAŠIUS 
PHYSIC1AN IR SLRGEON 

. 3164 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 

Nęd. 9 iki 11 ryto
, Tel. lloulevard 5913 

Rezidencija, 3159 So. Cnion 
Tel. Yards 1699

V. v.

Avė. ♦



NAUJIENOS, CMcago, HT, Ketvirtadienis, Spalis 19,

Lietuviu Rateliuose. rraneSimafl ĮVAIRUS SKELBIMAI REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ZEME
(Seka nuo 5-to pusi.)

su sekretoriaus parašu ir štem 
pelių. Ar nežinote, kad jūsų 
sekretoriaus štenipelis “nuca 
pytas” [?] — iš kur jį gau
siu? Ar nežinote, kad aš ne
sutikau su jūsų nutarimu, kai 
manęs klausėte, ar sutinku? 
Aš reikalavau paskirti komisi 
jų važiuoti su manim pamat; 
ti visas atskaitas. Man node 
vėt balso įrodyti priežasčir 
dėl ko aš nesutikau su jūsų 
tarimu. Nagi, kokia bus pra 
mė, jei aš atnešiu kiton konfe
rencijom atskaitas tiems, pa
tiems fanatikams, kurie mar 
išvadino provokatorium praei- 
toj konferencijoj? Jus žinote 
kad aš savo nuomonės laikaus 
nuo senai, kad Keistučio kLu 
bas ne komunistų ir kaipo 
kį aš turiu ir atstovauti. Kliu- 
bas reikalauja teis ngu rapo 
tų iš organizacijos, kurion ma
ne pas untė delegatu. Ned < 
žinoti tiems žmonėms, kurie 
oukavo nutraukdami nuo savi 
šeimynų, kas dedasi su jų ai 
komis, — tai butų visa nuo jų 
slėpti. Ir aš patsai šelpia. 
Rtisijos baduolius — ne dol: 
riais, bet dešimtimis do’erii 
Jei tie vargšai negavo, tai ne 
mano kaltė. Tai žino ir 1 
kurie jūsų delegatai. Ir Viski 
pa tis, kurs daugiausiai užs 
puolė, žino gerai, jog jis bu 
apsiėmęs surinktas drapanr 
iš Brighton Parko nuvežti k’ 
reikia. Bet neapmokamas nenu 
vežė. Tai prisiėjo man pačiam 
atlikti, sugaištant gana man 
brangų laikų. Žino gerai, kad 
aš ir klube agitavau už Bu 
jos baduolius. Kliubas tam tik
slui ir vakarų surengė ir su 
rinko porų šimtų do’eriu auk 
Aš stoju už Rusijos baduolius, 
tet niekuomet nesutiksiu i. 
netylėsiu, jei aukos netikslia 
suvartojamos.

' • z i • ♦ •

Del “Naujienose” tilpusios 
atskaitos galiu patvirtinti. kr< 
ji yra priduota “Naujienoms” 
iŠ orig’nalės atskaitos prisių: 
tos paties sekretoriaus. Kc<’ 
mėnesines atskaitos nesutinku 
su metinėmis — tai tikras fal 
tas, nes aš turiu mėnesines i 
r etines atskaitas. Dar vienas 
dalykas. Pats pirm. F. of S 
R. aiškino, kad kalbėtojai ir 
agitatoriai dirbo dovanai —I 
atlyginiiųo. Atskaitose ir pats 
paskaito, kad išmokėta ke 
šimtai dolerių agitatoriams.

Bridgeport. — Vaikų mokykla lie
tuvių kalbos būna utaminkais ir pėt- 

. nyčiomis nuo 4 iki 5 vai. po piet, Ray- 
..vond Chapell svet., 816 W. 31 St. Mo
kytojauja p. J. Briedis. Visi tėvai, 
urie nori, kad jų vaikai išmoktų, 1 e- 

tuvių kalbą, pasirūpinkite leisti savo 
aikus šion mokyklon. — Vedėjas

Susivienijimas L etuvių draugijų an ; 
Bridgeporto, rengia didelį balių su 
) ogramu nedėlioję, spalio 22 d. 1922. 
lildos svetainėj, 3142 So. Halsted St. 
alyvaus solistai, choras ir ki'i. Kvie- 

ia gaus ai publiką ats’lankyti
— Komitetas

L. L. P. Chicagos ir apielinkės ap- 
kričio susirinkimai jvyks ketverge, 
palio 19 d., Aušros Vaitų parap. svet. 
3rd PI. ir Oakley Avė. Susirinkimas 
ur aptarti piliečių registracijos va- 
į, šaulių Sąjungos atstovo, ge b. Že
maičio, atsirinkyma Chicagon ir Vil
iaus 600 metų jubiliejų.

Pirm. J. A. Micke’iunas, 
Rašt. E. Statkienė.

Gydytojo vakaras 18 gatvės apielin- 
M įvvks ketverge, spalio 19 d., 7:30 

■. v., M'linau^ko svet.. 19 ir Halsted 
••'t. Kalbės Dr. P. Z. Zab torius anie 
’npnnčias ligas, D* C; Kliauga apie 
urnos higiena ir Dr. S. Biež’s apie 
-aikatos užlaikymu. Prakalbos bus 

•i paveikslais. Visi kviečiame atsi- 
’nkyti. — Komitetas.

Cicero. — Pranešam, ’-a 1 Operoj 
vekaring mokvkh. Pirma 

kri’a bus duodama penkt^ebonh va
ire. 7 v. v., Liunsyhfs sv'-t Kur’e 
orit mokytis, malonėkit ate'td laiku 

Raštininkas.

A. L. T. Sandaros 2*tos kūmos mė- 
Asinjq snoMrkimas įvyks perktadie- 
i. snalio 20 d. 8 v*»l. vakare po No. 
*>1 We«t 83 PI., FeH'VK’hin svet. 
T lo”fk’te atvvkt i suvirinsima, nes 

svarbių reikalų yra d M a«svar- 
tytf. — Valdyba.

A. L. T. Sandams 77 kuopos susj- 
įvyks p^rkt^di^nj, snalio 20 

1, 7-PO vai. vakare. .T. Fže^skio svet, 
"90 S. Paulina pat. Visi nariai yra 
^geidaujami pnrir,nKti laiku

— J. Vaišvilas, sekroorius.

žininą iš Lietuvos; piHečbi tekės i" 
-<nn«'trariia. Viliaus ’ub’lieju*5 600 
>»~tu, Amerikos lietuvių reikri i. 
ri<s BvnrMflia kriirim-is v~a renria- 
■ns prakalbo*, birbs b»vks re*’k4"'- 

’^ni. sp. 20 d., Raštin’nko svet., 781 
’r. 18 gatv.. e*ti Hnktel pat.. 7:n0 
• v. įžanga veltui. Vi-us be sHr*u- 

o kviečia atsilankyti į šias prakal
bs.

— A. L. T. Sandaros Chicagos Ap.

I,’’et”riSk«M Teatrai škos Drnu<rv«de? 
"’ntns No 1. praktika Amerikoniškos 
’r«<stuvės ivyks šia^d’en, šnairi 19 d , 
'''v'prnPusKo svetainei, kamnas Urio" 

19-or gatv., nra-^ia 7'-"9 v. v. Visi 
"-fistai malonCs laiku prPmft.

,— K<>—liHia.

^MFNinF^OIIMAl
•FEšKAU SESERŲ: JULIJONOS' 

’i-i-evičienės ir Marijonos, po vyru 
'žinnu pav^ndės Kanno rėd , Juvka”- 

’-n ’-akč , SVirsnemunės par., Anknl- 
:xk:ų kai’-nn Atvažiavo pas se^e’į 

iona 6 No. Nnton St., Boston, 
T°ss. Turiu reikalą: esu no- 
ndos, o turiu 0n0.00 verias nra- 

todėl pnoi''ku’'HH* atsišaukti 
‘t'ip ,t”’t.'’ naljekn

FP/NK LUŽACKAS 
3945 WilUam«s A ve., 

Detmit. Mich.

STOGŲ DENGĖJAI
Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 

uojami, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj ir apie- 
irikėj, {steigta 34 metai. Didžiau- 
tas ir geriausiai įrengtas stogų den 
irno jardas Chicagoj. Tiktai patyrę 

i dtijos darbininkai čia dirba. J. J 
•unite, Roofing Co., 3411-3413 Ogden 
"e Tel. Lawndale 0114. — Vist

Skyrįai.
. EXTRA PRANEŠIMAS MOTE- 
ims. Parduodama geriausias rūšies 
ilnos nėriniams. Kaina už talka n0o 

?5c. 30c ir 35c, tidpat parduodamo 
vete’ ius dideliems ‘r mažiems, o taip

gi šilkinių siūlų nėriniams ir siuvi- 
vui. Meldžiu skaitvtojų pranešti ne- 
koitanč’oms moterims.

F. SELEMANAVTČIA, 
?4 W. 33rd St kampas Parncll Avė.

medinis namas 2-os lubos

ISRENOAVOJIMUI
ANT RENDOS DU STORAI PUI- 

iausia vieta dėl brk'irnės, ba nė’ a ta- 
e miestelį tokio biznio, renda $30 00 

i mėnesį, taipgi vieta dėl groserio, 
md'vaie store a'ba karčiamai. Mel- 
Iž'u atsišaukti, Morkus, 7044 Archer 
’ ve., Prospect 2559.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDON kambarys vyrui, su 

algiu. Didelis ir gražus moder- 
liškas kambarys. Gera transpor- 
acija. Atsišaukite tuojau. Mrs. 

'Vm. Sarpalius, 1651 E. 72 St. 
''hone Hyde Park 6510.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA MERGTNŲ IR JAUNŲ 
o’erų dirbančių dirbtuvėse fr krau- 

’vėce pnrdavir e urvui evvo draug ms 
tų laimėjimo tikietų. Ti’ ietas $1.00. 

'era proga uždi”bt’ ekstra pinigų.
J. H^CHSTADTĘR & CO., 

127 N. Denrbom St., 
Room 1128 Telephone Central 6693

'^©Įkilsi --
• < f

Merginų virš 16 metų am- 
:aus; geriausia įsidirbimo pro- 
a. Lengvas darbas, lengvai 
"mokamas, patyrimas nereika- 
’ngas. Kreipkitės ant 7 lubų. 
Tesikreipkit, kojiai nesat pasi- 
ongę dirbti, turi mokėt nors 
iok angliškai.

WALTER FIED CO.
318 So. Michigan Avė.

VYRŲ VYRŲ

DARBININKŲ reikia, kaipo 
pagelbininkų prie maš;nų nuo 
šmotų darbui. Patyrimas ne
reikalingas.

Ateikite pasirengę dirbti.
ACME STEEL GOODS CO., 

2840 Archer Avė.

REIKIA karų budavotojų — 
Igas darbas prie naujų ledinių 
arų. Viduje darbas.
Unerican Car & Foundry Co. 

2310 South Paulina St.
I / <

VYRŲ REIKIA nuolatiniam 
larbui.
GREAT NORTHERN CHAIR

CO.,
2500 Ogden Avė.

REIKIA
• Platerių pagelbininkų, prunk

ščiančių malevos darbininkų.
ALBAUGH-DOVER CO., 

2100 Marshall Blvd.

REIKIA foundrės darb’nirkų 
43c. į valandą. Kreipkitės Sam
dymo Skyriun. South Canal & 
15th St., ir South Kedzie Avė. 
& 40th St. Crane Co.

REIKIA PRIE ŽIRKLIŲ (SHE- 
irmanų) ir šiaip darbininkų į geležies 
atmatų kiemą. Ni^olaVnis darbas, 
gera mokestis visa apskr'tą metą. 
'REL1ANCE IRO& & STEEL CO., 

2141 S. Savvyer Avė., 
arti £2nd St.

>" i > V>"V"T ■

REIKIA PATYRUSIŲ 
STICKER.

1225 W, LAKE ST.

REIKIA patyrusio miltų par
davėjo.

PROGRESSIVE FLOUR CO. 
1080 Hickory St. 

Divers 7614

Darbininkų trokerių, mašinų 
darbui ir pagelbininkų. Patyri
mas nereikalingas. Nuo šmotų 
darbas, kuomet išmoksta. Atei
kite pasirengę dirbti.

ACME STEEL GOODS CO.
135th St. & I. C. Tracks 

Riverdale, III.

GERA PROGA LIETUVIUI
Pardav rnui grosemė ir bučernė lie- 

tuvių ir kitų tautų apgyventoj vietoj, 
arba priimsiu į partnerius su mažai 
pinigų. Geistina, kad butų nevedęs ir 
turėtų nors biskį patyrimo. Taipgi 
nebrangiai atiduosiu už teisingą pa
siūlymą. Kreipkitės:

8537 S. Wallace St.

AUTOMOBILIAI-
HAYNJ1S SEDAN 1920 — 7 Sfi- 

dynių, gvarantuojamas pirmos klesos 
padėjimas . Turi pamatyt, kad ap- 
rainavus, tai yra aukštos rūšies auto- 
nob’Iius. Parduosiu visai pigiai. 

TI. Schaffner 3rd apt. 1608 So. Kedzie 
\ve., Phone Rockwell 7117.

Sargeliai
Dar la kas gauti gerų lotų 67 St. ir 

Westem Avė., arti švento Kazimiero 
Vienuolyno, žinote gerai, kad West- 
em Avė lotų kaina kila kas dien aukš- 
tin, ba ten bus gera ateitis į trumpą 
laiką, nelaukite, bet dabar pirkite ko- 
liai kainos prieinamas. Maplewood 
arti 68th Street, kaina $500.00 
Artesian 68 St. kampas, krinn $1000. 
Western Avė. lotai nuo $1500 iki $2500 
taipgi namų visokių skyrių.

A. N. MASULIS & CO., 
6641 So. Westem Avė.

Tel. Republic 5550

REIKIA suaugusiu vyrų leng 
vam dirbtuvės darbui.

FENSKE BROS.
1666 McHenry St.

REIKIA grinderių ir chippe 
rių į foundrę. Nuolatinis dar 
bas. Kreipkitės:

AERMOTOR COMPANY 
2555 Filimore St.

EXTRA BARGENAS
Pardavimui už pusę k inrs mrior- 

sekhs (Exlsorsor) su gide karu. Nau
jas bpsh magnida. Nemokantį išmo
kysiu važiuoti. Mctorsiklis visas yra 
jeranre stovyj. Kreipkitės.

MILDAS GARAGE, 
3121 So. Halsted St.

RAKANDAI

SAVININKŲ ATYDAI!
Kas turit namą išmokėta ir norit par
duoti nepaisant koks namas ir kokioj 
apielirkėj butų, atsišaukit tuojau pas 
mus, bo bus parduotas į trumpą Idi- 
ką, nes kostumeriri laukia musų ofise.

F. J.’ SZEMET & CO., 
4217 Archer Avė. Tel. Lafayette 6824

Ve kų pasakysiu. Jei norit 
būti vyrai ir nemeluojate su- 
'■^n^kiine viešų susirinkimų, 
kuriame aš paduosiu visas a 
skaitąs ir parodysiu kur jos 
nesutinka. O jei nenorite dide
lių išlaidų mitingui, tai pas- 
k i-kinie komisijų, jus iš sav 
pusės, aš iš savo, atskai 
toms, palyginti. Bet jei ir to ne 
norite, tai daugiau kalbėti nėra 
reikalo.

— M. Kasparaitis, 
Keistučio Kliubo dalegatas.

AWmja iš Lietuvos, por 
Hau'ian'i Pini'iy Siuntimo 

S kriaus pa’amavlni?

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU APSTVEDIMUI mergi- 

.os ar našles su vienu ar dviem1 vai- 
' "is, nuo 35 i’-i 39 mntų amžiaus, be 
ki’tumo tikėjimo, bet norinčios ty- 

’mus gyvenimo. Esu 39 mntų, dirbu 
7era: ir visada. Atsišaukiančios, mv 
■anės savo navei^slą prisiųst. Atsa- 
’-vmn duosiu kiekvienai, ir nave’hslą 
mažinsiu. Martin Rinkovich, 2538 
"cuthport Avė., Chicago, III.

JTEŠKATT APSTVEDIMUI MER- 
dnos, našlfs kad ir su 1 ar 2 vaikais, 

o’bo gyvanašlės, nuo 24 ’’ki 35 metų 
-'mži°us. Fsmu 37 metų a^nž’aus. gn- 
•nį už‘'P n'kauti s ir gera daybą turiu, 

tik nu«ilwlo pHe svet’mtaučių gyvent 
Mninngvjfe atsiliepti: T^m I^wick, 
Tefferson Co., P. O. Dunglin, Ohio.

nriKATJNGA MERGINA ARBA 
-'šie mote'is be vniku abelmm n-’rnų 

’ \rbui, kat 'a mv’i stuboi dirbt’. Dra
mų plauti nereikia, mažų vaikų nė- 
’, nnstovus dnrb’RS ir *Tf‘ra mo^e^ti ', 
•ims iM knm^nrfs. Tuoj nteišuHte 
kremus” Chemical Laboratory, 1718 
o. Halste<l St.

’ . .........................Ai > .i ■ -e............................i ■ m <■■»>

REIKIA moterų į kenarmo 
’ ambari. 26c j vai. 10 vai. į die- 

n? NnoJatmis darbas.
B AKER FOOD PRODUCTS CO.

4856 S. Halsted St.

REIKIA moterų smiltinę po- 
;crą rakandų šveitėjų.

PULT-MAN COACH CO., 
3759 S. Ashland-Ave.

Ona ? leksandravičiufė iš Vortu 
kaimo, Krosnos valšjiaus, p s 
Juozapą Ašelių, 1019 N. Rich- 
mond Street.

JTEŠKAU PAŽINTAS SU JAU- 
Mn’nis merginomis, o iš pažinties ga- 
|Mn andv^Rti: Tur b"t inte’ige"Hš- 
’-a ir linksmo budo Aš e°u pnmoHn- 
tn- Mn aug^s i- turiu nelningą biznį. 
MaMIHu nrisi”r,ti nave’krla °nt parei
kalavimo g^aŽin^i’’ <r T i'-krien’'1 ats - 

dno«?u. B. Evens, 504 E. 115 
ru’b-Bn, III

~ JIESKO PARTNEBty '
JIEŠKAU PARTNERIO: — TURI 

kalbėt lietuviškai ir nors kiek angliš
kai. 1 /3 nuošimčių p^lukin, Rcal 
Estnte biznis, nėr 10 mefų Tūri in- 
vestvt $5,000, kas bus užtikr’nta virš 
$40,000. Pe-'l Estete securit?es. Su- 
siarimui pašaukit Dearbom 8026 ar
ba 3027.

REIKALAUJA 10 merginų 
rie sortavimo popierų. Pastovus 
artas. Gera mokestis. Kreipta
is į dirbtuvę, 1456 Indiana Av. 
arpe l^th ir 16th St.

REIKIA 2 moterų plovimui 
ndų — naktų darbas.

4161 So. Halsted St.

REIKIA moterų lengvai dirb
tuvės darbui.

FENSKĖ BROS.
1666 McHenry St.

REIKALINGAS jaunas vyras 
virš 16 metų dirbti į grosemę. 
Geistina kad mokėtų operuoti 
fordą, dėl išvažiuojimd orderių. 
Atsišautat: 3139 S. Hąl^ted St.

REIKIA paprastų darbinio 
kų į geležies atmatų kiemą 
Geras mokestis.
OLSON IRON & METAL CO., 

2122 So. Loomis St.

LIETUVIAI VYRAI, KURIE NO- 
rite patapti dukštos rųšies salesma- 
nais, didelio ‘pelno linijoj — alga ir 
komiš’nas. Vyrai, kuriuos priėmėm 
ir biznio išlavinom uždirba nuo $5,000 
iki $15,000 į metus. Kreipkitės prie

Mr. Michelson, Salesmanager.

Frederick H. Bartlett & Co.
Didžiausi Chicagos real estate ope- 

ruotojai. Visas 6-as floras
69 W. Washington St.

PARDAVIMUI J
DIDELIS BARGENAS

Pardavimui bučernė ir grosemė 
geriausioj bizniavoj vietoj, diuk atiko 
ant rankų. Lyst^s ant 3-jų metų. 
Renda p’gi. Visokių tautų apgyven
to! vietoj. Parduosiu arba mainysiu 
ant namo, loto, automcb’liaus, famur 
arba kitokio biznio. Turi būti par
duota ar išmainyta tiaimpą laiką, ne - 
priežastis pnrdav’mo yra labri svar
bi. Kreipkitės kuogreičiu^’ai, ba tok'- 
bargenas nevisados bus. Klauskit pas 
savininką. •

4^00 So. Throop St.
Phone Boulev^rd 0014

PARDAVIMUI bučernė geroi 
vietoj. Turi būti parduota tuo 
jaus, priežastis pardavimo svar
bi. Nunirsite labai p;giai. Kreip
kitės, 1217 W. Slst St.

PARDAVIMUI RAKANDAI 6 RUI 
tu už pigią kaina. Visi daiktai yra 
erame stovyj. Pardavimo priežastis 
atirsite ant v’etos.

4641 Wentworih Avė.
3 lubos iš fronto

. n .i , ........... .. ■■■—p

NAMAI-ZEME

PARDAVIMUI MODERNIŠKAS 
nam-až, akmeninis pr>š'k:s, 2-ių 
aukštu, 2 fintai no 7 Kambrus. Metu 
medžiu fb'išiuots. karštas vnn’un, 
elektros šviesa, rentos atneša $120 00 
pnt mėnesio, lotas 29^125. Eri" l>we 
Avė. nrinli 39m St Tiktai $11.090.00.

IGNĄTIUS CHA P & CO , 
81 & Wallaee St. West. Th’rty-First St.

State Bank Bldg.

I
Mirė spalio 17 d., 1922, 6:15 iš 
ryto turėdamas 32 n?etu amžiaus 
po sunkiai apendicito operaci
jos. Paėjo Panevėžio, apskr. 
Plnavos vaisė., Ūtos kaimo. Pa
liko dideliam* nuliudime moterį 
Mortą brolį, seserį, švoąer| ir 
daugiau giminių; Lietuvoj moti
na dvi e^se-is ’r b’o’į. Laidotu
vės įvyks pėtn-čioj, spalio 20 d., 
iš namų 103 N. l°.th St , Mėso
se Park, III. 9 v'l, iš ryto į Mt. 
Carmel bažnyčia ir iš bažnyčios 
į kapines. Kviečia"?? gimines i 
ir draugus (bl nr'vti la’dotuvėse.

Nutiudusi moteris su 
giminėmis.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

REIKIA merginų j dešrų sky
rių. Patyrimas nereikalingas. Ge
ra alga. 8 vai. į dieną.

ARNOLD BROTHERS 
660 W. Randolph St.

ROSE REITER
203 So. Dearbom St. Room 301 

Tel. Waboh 1813
Legališka patarėja, buvusi per 8 

metus tarnystėj prie Fedemlės 
valdžios Suv. Val^t., dirbusių atei
vių skyriuje, įplaukų taxų. Aš ga
liu pagelT'ėti visokiuose dalykiio^e, 
tiems kimia non. anle’sti Suv'any
tas Valsti'as ir išgauti pal’ydyii- 
mu^ v<dd*ios, arba kūne nori ntsi- 
trnuKti s^vo gimine* i šm Salį; 
t°ing: g'",irne nilnij nil:et5?ku po- 
pįa’.ų. Aš tvriupątyrynrą ėiuosa 
dalykuose ir sučOTyCTu Jums pinigų

. .................. ^1. Į W .1 1 .. ............ .

REIKIA DARBININKU
VYRU ir JWOTERŲ_

PFTKTyi VVRV TR MOTORU PjAR- 
davot l°imėTi*nvi dideliu miesto lo^ų, 

hunu n^i-udavo* n^mns ir finpn- 
ędšk-i nrif*elbė«. loto laimėtnln. Ti- 
b’etn* $1 on, G°rn ^r^gn už Ijrhtj nj- 
nipni šin ?iemn. J TTorhstndten Fn., 
127 N-, Deadporn Rovm Tk> < 
r«phone Central 6693.

PARDAVIMUI PUIKIAUSIS 2 
ikštų mūrinis namas Chicagoj, pui- 
us 6 kambarių flatas ant.antrų lu- 
ų, krautuvė ir 4 kambariai ant pirmų 
'aršto vandenio šiluma, elektro švie- 
a, Čerpių maudynė, didel’s ‘ skiepas, 
' automobiliams garadžius, arti Ho- 
ore ir 47-tos gaviu. Kana tik 
’ 0,500.

PETRZIL5K BROS & CO., 
1647 W. 47th bSt.

Pardavimui senai įsteigta cigarų 
'i’bykla ir didelis muro namas. Iš- 

-’ok nsiu biznio, kas piiks. Kaina 
15,000.

PETRZTLEK BROS. & CO., 
1647 W. 47th St.

PARDAVIMUI MEDINIS NA- 
las 5 pagyvenimų 6 ir 5 ruimai, 
’endos neša į mėnesį $70.00. Na- 
u'.s randasi gerame stovyj. Parduo

du. Parduosiu arba mainysiu ant au- 
omobiliaus. Kreipkitės pas savininką 

6404 Eli i s Avė.
Tel. Midway 4676, 

Klauskit T. Budg’nas.

NEGIRDĖTAS BARGENAS

Parsiduoda kampinis bizniavas na
tas, dabar yra bučernė ir grosemė, 

Tolima pi"ht vien tik biznį be namft, 
’^nls išdirbtas per ilgus la kus, vi
riau tautų apgyventa vieta, parduo
tų daug pigiau n e r u verta, nes ta- 
-e biznyje nėsu patyręs, arba mai- 
vsiu, ant magesnio namo, farmos, 

'"to automobPio arba s-,liuno Dry 
''oo'is- s»ore avha ne d d"lio Hardw'>rej 
''tore, kas norite įrigyti gerą biznį, 
enraleiri-ite tą progą. k*'s pi^ne^nis 

■- 's laimės, namas ir bizni*”, turį būt 
■*a"d”o*as ar išrYvainyts į trumpą lai- 

’ a, kreipk’tės pas

EXTRA BARGENAS
Pardavimui 2 lotai ir 2 bamės mie

sto vanduo, narnas nudegus. Pnrduo- 
riu nigiei nes turi anHsti mi^tą 
Totni randnri gmž’oi vietai ant Kel- 
der Avė. ir 55+b st Kreipkitės.

4641 Wantivorth Avė.
3 lubos iš fronto

PARDAVIMUI NAUJAI BATGTA- 
mas murinti namas 2-ių pragyveni
mu no 6 ruimus Sale lotas tuščias ir 
-nt to loto gn*adz:us. Viri namo įtni- 
-ni nilnai mnderrdšH ’r yra gana tin- 

Žmonėms no
rintiems turėti puikius ruimus su vi- 
s°is tinkamais natng»imais. Namas 
mndasi arii Mnnquntte Rond vieta 
Iš nntogiauriu ir švariausiu gyvem'mii 
Prieinama knina. Kreink’tės sekamu 
antrašu: Kosmauski, 7022 S. Talman 
Avė.

TURIU* mūrinį namą pardavi
mui, 4 ir 5 kambariai; parduosiu 
labai pigiai ir ant lengvų išlvgų. 
Matykit C. Grite, 901 W. 37th 
Street.

REIKIA STUBA NUO STUBOS 
Gordono Must^rd Oil Cr^am, dr’gubo 
— tvirtumo išparodytojų ir sup'žin
dytoji}. Taipgi pilri”u«is pasirinki
mas Cold Cream, veidui milte'ių, kva- 
i'du, šeimyn’škų gyduolių, kvapsnies 
ebstraHu, muilo otc. Gordono Mus- 
tard Cil Cream bus smarkiai išgar
sintas aplipinenvs popteroms ir di'*n- 
rnšėjiiose. Krei' kppc arbn rašykite. 
VVESTEPN LABORATORIES, 1905 
W. Van Buren St., Chicago, III.

RETK ALINGA S APISENIS ŽMO- 
gus prie namą darbo, kurs nori tu
rėti pstovų da bą turi moheri ma
tuoti padlagas ir p igelbėti kukni^j. 
Turi turi'ti paliudjrima nuo paskuti
nio darbdavį kur buvo dirbęs.

Atsiš^pT-ite:
1696 So. Halsted St.

PARDAVTMITT PESTORAN*S 
r iėtuviu i" k^o’-iu tautų apgyventoj 
rirtnl, bi-’-i'Y išdi btas per daugel me
tu. Parduosiu už r<»8h arba . ma'nv- 
piu ant n«mo n?* V;tnkio bizrio. Prie 
ž^sti* nerd°vimo lahsj svarbi. K'-ein- 
b’’tės i N^nlpnu Brids’eporio Skyrių. 
3210 S. Halsted St., Box 41.

PARDAVIMUI saldainių, ci- 
garetų krautuvė — yra pool 
room.

1806 W. 18th St.

FRANK G. LUCAS, 
4116 Archer Avė., 

Phone I^afalette 5107

SUTAUPYSI $1,000
2 aukštų ;r 6 fialų mu as, pečiaus 

Vluma; rendos $2,080 į metus. Kai- 
a $11,800. 5317-19 Wentworth Avė. 

''aipgi kr-’utve ir 5 flatų mūras; ren- 
’a $2.400. Kaina $13,000. 5219

rnel. Stewart, 7101 Wentworth Avė., 
M. T. Plumm, 7848 S. Halsted St.

PARDAVIMUI AR MAINYMUI

PAPRASTŲ DARBININKŲ PEI- 
kalau<a, darbas ant visa<k>*, dėl išlri- 
dimo. t^vom, Michigim Centai R R. 
Yardo, K‘p-'c'mė,t''no, UI Priima.

MR. F’T^GERAIuD 
Ya'ri Fnr--eonas 

ani laiku.

PEIKIA tvirtų darbininku —• 
ntioPt’niem darbui i nipešape. 
Ateikite nasirerge d’rbti.

1338 W. 22nd St.

PARDAVIMUI su barais sa- 
liunas labai geroj vietoj ir pelnin 
gas biznis visokių tautų apgy
venta. Priežastis pardavimu’ 
moteris mirė. 524 W. 37th St.

»*

PARDAVIMUI GROSERNfiį 21 
meto staiga, puiki vieta, daug st ko, 
6 kambaiini užpakalyj- elektro šviesa. 
Turi būt parduota tuojaus, iš priežas
ties nesveikatos.

522 W. 43rd SL
Tęl. Yards 6643

PAPSTUUODA KOTELIS IR ŠTO- 
rns, galiu mrinrii ant namo, pmrdnu- 
riu t'k Stora a’ba visą biznį. Čia ge
ra vieta dėl dvieių partnerių, kas no
rit'1 reva biznį nepraleiskite prog'S. 
Savininkas yra personas ne^a’i užiu- 
rėti pats. Agentai nenngeidaujami.

P. GADEIKO.
1606 So. Halsted St.

REIKIA vaikų virš 16 metų 
upholsterv amatui.

FENSKE BROS.
i 1666 McHenry St.

REIKALINGAS šiaurius mo
kantis savo darbą. Geras moke
stis.

748 West 33rd St.

PARDAVIMUI galiūnas — 
bargenas — ilgas lysaa — turi 
būt parduotas tuojaus kadangi 
turiu kita bizni, lietuvių koloni
joj. 2649 W. 47th St.

PARDAVIMUI galiūnas, gera 
pinigų darymui vieta. Parduosiu 
pigiai. Priežastis pardavimo 
liga.

3225 So. Halsted St.

PFTKAT.tmgas PTPM AP.AN^TS 
b-keri* i'nHs moka cavn dnrb«. Nuo
lat'"'" ^'"'h«p. vn,fri<i ir ru''1is.

A tsiJ5'”'k’*n ■ n-M 1~1Š1’-U.
■Į<T a T-f TT-’-'VTT ąVVPTĮjg

So JSpi«rtwfl 9t.
No. 42.

T> A T>t>A VTT»fTTT C,T’<WPN’\ T,A-
hni {re-'''** AnMnip ir len'-n a."-
p-i-ironįn’’o hj-r>jc' išdi.rbt''': dmi'-'e!
ynptn Havimo priežastį pat’rsi-

Kretpkftė?:
4431 So. St.

2 pagyvenimų namas ant Bridge- 
’-'orto, gevoj vietai ir naujai išfa’sy- 
tas, 6-6 kambariai, šviesus. Muro 
’arad*ius dėl 2-ių karų. Savinink'-s 
'or biznio, tnigi parduoda labai pi- 
ri«i arba mainvs a"t bučemes. /teik 
'žiūrėti ir atsinešk rankpinigius 
nas '

S. SLONKSNIS,
3437 Wallace St.

BAPGUNAS TJETUVTšKOJE KO- 
’onijoie 8-ių augštų mūrinis namas, 
'o 6 kambarius, beismantas, elektros 
’v’esp, karšto vandeniu šil’omas pir- 
\as floras. Kaina $10.750.

1327 W. Augusta St., 
kampas Milvvaukee Avė.

♦

PARDAVIMUI mūrinis rtar- 
maš, saiiuhas apačioj ir du par 
gvvenimai viršui. Parduosiu pi
giai iš nriežast’es vyro mirties. 
Atsišaukite: 948 W. Slst St.

mokyklos" ~
VALENTINĖS DRESSMAKING 

CULLEGE.
2407 West Madison Street 

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, d^saininimas, siuvi

mas, dresmaking ir pattern ma- 
<er. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
i»ienorhs ar vakarais klesos. Spe 
■ialis namų kursas moterims ii 

merginoms, atsineškit audėklą, su
cirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
Irapanas.

Biznio ir namų kursai skrybėJ ų 
padarymui. Kreipkitės, rašykit 
nba telefonuokit klausdamos ir 
formacijų.

Sara Patek, pirmininkė.

VYRAI! MOKINKITĖS BARBERIO 
AMATO

Tas apsimokės Jų reikalauja ir ge
rai apmoka. Trumpi kursai. Dieno
mis ar vakarais klesos. Sunaudok 
savo atliekamą laiką išmokimui pel
ningo amato, švarus, vidaus darbas. 
Savo šapoj ar už algą. Kre:pkitS.i 
ar rašyk tuoj.

MOLER BARBER COLLAGE 
105 S. Wells St„ Chicago.

KAS NHPTT GEPĄ NAMA 
IR PIGIAI

Pardavimų’ dviei’i nagwe"lmu mu- 
l->is namas no re^k’^ ir šešis ham- 

•'ariiis. rleH-m, rmndvnes. vi^ur ki*t- 
•~'edžio, nvh?t''8 ririrnas eiment”n4-as 
namas randasi Rn«th S’*de fl’ti Gl^o 
''ulvavn. laba j mii’ri ”>ta medžiris an- 
mimisi, kaina tik $7600, mnrmiges *mt 
n^mo vra $4500. įnešti reikia $3009 
ntip^petis nnrdavimn svarbi, i savri'ę 
’ri1ro turi b”t narduria K"rinb‘tes 
timi J Namon, 808 W. 33 Place, 
nrti Halsted St. i

*w mainymo bt7vto AR T/YTO
Turiu gera n^mn nuikiri arielinbėį 

b* nimai. Mainysiu ant b"čr"-nės, 
n-vosernfs. Inte pr 1-<tn kokio b’znio, 
"knaisant kokioj apielinhėj, atsišaukti 
‘uoj:

J NAM°N.
808 W ”8 P1a**e. »rti Hni-ted St., 

Phone Boulevard 1550

F.TTRA PARDAVIMUI NAUJAS 
mnrinri namas 9-iu parvvenimų 5 ir 
6 Vambariri pleMros šv’esa, m«u- 
<lyrn3<s. nnhJSfsn Hmentuntas sklena'’, 
• v vis? ita^vmii.

V'l r> d O c i laliflį vlotoi.
T>.«;.vbfnn Pavlfp. nnvR?rliiA(tn nigiai nr- 
kn ’Mmnino ant cottage, kur geroj 
•dėtoj.

F. J. SZEMET, 
4217 Archer Avė.

DIDŽIAUSIA MOKYKLA 
CHICAGOJ

pesigning, kiipi iio, tituviniu ii siu
vimo vyrišitų ir moteriškų drapanų. 
Musų sistema yra geriausia, čia mo
kiname atskiruose departamentuose 
pilną siuvimo amatą. Mokiniai aktu- 
ališkai kerpa, mieruoja ir siuva dra
panas, prie geriausiai įrengtų sąlygų. 
Išmokinama į trumpą laiką ir už ribai 
prieinama kainą. Išmokęs amato, be 
darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdnrs dienom ir vnknrals.
MASTER DESJGNTNGsrnnni,,

190 N. STATE STREET, CHICAGO 
Ksuiuns T.ske S t r., snt 4 lobu

MOKYKLOS
Vvrams ir moterims mokin

tis barbeno amato dienomis ar 
vakarais. Kuomet mokiniesi, 
gali uždirbti gerą pinigą.

International Barber College
. tr 6OT W. MadYsmi St. -


