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gandas

Leis siuntinėti Rusijon
maisto pakiukus

Rilius taipjau leistų prezidentui Galima bus nupirkti čia draftą,
kuris bus adresantui išmokė
reikale užgriebti anglių ka»yktas maistu.
lyas ir jas operuoti.

Rusija kurs savo banką Vokietija gal parduos savo Tikisi Japonijos ir Chinijos
geležinkelius
susitaikimo.
Banko kapitalas Rieks trilionus
rublių, bet jo nekontroliuo
sianti buržuazija.
MASKVA, sp. 9. — Rusijos
sovietų komisarų taryba (ir
nisterija), kurios prezidentu yra
Nikolai Lenin, nutarė įkurti
valstybės banką, kuris duos pa
skolas ir kreditus
išvystum!
pramonės, agrikultūros ir pre
kybos, taipjau kontroliuos pini
gų cirkuliaciją ir kursą.
Banko kapitalas sieks tris
trilionus
(3,000,000,000,000)
rublių, arba 70,000,000 auksinių
rublių.
I'- >I 1
Neužilgo bus išleistas dekre
tas, kuris paduos visas smulk
menas ir paaiškins, kad neberei
kia daugiau bijotis, jog lianką
kontroliuos buržuazija, kadan
gi nėra didelių industrialistų ir
kadangi valdžia valdo visas didžiasias
dirbtuves.
L

Nori pavesti juos privatinėn
nuosavybėn.

BERLINAS, sp, 9. — Vakar
Muniche susirinko prezidentai
30 geležinkelių, kuriais valdo
valdžia, taipjau įvairų transportacijos specialistų. Konferen
cija tapo sušaukta tikslu ap
svarstyti atidavimą Vokietijos
geležinkelių privatinėn nubsavy
lien.
Pirmininkauja Berlinc
valdžios geležinkelių ir transportacijos ministeris gen. Groener.
Konferencijos nutarimai Ibur
paduoti reichstagui, kuris vienur
tik gali leisti parduoti geležiu
kelius sindikatui.
Skaitoma, kad geležinkeli’’
pardavimas yra vienintelė išeiti0
iš to finansinio chaoso, kuriame
atsidūrė Vokietijos geležinkeliai
delei nuolatinio deficito.

WASHINGTON, sp. 9. - Nors
valstybes departamente susilai
kyta nuo oficialiųjų komentarų
apie Chinijos ir Japonjos gin
čus dėl šantungo, valdininkai
mano dabartiniuose apsimainymuose notomis tarp Japonijos ir
Cltinijos valdžių kaipo galimų
pamatą susitaildmui.

WASHINGTON, sp. 9.
SeRYGA, spalio 7. — Vemon
natorius Kenyon, pirmininkas Kellogg, Amerikos šelpimo ad
senato darbo komiteto vakar į- ministracijos darbuotojas, pra
nešė bilių, kuris ištikus svar neš Hooveriui, kad Rusijos cenbiam reikalui, leistų prezidentui tralinio šelpimo badaujančių ko
užgriebti visas anglių kasyklas miteto pirmininkas Kalinių su
ir jas operuoti. Prezidentas tiko principe su įvedimu maisto
taipjau galėtų nustatyti auglių draftą sistemos, kun sėkmin
kainas, transportuoti anglis ir gai veikė Lenkijoje. Sovietų val
WASHINGTON, sp. 9. — Senustatyti angliakasių algas, ku džiai gal ims kiek laiko apdirb
latorius Nevvbcrry, kuris buvo
Kitaip talkininkų šalįs nešelps Bet ji turi turėti daugiau laisvės rios butu užtektinos tinkamam ti visas smulkmenas.
nuteistas kalėjimam už papildyir geresnių specialistų. Auk*o magyvenimui.
Reikalui pni-! SuliK dabartiniu pienu, kiek
Rusijos ir neduos jai kreditų.
'us nereguliariškumus rinki
ius kontrolė ant kasyklų užsi- vienas junfrt Valstijų gyventorezervas nyksta.
muose, kada jisai varžėsi su
True translatiun filen with the poMbaigtų prezidento proklamaci- jag gan nupjrkti už $10 maisto
master at Chicago, III., Oct. 10, 1921
Henry Ford, 1x4 kurį vėliau
MASKVA, sp. 9. — Sovietų ja.
draftą jo paties įrodytam žnioas require«l by the act of Oct. 6. 1917
uigščiausias teismas išteisino,
Kitas to paties senatoriaus bi- gui Rusijoje. To drafto gavė
centralinio pildomojo komiteto
BRUSSELS, <sp. 9. - I n lei susirinkime, užsienio prekybos lius baustu anglių pelną‘raudas'
’aipjau išteisino ir senato ko
jas
įteiks
jį
Amerikos
šelpimo
nacionalinė komisija
mitetas, vakar pirmu/kartu po
komisariatui išdavus
raportų ir nustatytu pelnus kasyklų sa administracijos sandeliui, kuris
šelpimui (įkurtoji vyriausios viršininkas eksporto divizijds vininkų ir pristatytojų. Sulig to
'“isniui užėmė savo Mįetą sena
išduos
pakiuką
maisto,
kurio
už

talkininkų tarybos) baigdama Rikunov padarė energišką pa bitinus, maksimum savininkų
te.
teks
vienam
žmogui
pragyventi
savo posėdžius nutarė, kad Ru reiškimą, reikalaudamas Rusijai neinąs butu 50c artt tono aug
mėnesį laiko.
sija turi pripažinti visas savo daugiau veiklumo ir laisves.
liu, o pristatytojų 40c.. Augštisenąsias skolas ir gvarantuoti j Rikunov aiškiai pasakė, kad nclno butu nustatomas sulig
už busiančias maisto paskolas, greitai nykstant aukso fondui daugiau iškasimo ir apyvartos.
pirm negu ji galės gauti kre- svarbiausiu Rusijos prekybos
RYGA, sp. 9. — Sovietų švie
VICTORIA, sp. 9. — Spro
Senatorius Kenyon tyrinėjo
timo komisaras Lunačarskjs,
gus vienam šoviniui liko už
klausimu yra kaipo padidinti padėti West Virginijos anglių
Reikalavimas iš Rusi jos pripa eksportą žaliosios medžiagos. laukuose.
kuris važiavo į Italijos socia Partija š emet įgyi'i 40,851 nau mušti 9 Ispanijos kanuolininPaskata eis supirkimui mašinų
žinimo skolų ir gvarantijų ne Jis sakė, kad dabar jau galima
jų narių.
kai, kurie rengė amuniciją nau
listų kongresą, vakar gavo iš
ir maisto daHninkams.
sąs paremtas politiniais moti- butų eksportuoti iš Rusijos li
dojimui Marokos kampanijoj.
Maskvos atšaukimą. Sakoma,
vais. bet vien atsižvelgiant į nų, kanapių, medžių ir ėdmenų
BERLINAS, sp. 9. — VokieliRYGA, sp. 9. — Kamuntati- kad jis tapo atšauktas tiesiogi
ekonominius reikalus. Gautie už 113,000,000 auksinių rublių
niu Lenino įsakymu ir bus pa- j(>a Socuidem h ratų (didžiumos MEKSIKOJ SIAUČIA GELTO
'
niai
nusistatę
pasaulio
darbinin

ji gi iš valdžių ir privatinių as ir kad tą eksportą galima butu
NASIS DRUGIS.
kai bus paprašyti patapti kapi- bartas už nepagarbų Rygoje a t- socialistų) partija dabar turinti
menų kreditai busią išleisti ko padidinti iki 170.000,000 rubliu.
1,221,(MM) narių arba 40,851 na; talistais ir duoti pinigus Rusijos siliepimą apie komunizmą.
misijos sulig surinktomis ži Bet kad tai atsiekus užsienio
Atsakydamas į klausimą ar rių daugiau, negu kad ji turėjo
Žmonės tau mirė vakarinėje
industrijų
atstatymu,
sako
Kos

niomis technines misijos, kuri prekybos komisariatas turi tu
BERLINlAS, sp. 9. — Du ju
komunizmas išsilaikys Rusi jo- pereitais metais.
Meksikoje.
bus pasiųsta į Rusiją tyrinėti reli pinigų ir turi turėti pilną dėjimai už atsieisimą monar ta agentūros žinia.
je, Lunačarskis pasakęs:
i Miestuose skaičius didžiumos
Unijų
internacionalo
(komu

padėtį.
“Mes išmetame lauk visus socialistų mayorų ir aldermanų
EL PASO, Ten., sp. 8. - Iš
Jahvę supirkinėti reikmenis at- chijos niekuriose Vokietijos da nistu) prezidentas Lozuvski pa
Pirmoji rezoliucija
skelbia •.r ame markete, • neh’iikdomas lyse įajp progresuoja, kad Vo
skelbė Maskvos Pravdojc pieną tuos absurdus ir mes įkursime kiek sumažėjo, bet povincįjų Vakarinės Meksikos pranešama,
reikalingumą, kad kaip val 'langelio formališkumu neran kietijos valdžia turėjo vieną jų j
dlstriktuose visur laimi didžiu kad 40 žmonių mirė nuo gelto
j ieškoti intemacionalės darbi demokratinę respubliką”.
džios taip ir privatiniai fondai gios dabartinės biurokratinės pripažinti ir griebtis atsargos
mos socialistai.
nojo drugio Mazatiane ir penki
ninkų paskolos, tikslu supirkti
, šelpimui badaujančiųjų butų po s s>mos.
priemonių prieš antrą.
Cąliacane. Tarp mirusiųjų yra
1 mašinas ir maistą darbinin
aštriausia kontrole. Antroii re
Sniegas Ne wYorke.
Veikiant išvien su Bavarijos kams. Ta paskola bus už tikri nketuri amerikiečiai. Daug šei
R'kūnov taipjau reikalavo
zoliucija prašo pranešti valdžias
mynų kraustosi į šiaurę, kad iš
Jis sakė, kad geri valdžia tapo padaryta žingsnių jta hipoteka (pirmu morgičiu)
NEW
YORK,
sp.
8.
—
šian

iki lapkričio 1 d„ kokią pagelha komunistai ne būti”, r reiškia neprileisti prievartos ir sukilimo
trukus nuo epidemijos.
MASKVA, sp. 8. — Gautosios
”
nt
valdžios
dirbtuvių
ir
fabri

die
pirmu
kartu
šį
rudenį
pasijos duoda Raudoną jam Kryžiui perus pirkėjus ar pardavėjus ir bandvme Bavarijos ir Anstriiš Petrogrado žinios sako, ka<’
-odė čia sniegas. Tik biskutis
ir kitoms organizacijoms ir pra ja įeikalavo, kad ateity; į už :os Tvrolians monarchistų pa kų.
Apiplėšė pašto gabentoją.
Petrogradas -labai kenčia nuo
miego pasirodė, bet jis uždavė
šo organizacijas raportuoti kon sienį prekybos reikalais butu daryti perversmą, tikslų pri
potvinio. Vėjas suvaręs Nevos
laug rupesnio tiems, kurie ne
DETROIT, Mich.. sp. 9. Ke
ferencijai apie savo turtą, taip siunčiama daugiau ekspertų, jungti prie Bavarijos Tvrolių.
vandenis į kanalus, nuplovė til
turi darbo ir neturi iš ko nusi turi plėšikai vakar Detroito gat
kad galima butų koordinuoti nors jie ir nebūtų komunistais.
Tuo pačiu laiku Vakarinė’
tus ir užliejo rusis ir dokus, tuo
pirkti anglių.
vėse užpuolė ant Kanados paš
šelpimo darbą.
sutraukydamas
laivų
gabenimą.
Jis rakė, kad reikalingumą eks Vengrijoj plėtojasi judėjimą0
LONDONAS, sp. 9. Bedarbės
(Iš Kansas City pranešama, to vežimo, kuris gabeno laiš
nrieš
Austriją.
Dabar
esą
suNors
raudonosios
armijos
dar
pertų
pirkikų
rodo
jau
tas
fak

Trečioji rezoliucija kalba apie
vadėtis kasdie blogėja Ir visi
kad užpereitą naktį didelės šal kus ir pinigus iš Kanados į De
*
• ••
reikalingumą pasiųsti tyrinėji tas, kad Rusija išleido,daugiau ’mneentruta 40,000 kareivių ir *monės— darbininkų organtaa- bininkai daro viską, kad nelei nos buvo Mi^oiiri Kansas, Ar- troito paštą ir atėmė visą paš
mo komisiją į Rusiją, o ketvir kaip 440.000,000 i Ą »nių rub tankiama tik ex-karaliaus Ka •iios, fabrikantai ir publika — dus potviniui sunaikinti nuosa kansas ir Nebraska valstijo- tą. Manoma, kad be kitų bran
rolio proklamaciios. Beriino
toji ragina Raudonąjį Kryžių liu pirkiniams užsievyj.
'Ta susidomėję klausimu ką vybių, centralinė telefonų sto Per virš 20 metų St. Louis ne giu siuntiniu ir daugybės pini
ypač gelbėti vaikus.
( Žsienio prekybos komisaria manoma, kad tie judėjimai, je1 "aidžia mano daryti šiame da tis visgi sudegė, sunaikindama matė tokios ankstyvos šalnos. gų registruotuose laiškuose, bu
telefonų veikimą visame mies Ironwood, Mich. jau antru kar
Italijos delegacija pareiškė te p< reito balandį ne viskas ge b’e butų sėkmingi, suvienytu lyke.
vo dar $200.000 siunčiamų iš
Bavarijos
monarchistus
kitam**
te.
Nužiūrimas
padegimas.
susilaikymą klausime reikalavi rai buvo. Pašaukta čeką ištir
Bendra darbininkų vadovų
tu prisnigo. Sniegas pasirodė arkliu lenktynės vietos. Viskas
įkurti valstybę api
Amerikos
šelpimo
administra

mo pripažinti senąsias skolas, o ti ir ji surado netikusį vedimą bandvme
konferencija šiandie priėmė prer Wausau, Wis.).
tapo plėšikų paimta.
telegrafavo
kiti delegatai išreiškė abejojimą ir prasižengimus, paeinančius mančią Bavariją. Austriją ir vi miero pakvietimą pasitarti su cija Petrograde
ar komisija turi užtektinai au daugiausia delei nenormalinės są ar dali Vengrijos.
ministeriu kabinetu sekamą sa Maskvos adnunistracijos rašti
Bavari
jos-Tyroliaus
suokalbis
nei prašvftama prisiųsti daugiau
toriteto, kad darius tokias Išva padėties sovietų prekybos ir iš
vaitę.
Darbininkai
norėjo
tuodas.
dalios delei niekučiu asmenų varomas po demokratizmo prie ’aus pradėti svarstvmus. Jie su automobilių.
(Kaip jau pirmiau pranešta, netikusio elgimos. Iš tos prie danga: priiiincrti tą dali Austri tiko peržiurėti valdžios pasiūly
pripažinimą senųjų skolų kaipo žasties komisariatas yra reor jos prie Vokietiios pagelba ple mus, neprisiimdami ant savęs
sąlygą šelpimo badau iančių’ų ganizuojamas ir ant jo nariu biscito ir su sutikimu 1ąutų sa- atsakomybės už jų tikslingumą
stato Francija. Jai pritaria ir uždedama didesnė atsakomybė. ’iingos. Buvęs Bavarijos pre iei iie butų priimti.
Anglija. Francijos delegacijos Naujos ekonominės idėjos rei mjeras Kahr ir policijos virši
Pariamento narys ir dokų Pripažinta, kad jis prigirdė sa
galva yra Noulens, buvęs amba kalauja skirtingų metodij ir ti ninkas Poehner, kurie neteko darbininkų ųniios organizato
Dabartinis laikas vis dar tebėra markių ir auk
vo pačią.
sadorius Rusijoje ir prezidentas kimnsi,.kad Rikunov laimes šia vietos po užmušimui Frzberae- rius Bent Tillet pasakė:
sinų pigumo laikas. Beto apskritai dėl daugelio
rio. veikia išvien su Tvroliairs
Francijos kreditoriij Rusijai). me dalyke.
‘‘Prieš mus stovi banknrtas.
LAKEFORT, Gal., sp. 9. —
priežasčių Vokietijos markės ir Lietuvos auksi
monarchistais,
o
daugelis
Kappo
Nauja ekonominė politika bus
M žiema bus bandomasis laikąs Prisaiklntuių teismas rado kal
nai yra taip nupuolę kaip niekad pirmiau. Ka
oficierių
yra
Vengrijoj
ir
ren

svarbiausiu dalyku apvaikščio
darbininkų klesos organizacijai tu kun. John A. Spenccr pirmo
da markė vietoj 23 centų kaštuoja mažiau negu
jant ketvirtas metines sukaktu giasi prie naujos avantiūros.
centą, tai jau tas ištikro gan pigu. Ar dar
Vokietijoj jaučiamas suisido- Kiekviena valdžios forma yra laipsnio žmogžudystėje ir pata
ves bolševikiškos revolitrciios.
panikoje ar suįrime. Ar tai bus pė i| nuteisti visam amžiui ka
puls žemiaus, ir kada pradės eiti branmėiimas
Vakarinės
Vengri
’
os
Snecialinė rengimo apvaikščloimpernos ar nacionalinės nelai lėjimam Tapo pripažinta, kad
gyn, to negalima atspėti. Prie šito auksinų
’imo komisija paskelbė, kad ne padėtimi. Kappo oficieriai prl- mė, priklausys nuo administra- ils pereito liepos 27 d. su savo
pigumo, kam reikia siųsti pinigų Lietuvon, tegul
Laukiama
ketverge išnešant bus leista papuošimu ir demon sidėio rie Vengrijos maštinin- ciios, bet kuomi nė butų chaosas na čia išplaukė luoteliu pasiva
tas geriau pasiunčia nesileidžiant j spekuliaciją.
nuosprendžia.
stracijų, kurios reikalautų ne- ku ir Vengrijos ir Vokietiios delei susirinkusių skolų, už ji žinėti Clear ežere ir ten savo
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
’ianrastu išlaidų. Pienuojama monarchistai dabar turi 40.000 turės užmokėti darbininkai ir pačia išmetė iš (luotelio ir ią
džiausia lietuvių pinigu siuntimo įstaiga Ameri
GENEVA, sp. 9. — Tautu laikyti kliubuose susirinkimus kareiviu. Tie kareiviai siekias! industrija.”
nricirdė.
Taipjau
tapo
įrody

koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pasąjungos derybos ir svarstymai '’nsvarstymui ekonominės poli sugražinti Ha-sburgų dinastiją.
Jis ragino kooperuoti vi«ns ta, kad jis tai padarė tikslu gau
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
Kuomet Bavarijos monarchis
Augštosios Silezijos klausime tikos, o dalyvavę revoliucijoj
iiniias, kad privertus valdžią ti jos turtą ir paskui ansivesti
dunda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
jau veik užsibaigė. Tikima0) žmonės papasakos teatruose sa tai dnro visokius suokalbius. duoti pagelbą.
su kita moterim, su kuria me
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
kad nnosnrondis tame klausimą vo patyrimus, šių metu obal- Bavarijos demokratingi žmonės
nuo vėliau ir tapo areštuotas
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
bus išneštas ketverge/
rių busiąs: “Daug sentimento, eikvoia savo energiia vien besiSan Jose miestelyj.
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
rupinime kain daugiau alaus išbet be išlaidų”.
yra New Vorke ar Chicagoįe. Naujienos yra
yerti ir pasiekti pasaulinį tame
Rusija jieškosls darbininkų
MASKVA, spalio 7. — Nuo
Užsidaro teismai.
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
rekordą
jiasklibusiuose
Spalio
Amerikoje.
Švedija slys maisto.
dabar Maskvos šeimininkai tu
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
apvaikščioiimtiose, kada pasi
rės mokėti no 30 rublių už
MEXTCO
CITY,
sp.
9.
Yucajienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir f viRYGA, sp.
— Iš Maskvos
STOCKHOLM, spalio 7. — rodo naujas rudeninis alus.
kiekviena kibirą vandens ir po fano valsHioi. kuri pergvVena
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
pranešama, kad Rusijos sovief” Švedijos valdžia paskirė 500 000
1.000 rubliu už kilovatą elek dideli finansini, suirimą nradė’o
suomet kreipkitės i Naujienų Pinigų Siuntimo
darbo komisariatas pasiuntė kronu naudotis Rusijos badau “Socialdemokratas”
tros. Nacionalizuotose <pHw užsidarinėti net teismai, nebe
Skyrių.
agentus i užsieni jieškoti kitų jančiu šelnimo darbe. Maistas Vfusų drauprų savaitinis laikraštis maudynės kainuos nuo 2,000 turėdami lėšų užmokėti akas
iš Kauno. Skaitykit visi.
šalių darbininkų Rusijai.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYPIUS
bus siunčiamas fiestai i Petroiki 6,000 rub., barzdos niidku- teisėiamis ir kitiems teismų dar
Gaunamas Naujienose.
Agentai važiuoja daugiausia į gradą ir jo išdalinimą prižiūrės
timas 1,000 ruib., o plaukų nu- bininkams. Algos jiems jau
1789 So. Hateted St,
Chicago, m.
Kaina 5c
Ameriką.
patįs švedai.
kirpimas 4,500 atab.
nemokėtos už du mėnesiu.

Silezijos derybos jau užsibaigė

Reikalauja, kad Rusija už-1 Rusija gaišty eksportuoti
mokšty visas skolas
žaliąją medžiagą ■

Jieškos internacionalinės
darbininku paskolos

Atšaukė Lunačarskį

Vokietijos didžiumos so
cialistai stiprėja.

Newberry vėl senate.

9 žuvo ekspliozijoj.

Vokietijos monarchistai
nesiliauja suokalbiavę

Potvinis Petrograde.

Pasimatys su minlsteriais.

Kunigas rastas kaltu.

Svarstvmai anie Silezija
' jau užbaigti.

30 nih. už kibirą vandens.

Auksinai tebėra
labai pigus

i

gus paskalai apie menamąjį jo 'rius su penkiomis pagr. katedNAUJIENOS
atsimetimą nuo bolševikų; bet iš- romia, be to, farmacijos ir odonIht l.itnuainan Daili .\ews
tiesų jo laiškų tikslas yra “su- toiogijos skyriai. Technikos faut>li>be*
«>pi Smulky by, stiprinti dvasioje” Amerikos ko- kultetą sudaro šie skyriai: me
m

. munistus ir įtikinti

juos,

sąjungom. įvaikatedros: romėnų teist- (istori- Profesinėm
ja ir dogma), civilės teisės bei riais budais kliudoma: areštuoproceso, baudžiamosios teisės bei jarna valdybos nariai, uždarinėproceso, ir« Lietuvos teisės istori- jama.
Tik nesenai uždaryta

kad chanikos, elektrotechnikos, che- ja.

miesto dai’bininkų sąjunga. Už-

ttaUyfoJii Balsai

European American Bureiu'Į
Fabionas ir Mickieiricz
vedėjai

■i*****mRi>

lUi Hratkitaa iiamt akęrtuįo
nuomone R^daKciJa noImAo.]

A. P*tratii» ir S. L VablmMa
Siuntimas pinisn*, Laiva

Ekonomijos ir sociologijos daryta dėlto, kad priklausė VilRusijos bolševizmas dar nenusi- uijos ir statybos — su trimis,
kurtes, pašportai ir tt
bankrutijo, nežiūrint to fakto, keturiomis katedromis kiekvie- mokshuns katedros: valstybinės, kaviškio Centrui, šis gi, dėl mėNOTARU U AA8
PARAMOS
PRAŠO.
39 oU. riAL61EL> 5T , kad jisai visą savo komunizmą as. Pagaliau teologijos fakulte administratyvinės ir tarpautinės ginimų švęsti gegužės pirmą,
R*al E*tate, Paskoloa.
Gerb. Naujienų Redaktoriau!
InRurinal ir U.
jau “afieravojo Ponui Dievui te numatoma vienuolika pagrin teisės, politinės ekonominės ir (likviduota,
CHICAGO, ILLINOIS.
409
W.
35th
Karnp. Halsted Ha
Labai
nuoširdžiai
prašau
pafinansų teisės bei statistikos.
Tuo budu darbas tiesioginiai
dinių katedrų.
ant garbės”.
Tel.: Boulevard 611.
I elephone Ruosevelt 8600
_____________savo____
t
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Mokslo , personalą, statuto Filologiniems mokslams: kai- perduota “katalikiškajai” Darbo i taįpiiiti^Naujienose šį mano atPirmutiniame
laiške V.
sišaukimą:
Vak.1 Utar. Ket. ir Sub. iki 9 rak.
Kapsukas su pasigėrėjimu atsi- projektu einant, sudaro profeso- botyros, filosofijos, literatūros, Federacijai, kuriai vadovauja
Ned.» Ud 8 po pieta
i
Jieškau
pažįstamų
ir
šiaip
ge

Subscription Rate*;
istorijos.
Kalbotyros
katedrą
nukunigėliai.
žvelgia į tuos laikus, kad jisai, riai, docentai, • privatdocentai,
$8.00 per yeai in Cunada.
rų žmonių, kurie gelėtų suteikti
$7.00 per year outside of Chicago. būdamas Amerikoje, skaldė Lie- laborantai, lektoriai ir asisten- tarta padalyti į tris katedras :Į Ag, ji'ne dėlto bloga, kad jai
$8.00 per year in Chicago.
• tuvių Socialistų Sąjungą ir at tai. Profesoriai renkami iš do lietuvių kalbos, klasinių kalbų ir vadovauja kunigėliai, ir kunigė pagelbą jaunam Lietuvos “pai
pe» copy.
.
siekė to, kad ji beveik visa nu centų, docentais gali būti žmo- ly ginamosios kalbotyros. Joms liai ne dėlto blogi, kad jie ku- šytojui” tęsti akademijos paišy
Entered aa Secoud Clasa Matter
bą. Esu kilęs iš Raseinių apskr.,
March I7th. 1914. ai tlie Post Office dardėjo į Maskvą. Supranta- nės turį mokslo laipsnį. Išimti- numatomi profesoriai Būga, Vol- nigėliai, bet visa nelaimė tame,
of Chicago. UI., undei the act of mas dalykas, jogei Kapsukas nais atvėjais
leidžiama rinkti teris ir nuo Il-ro semestro — kad ir Federacija ir kunigėliai Kelmės vai.,Liolių miestelio. Da
ADVOKATAS
March 2nd, 1879.
bartinių
laiku
tarnauju
Lietu

Gerulis.
ne
darbininkų
reikalų
ginti
su'piešdamas savo “didvyriškus” profesorius ir nebuvęs docentu,
vos kariuomenėj, 2-am Raitelių DUODA TEISIŲ PATARIMUS
Literaturai
skiriama
viena
siburė.
Jie
išsigando
darbininkų
darbus,
nepraleidžia
progos,
kad
o
docentas
—
kad
ir
neturįs
Nuujieno> eina kasdien, išskiriant
Vakarais nuo 6 iki 8 vai.
pulkė, Pulko štabo Raštinėj,
ncnlėldieniua. Leidžia Naujienų Ben neišlojojus “social-pardavikais” mokslo laipsnį, bet pasižymėję katedra, tenkinantis artimiau- pajėgų, jųjų
Panedėlį, Seredoj ir PėtnyKaune. — Su pagarba
drovė, 1739 So. Halsted SL, Chicago, Grigaitį, Michelsoną ir kitus mokslo darbais.
čioj
ofise
šiuo
adresu
siu
laiku
būtiniausiais
kursais:
dėl
įvairių
gyvenimo
sunkenyIII. — Telefonus: Roosevelt 8500.
‘
Povylas
Paulauskas.
Amerikos socialistus; bet lojoji-1 Sprendžiamasai organas vi- I-me semestre: įžanga į litera- bių, — protesto dėll netikusio
2816 So. Michigan avė.
L'žei mokėjimo Kaina
mas yra taip priprastas dalykas šuose
----- -mokslo
-•-»- Jir- —
’
Jldaly-’ - 1turą (Krėvė-Mickevičius) ir lie- dabartinio surėdymo,
- —
paremto
mokymo
Telef. Victory 9082
Chicago je - paštu
literatams, jogei kuose yra fakulteto taryba, ku- tuvių raštijos istorija (Volteris); išnaudojimu. Ir susibūrė, kad
$8.00 komunistų
Metams ..............
4.50 Mandie į tai niekas nebekreipia rią sudaro fakulteto profesoriai 11-me semestre: visuotinos lite- tą judėjimą, tą siekimą geresnio
Pu!*ei metų ..... ....................
Trims mėnesiam* .............. .... 2.25
ir docentai be to, sprendžiamuo- raturos istorijos (Krėvė-Micke- sulaikyti.
Dviem mėnesiam* .............. .... 1.75 dojnės.
JOHN KUCHINSKAS
Vienam mėnesiui ............ ..... 1.00
Bet sąmoningų darbininkų jie
Vienok tas “Komunistinio In- ju balsu dalyvauja trys renka- vičius).
LIETUVIS ADVOKATAS
CAIRNBROOK,
PA.
’hicKjcoje — pe» neAiotoju*
Istorijos katedroje numato nenugąsdina ir neprivilioja. To
1 ternacionalo (Kominterno) ka mi vienam semestrui lektorių ir
2201 W. 22nd St., kerti beari 11 St.
Viena kopija
oa
asistentų
atstovai.
Kiti
daly
vauma
skaitysiant:
prof.
Voldemar
ki
savo
daugumoj
ir
Naumies

reivis
”
,
kaip
jisai
su
pasididžiar
Teiephone (Janai 2552.
18
Savaitei
Vietos lietuviai labai mėgsta
75 vimu save vadina, pasako ir vie ja patariamuoju balsu. Fakulte rą,
Valandos:
4 iki 6
Mėnesiui
dr. Joną Yčą, gal būt taip čio darbininkai. Jie deda visas
mu*
išgerti. Kitas, suuodęs kas turi
7 iki 9 vi
pastangas, kad išnaujo įkurus munšaino, tai eina į namus nei
renka pat Janulaitis ir P. Klimas.
Suvienytose Valatijo*, n»- < ’hirugoj, ną, kitą žodį tiesos "savo tikin to taryba kviečia arba
Veda visokias bylas, visuose
paAtu:
profesorius iri Filosofijos katedrai tuo tarpu profesinę sąjungą. Jau pasiųs- neprašytas. Tokių yra ne tik teismuose.
tiems pasekėjams, štai kaip ji- konkurso budu
Ekzeminavoja Abstrak
$7.00
Metams .........................
iš savo tarpo dekaną ir tinkamo kandidato nenumato- ta patvirtinimui nauji įstatai. vyrų, bet ir moterų, žinoma, ne tus, ir padirba visokius Dokumen
Pusei metų . ................... .. .... 4.00 ^ai charakteriiuojai Amerikos renka
tus, perkant arba parduodant, Lo
Trims mėnesiams ............... .... 2.00 komunistus:
i
sekretorių.
Pirmuosius
profesoma;
atskiri
kursai
manoma
paĮbauginti
persekiojimais,
jie
nauvisi toki. Tie, kur skaito laik tus, Namus, Farmas ir Biznius.
Dviem mėnesiams ............. .... Lfift
Skolina Pinigus ant piimo morgerius,
docentus
ir
tt.
universitevesti
:
Vabalui,
Gudaičiui
(psijai
kuriamąją
sąjungą
vadina
Vienam mėnesiui ... ........ ............75
raščius, tokiais žemais darbais (Maus ant lengvų išlygų.
“Ju&ų organizacija — tai
Pr. Dovydaičiui
Dovydaičiui*nebe
tui kuriantis paskiria švietimo chologijos), Pr.
*nebe profesine,,
profesine,, bet
betekonomine
ekonomine
Lietuvon ir kitur užsieniuone:
kaip girtuokliavimu ir muštynė
nėra masių kovos organizacL
(Atpiginta)
Materija. Vyriausias organas (graikų filosofija), Smetonai (mano — valdžia ne tiek kibs). mis, neužsiima. —Blue Jay.
ja, o visų pirma siaura kuopų
Metams ___
18.00
Tel. Randolph 2898
— Universiteto taryba, sudaro (įvedąs į filosofiją)..
Tik visai bereikalo. Jokiu budu
Pusei metų ............
4.50
ir kuopelių švietimosi (? “N.”
Trinw mą*)esiani8 .............
2.25
Teisių
mokslams numatomi negalimaišsižadėti savo profeRed.) organizacija.
Jokių ma visų pilnateisių fakultetų taKrislai
Janulaitis, Leonas, ainiųsiekimų fir“ tų priemonių,
7“-----Pinigus reikiasiųsti paAto Money
ADVOKATAS
opiųjų darbininkų klesai dienari« ir
na™J lektoriai:
Orderiu, kartu su užsakymu.
Ofisas
▼idurnAestyJi
Blicheris,
Digrys,
Šalkauskis
kurias profesinės sąjungos, kai
11 i— bent
u x lietuvių or honons causa. Ji tvarko autonos klausimų,
Lietuvių
bolševikai
taip
suru

A38OC1ATI0N BLDO.
nominiai visą universiteto vi Kazys..
po tokios, turi...
ganas, (t, y. “Laisvė”. “N.”
sėjo,
kad
pastaruoju
laiku
brook10 Se. La Šalie St.
Nutarta kviesti iš užsienio Ne labdaringose draugijose
daus
gyvenimą,
tvirtina
fakulte

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietį
Red.), nepaliečia. Jis jų ne
profesorių be minėto prof. Ge darbininkų gerovė, bet sąmonin lyniškėj jų “Laisvėje” tik ir
tų
tarybos
išrinktus
profesorius
Panedėliais iki 8 vakare.
mato ar nesupranta jų svar
mirga
tų
lietuviškų
bolševikėlių
Nam< Tel.: Hyde Park 8896
ir docentus ir renka iš savo tar rulio taippat prof. čelpanovą, goj kovoj, kuri atsiremia profe
bumo.”
surusintos pavardės: Klastov,
po (iš profesorių ir docentų) vie- Petražickį, Brauną ir žilinskį.
sinių sąjungų.
Steklov, Federow, etc. Kad taip
Toliaus, vėl kalbėdamas apie niems metams rektorių ir sekRugp. 31 d. posėdį komisija
Gerų
norų,
gražių
sumanymų
LIETUVOS SOUIĄLPEMOV. W RUTKAUSKaS
“Laisvė” padarytų da vieną ir
lietuvių
komunistų
laikraščius,
torių,
kurie
kartu
su
fakultetų
nutarė
artimiausiems
semestčia
netrūksta.
Bet
to
maža.
Rei. KRATAI STIPRĖJA. '
paskutinį žingsnį,
pamainytų
Advokatas
Kapsukas sako:
dekanais sudaro universiteto ras fakulteto katedras, privalu- kia darbo, darbo sulig išgalių,
M
8o.
La
Šalie St. Roo» 824
lotinišką šriftą (kaipo buržuazi
mus, kursus ir valandų skaičių.
TaL Central 6890
Profesinis judėjimas pas mus
«< Moterų Balso’ turinys tu- vykdoihųjį organą - senatą.
Musų bendradarbis Lietuvoje
jos išmalą) rusiškuoju, tai vi
f ak.: 812 W. 33rd
dhcage
Filologiniame skyriuje nustatyta1 tebegyvena vystymosi tarpą,
Klausytojai
—
gali
būti
stu
Tel.
Yardu
4681
ri
keistis.
Deja,
jis,
kaip
ir
praneša, kad savivaldybių rinki
si Murovjovo-Koriko laurai jai
kartoti kursus per 2 metus; tad
Neturime
prirengtų
organiza

kai
kurių
kitų
mūsiškių
laikdentai
ir
laisvieji
klausytojai
muose, kurie įvyko šių metų
tektų.
ateinantiems
1921-22
metams
ne
Medicinos
fakultetan
priimami
torių,
vadovų.
Trūksta
toj
srity
raščių turinys, nenužengė pir
S. W. BANES
birželio mėnesyje, socialdemo
kartojami
dalykai,
skaityti
1920ir
išėjusieji
mokslą
be
lotynų
prieinamos
suprantamos
litera

ADVOKATAS
myn nuo 1917 m., o tai labai
kratai ir prijaučiantys jiems
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
kalbos kurso, bet privalo išlai-. 21 m. Aukštuose Kursuose. Tuos tūros. Tuo naumiestiečiai ir nu
blogas ženklas.”
žmonės gavo apie 25% vietų vi
Anupras Karalius, R. Kručas,
1311 Rector Building
pat kursus klausys I ir III se siskundžia ir susirūpinę.
kyti
dviejų
pirmųjų
semestrų
79
West
Monroe Street, Chicago.
sose valsčių ir apskričių Tary
Clevelando Neverauskas ir visi
Čia kalba ne koks norint “so- metu lotynų kalbos kvotimus. Į mestro pirmam pusmety ir II ir
Phone
Central 2560
Turi vartotojų bendrovę. Da kiti komunistai, kurie nupeikia
bose; kažkuriose valsčių ir mie cial-jiardavikas”, 6 pats lietuviš
Rez. 3214 S. Halsted St.
farmacijos skyrių — turi dvejis IV semestro antrame.
bar nori steigti dailidžių (sta- Rusijos rojų, yra “durneliai,”
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 rak
stelių tarybose ir valdybose so- kųjų komunistų papa ir sako,
Tame pat posėdyje Komisija . liorių) dirbtuvę koperacijos pagmetus
praktikos
provizorių
pa

cia.demokratai ir jų šalininkai kad Amerikos komunistų laik
“biznieriai,” “melagiai,” “šni Tel. Haymarkei*’$669
nutarė atkreipti švietimo Minis-!' rindais. Susirūpinę ligonių ka
dėjėjai,
į
teologijos
fakulteto
sudaro absoliutę didžiumą.
JOSEPH W. GRIGAL
raščiai — “Laisvė” ir “Moterų katalikų skyrių — išėję kunigų terijos domę, kad universiteto sos įsteigimu. Laukia nebesu pai”... tik vienas “Laisvės” Dėdelė
yra
“
good,
”
nes
jis
augina
Tai yra daug geriaus, negu Balsas” —• savo turiniu nepada- seminariją. Laisvieji kiaušyto- kūrimo klausimas turėtų
Lietuvis Advokatas
būt laukia Steigiamojo Seimo tuo
Kambaris
306, Home Bank Bldg.
riebias u. ir storas g.
mes spėjome pagal pirmesnes rė jokio progreso per visus ket- jai, fakulteto tarybai leidus, iš- kuo greičiausia išspręstas ir tu
K
am
p.
Milvvaukee
ir Ashland Avės
.aikraščių žinias. Palyginant su verius metus savo komunistavi- 5ję nustatytu planu universite- rėtų būt neatidėliojant išaiškin reikalu įstatymo.
Ofiso
vai.:
nuo
9
iki 5 ir nuo 7
*
—
Naumiestietis.
♦
*
iki
9
vakare.
St. Seimo rinkimais, kurie įvy mo, nežiūrint to, kad jie uoliaį to kursą ir išlaikę reikalauja- tas santykiavimas tarp Aukštų
Europos darbininkai pradeda
ko pusantrų metų atgal, šie re keikė
“social-pardavikus
ir mus kvotimus, gali baigti moks jų Kursų bei jų klausytojų ir bu
atsipeikėti ir kratytis nuo dar
zultatai rodo labai didelį žingsnį spausdino “Kominterno” tezius!
GOLAN&GOLAN
simojo universiteto.
lus kaip ir studentai.
ADVOKATAI IR PATARĖJAI '
bininkų vienybės ardytojų ko
pirmyn.
Bet Kapsukas yra labai nai- j Numatoma taip pat studentų
švietimo Ministerijos paaiški
munistų :
1305-7 127 N. Dearborn St.
Apie ketvirta dalis balsų visos vus žmogus. Jisai mano, kad ekonominės ir mokslo organiza nimu, faktinas univei*siteto ati
Randolph 3899
Internacionalinė Metalo Dar
Lietuvos savivaldybėse — tai nukrypusieji į komunizmą lai- ijos> tvirtinamosios senato bei darymas priklauso nuo... buto.
MAURICE J. GOLAN
bininkų Federacija didele balsų
juk yra nemenka jiega.
kraščiai galėjo padaryt kokį nors universiteto teismas..
Visai tinkamo tam buto Kaune
Res.
1102 S. Ashland BĮ v d.
VILNIUS.
dauguma užgyrė Amsterdamo
Tos jiegos reikšmė tečiaUs pa progresą. Tuo-gi tarpu pats
Seeley 3670
Baigusieji mokslą, t. y. išbuvu nėra. Tuo tarpu manomaa su
Internacionalą.
reina ne vien tiktai ant skai komunizmas yra didelis žingsnis sieji reikiamą semestrų skaičių, naudoti buv. Komercijos mokyk
Suimtas baisus plėšikas. PoliInternacionalinė akmenų ta- Lnone Boulevard 6301
čiaus atstovų valsčių ir apskri atgal, palyginant su socializmu. atlikusieji praktikos darbus ir los (dabar I-sios karo ligoninės
cijos komisaro padėjėjas, būda šytojų ir namų statytojų kon ANTANAS GREDUŠKA
čių Tarybose, o ir ant programo
išlaikiusieji kvotimus, gauna dip amai)*
mas tarnybos reikalais Maišoga- vencija Insbrucke nutarė neįsiGeneralis
gerumo.
žmonių
išrinktoje Li t u vos universiteto lomą;
Rūpinamasi ištirti, kiek galė ’ loj, sužinojo,
daktaro laipsniui gauti
jog širvintuose; leisti komunistų konvencijom
Kontraktorius ir
įstaigoje gali^kokia nors grupė
rtikalinga įteikti priimtiną di-‘ tų į tuos namus tilpti klausyto- į slapstosi plėšikas Bronius šereikalu.
Internacionalinėj odos darbibūt labai skaitlinga, bet jeigu ji
budavotojas.
sertaciją ir išlaikyti reikiami jų, kokie fakultetai jau nuo š. m. matovič, kuris pabėgęs iš kalė- ninku konvencijoj, laikytoj VienBudavojame
ir taisome.
neturės aiškaus ir nuosakaus
mokslo
pradžios
galėtų
pradėti
kvotimai.
W.
47th
Stl
Chicaga
1401
jimo. šematovič pernai drgani- Į noje, iš 69 delegatų tik 6 delega
programo, tai ji vis viena nesu Kas daroma ir daryti manoma.
dirbti.
—(Lietuva).
zavęs kuopą, kuri buvo užpuolu-' tai balsavo prieš rezoliuciją užUniversitetas laikomas valsty
gebės daug atlikti. Bet social
DR. A. MONTVID
Universiteto statutas. 1918 bės lėšomis, bet turi ir savo at
si du policininku ir sargybą. Da giriančią Amsterdamą ir smer
demokratai kaip tik ir pasižymi
Uetnvis Gydytojas ir Chirvgaa
bar sužinojęs apie plėšikų vado kiančią Maskvą.
26 East IVashinffton SL
tuo, kad jie aiškiaus negu kuri metų pabaigoje Valstybės Tary skirų lėšų iš aukų. Jo ūkį ir tur
Valandos:
nuo 10 iki 12 ryto.
uveinę, komisaro padėjėjas ry Internacionalinė konvencija pri
kita partija supranta savo užda bos priimtasis Vilniaus Univer tą saugoja globos taryba, kurią
Teiephone
Central 8362
[Naujienų korespondencija].
žosi būtinai suimti šematovičių. vačių ofiso darbininkų Viennoje
•1824 VVabansia Are.
vinius ir sąlygas, kuriose jiems siteto statutas buvo švietimo sudaro šviet. Min-jos skiria
Valandos: nuo 6 ilri 8 vakare
Naumiestis, šakiu apsk., rūgs. Bet ne taip lengva, juk Širvintai nutarė neįsileisti Maskvos agen
tenka veikti. Juk tiktai tuo gar Ministerijos pertaisytas, patiek mas globėjas, du un-to tarybos
Rezidencijos tel. Kedzie 7715
Įima išaiškinti tą faktą, kad jie, tas svarstyti Ministerių Kabine nariu ir vienas šv. M-jos atsto 19. — Dėka savo geofrafinei už demarkacinės linijos. Vienok tų.
padėčiai Naumiestis gyvena kiek tarnautojas sumanė nuvykti ten.
šeštame Internacionaliniame
»
nors sudarydami tiktai mažą tui, jo priimtas ir dabar yra įteik vas.
Telephone Boulevard 5052
sąlygose
nei, ša Automobilį, kuriuo važiavo, pa- kailių dirbėjų kongrese Muen2. Fakultetų Komisųų suda- skirtingesnėse
,
___
būrelį St. Seime, svarbiausiuose tas Steig. Seimui.
rymas. H u man ištari nės Komisi-1 kysim, kuris kitas Lietuvos kam- liko neutraliame plote, o pats chene rezoliucija, smerkianti
Svarbiausi statuto dėsniai:
Dr. A. Juozaitis
šalies gyvenimo klausimuose
1)
Universitetas
yra
valsty

jos
darbuotė.
Toks
yra
bendrais
pelis.
Kaimyniavimąsi
su
vokiepėsčias
nuėjo
į
Širvintas.
Ten
,
Maskvą
ir
užginanti
AmsterdaDANTISTAS
dažnai sugeba pakreipti savo pu
Valandos:
nuo
9 iki 9 vai. vaka
binė įstaiga švietimo ministeri bruožiais įteiktasai St. Seimui čiais padarė įtakos kaip į uki- kreipėsi į Lietuvių policijos ko- mą vienbalsiai priimta,
sėn kuone pusę viso Seimo.
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
Norvegijos komunistų pastan- karais 6—9. Nedėl. pagal sutarimo.
Kad dar geriaus apsvarsčius jos žinioje, mokslas — lietuvių universiteto Statuto projektas. ninką “buožę”, taip ir į darbi- mendantą Antaną Sankovskj ir
______
___ ir suderinus
kalba, bet universiteto tarybai
Kadangi įkurti išsyk univer- ninką. čia, kaip ir aplamai visoj išdėstė jam visą reikalą. Tasai1 g0S ištraukti darbininkų unijas 4261 So. Halsted St., Chicago, Ui
savo veikimo
planus
savo jiegas, socialdemokratų at- .nutarus gali būt dėstomas ir ki sitetą visais fakultetais yra šiuo paprūsėj, darbininkai klasiniai liepė tuojau suimti Šematovičių, iš Amsterdamo Internacionalo)
štovai, išrinktieji į savivaldybes, tomis kalbomis. Aštuoni fakul metu neįmanomas dalykas, tad aukščiau stovi, labiau susipra- bet išsyk, nesužinojęs su aukš tapo sumuštos. Norvegijos dartesne vyresnybe, nenorėjo jį iš bininkai liks Amsterdamo Indabar daro atskirose apskrityse tetai: humanitarinis, tęisių, ma- šviet. Ministerija yra pasiryžusi tę.
konferencijas. Be to, yra ren tematikos-fizikos, gamtos, agro atidaryti nuo 1921—-22 m. žie- | Beveik nuo pat išgavimo lais-* duoti. Tuo tarpu tuo pačiu keliu ternacionale iki reguliariai uniPAUDO
nomijos,
medicinos,
teknikos,
mos,
semestro
tris
fakultetus:
vės,
t.
y.
po
vokiečių
okupacijos,
1
važiavo
kontroline
Tautų
Sąjunjų
konvencijai
1928
m.
giamasi sušaukti sočia demokra
drauge su pade- humanitarinį, medicinos ir te- jie visi griežtai nusistatė socia- os Komisija ir, pastebėjusi neDidelė Vokietijos metalo dartų atstovų konferenciją visos teologijos
nei krikš- utraUniame plote automobilį, ir bininkų unija, turinti apie porą
damomis įstaigomis.
I orgijos, kurie dalinai apimtų ir listiniai ir jokios
Lietuvos.
Čionių, nei “katalikų” agitacijos ginkluotų žmonių, pareikalavo, milionų narių, rinkimais į ru
Amerikos lietuvius darbinin Humanitariniam fakultete nu- kitų fakultetų sritį.
kus džiugina toks smarkus ir matomi aštuoni skyriai: lingvis-1 Rugpiučio m. 13 d. buvo pas- jų nesuviliojo. Jie steigė vieną kad jie tuojau sektų paskui Ko- dens korivenciją, prieš 410 dipasekmingas
atatinka- po kitos profesines sąjungas (pw misiją į Širvintas. Atvykę ten, džiumiečių ir 256 nepriklauso
pascKini ilgas musų
mu&ų draugų
ui augų veikivrim- > tikos, literatūros, istorijos, pe- kirtos ir trys komisijos
------ ----------miau žemės ūkio darbininkų, Komisijos nariai (japons ir ang- mųjų socialdemokratų išrinko tik
mas Lietuvoje. Musų draugų ’ dagogijos, judaistikos ir slavų miems fakultetams įrengti,
GRAŽIAI
paskui
—
miesto
darbininkų),
las)
ėmė
tardyti
bylą,
o
sužino114
komunistų,
ir
vieną
nepartiHumanitarinio
fakulteto
kolaimėjimai Lietuvoje rodo, kad skyrius; kiekvienas skyrius su
ATLIEKAMI
reakcija tenai amžinai neviešpar dviemis, trimis pagrindinėmis misiją sudaro: prof. Voldemaras Palyginamai nedideliame, apie ję, kad gaudoma plėšikas, prašė nį. Berline, kuris skaitomas ko(pirmininkas), Volteris, Būga, 3,000 gyventojų, miestelyje są- komendantų veikti iš vieno. Lie- munistų tvirtovė neišrinko nei
katedromis. Teisių fakultetas
taus.
I
devynios pagrindinės katedros, Krėvė-Mickevičius ir A. Janu- jungų narių skaito šimtais, tuvos komendantas noriai sutiko vieno komunistų delegato!
“KOMINTERNO KAREIVIS”. latematikos fizikos fakultete— laitis. ši komisija yra padariu- Kiek mažiau vyksta su politi- j -r Komisijos reikalavimu, išda*
keturios, gamtos — penkios, ag- si keturis posėdžius. Nutarta da- nėmis organizacijomis, bet tai ir (vė šematovičių, ir dar pridėjo
Aš laukiu, kuomet mano kai
Vincas Kapsukas ėmė rašyti iš ronomijos — septynios. Mediči- ryti humanit. f-te 4 skyrius: is- ne dėl jų. kaltės. Dabar, įsikūrus arkliavagį Kastantą Miečkovskį,
Maskvos ilirus laiškus savo vien- nos fhkultete, šalia dvylikos pa- torijos, literatūros, ekonomijos visam šakių apskrity Liet. So- kuris, pavogęs Vilniuje arklį, mynė “Laisvė” įves pas save
spaustuvėj
..................................
•
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ir
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Lie*
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uniją.
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sociologijos
ir
teisių.
minčiams Amerikoje neva tuo
_
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dydavo juos ir gerai apmokėda moros vadai au laiku praturtė
jo. Ir kada vėliau feodalų, o pas
vo.
Bet laikui bėgant patys paly kiau bažnyčių žemės tapo atim
Amerikoj dažnai prisieina su dovai pradėjo tvirkti. Jie vis tos, jie jas įsigijo. Kamoros visa
sidurti su žiniomis, kad tas ar dažniau naudodavęs savo orga galia dažnai pereidavo nuo tėvo
kitas prasižengimas tapo papil nizacijos vardu, kad patiem pra- ant sunaus.
dytas, toji ar kita galvažudystė lobus. Apsiėmę lydėti pakelei Kada įvairios Italijos provin
atlikta, ir kad padarę tai “Black vius, jie neretai kelyj pareikalau cijos susijungė į vieną valstybę,
Hand” — “Juodosios Rankos” davo daugiau apmokėti už patar tada dingo ir patriotingumo žy
Kamora
nariai. Kas yra ta “Juodoji Ran navimą. Jeigu keleiviai neišpil- mė iš Kamoros eilių.
ka?”
dydavo jų reikalavimo, jie duo tapo paprasta politiniai-kriminalinė organizacija.
Manoma, kad ji esanti dviejų davo žinią plėšikam, o tiem ap
Kam. nariai dalinasi į du sky
slaptų Italijos kriminalių organi sidirbus su keleiviais, paskui da
rių: augštąjį ir žemąjį. Aukšto
zacijų: “Kamoros (Camorra) ir lintas! grobiu. 'Pamažu Kamora
jo skyriaus nariai užsiima svar
“Mafijos” (Mafia) atžala.
t pati virto plėšikų ir galvažudžių besniais darbais, kaip, pavyz
organizacija.
Kamora.
džiui, politinėmis intrigomis, pa
Vienok Kamora buvo daugiau pirkimu valdininkų, stambiais
Abelna nuomonė apie Kamoros
negu galvažudžių organizacija. plėšimais, žudymu įžymesnių
atsiradimą yra tokia. Vienas is
Ji statė sau ir kai kurių patrio- žmonių, žemasai skyrius, t. y.
panas vardu Gamurra, šešiolik ; tinių uždavinių. Slaptai ji kariapaprastieji nariai grumojimu iš
tame šimtmetyj, įkūręs draugi-J
I vo prieš svetimšalius, gyvenu- reikalauja iš žmonių pinigus.,
ją mieste Neapolyj, tikslu kovo-I' sius
’?
Neapolyj, ir jo apielinkėj. apkrausto kišenius, vagiliauja.
ti su plėšikais ir banditais, kurie -Nužudymas arba sumušimas ko- Visame kame jie pildo paliepi
tuo
laiku
dažnai
pastodavo
ueh
7-2?* šalies diplo, ,T
. ,
v,
I kio nors svetimos
mus augštojo skyriaus narių.
hą keliauninkams. Gamurros or-| matę arba atstovo Kamoroj skai
Galvažudystes Kamoros nariai
ganizacija laikui bėgant pagarsė
tesi garbingu darbu. Išdavimas paprastai papildydavo sekamu
jo vardu “Onorata Societa della
galvažudžio ir užpuoliko valdžiai, budu: jie įsiviliodavo auką į ali
Camorra” — Garbinga Kamor- iš kitos pusės, skaityta darbu
nę arba kavinę, atskirdavo jį nuo
ros Draugija. Ji tapo jiega.
parsidavėlio, verto mirties.
draugų, iššaukdavo j “ginčą” ir
Šita patriotingumo ypatybė subadydavo peiliais.
Kadangi plėšikai užpuldinėda
Ačiū to
vo pakeleivius ant vieškelių tarp buvo priedanga, ačiū kuriai Ka- kiam nužudymo budui išrodydaNeapolio ir kitų miestų, tai Ka- mora turėjo savo narių tarpe vo, kad galvažudystė tapo pada
morros nariai apsiimdavo- būti daugelį įtekmingų ir viešame lyta muštynėm ištikus, besigi
palydovais. Keleiviai noriai safti- gyvenime gerbiamų žmonių. Ka- nant nuo užpuolimo to, kuris ta
po nužudytas.

"Juodoji ranka”

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo
pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjų parašais.
Pinigus gavo:
3668 — J. Misiūnaitei
O. Niaurienei
Tel. 95
5261 — R. Penkauskaitei
7122 — O. Misiūnienei
7441 — L. ženauskiui
8146 — J. Stalakojui
8151 — E. Bočkienė
8153 — A. Ričkui
8158 P. Jokubauskienei
8209 — M. Jušienei
8290 — B. Skinder
8316 S. Mickevičienei

Kvitai su paėmėjų parašais randasi
“Naujienų” ofise.
NUO $50.00 IKI $200.00 I SAVAITĘ.
Reikalingi atsakanti ir teisingi žmonės
agentystei. Turi mokėti kiek nors rašyti.
Mes užtikriname uždirbti $50.00 j savaitę
ir daugiaus. Turite puikiausią progą pada
ryti pinigus. Moterys taipgi gali dirbti.
Kreipkitės:
35 S. Dearborn Str., Duris 205
Chicago, Illinois.

Mafija.
Mafija yra Sicilijos organiza
cija. Ji susitvėrė tikslu prašalin
ti svetimą jungą iš Sicilijos. Da
lykas tame, kad Sicilijos gyven
tojai ilgą laiką žiurėjo ( o ir da
bar iš dalies žiuri) į Siaurinę Ita
lijos dalį kaipo į išnaudotoją, ku
riai nerupi vietos reikalai, šimt
mečiai priespaudos ir išnaudoji
mo auklėjo žmonėse neapykantą
prieš įstatymus ir valdininkus.
Sicilijos gyventojas,
kuris
kreipėsi į valdžią prašydamas
pagalbos, arba kuris teikė val
džiai informacijų, skaityta par
sidavėliu, užsitarnaujančiu mir
ties bausmės.
Kaip ir Kamoros, Mafijos or

Lifebuoy vartoja visobe
šalyse pasaulyj.

Pažymėtina jo vertybė
yra priparodyta visokiuo
se klimatuose, visokiuose
užsiėmimuose,
visokiai
odai.
Priimnumas ir gerumais
vartojime Lifebuoy yra
pažymėtinu pasaulyj.
RAUDONAS šmotas
Dideliu

ganizacijos

Padarytas Amerikoj

ASHLAND DENTISTS Dr.Vaitush,O.D.
Gera sveikata, reiškia ilgą
gyvenimą. Prasti dantys, reiš
kia vidurių neveikimą ir silpną
sveikatą.
Prastai
pataisyti
“platės” ir “bridges”, reiškia
prastą maisto virinimą ir perdegimą pilvo. Gvarantuojame,
kad galėsi kramtyt kiečiausį
maistą su musų
uždėtomis
I “platės”.
SPECIALISTAI
Platės ir Bridges

Į Dantis ištraukiame be skausmo
Į Atdara vakarais ir nedėlioms.
Tel.: Bivd. 9660

Lietuvis Akių Specialistas

Palengvins akių įtempimą,
kuris esti, priežastimi galvos
skaudėjimo, svaigulio, akių ap
temimo, nervuotumo, skaudamą
akių karštį, atitaiso kreivas
akis, nuima kataraktą, atitaiso
trumparegystę ir toliregystę.
Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminar
vimas daroma su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Spe
ciali atyda atkreipiama į mo
kyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vaka
re. Nedėldieniais nuo 10 ryto
iki 1 po piet. 1553 W. 47th St.,

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

CJOr/'I A I IhSnP A Q
A /A.D

Odos, kraujo, chroniškų, veneraliS
kų; inkstų; bei pūslės ligų.

DR. J. W. BEAUDETTE
Ofissto
/
Novako Vaistinė
1724 S. Ashland Avė.
Vai.: 2:30—5 ir 8:30—10 P. M.
Ned.: 2:30—4:80 P. M.
Telephone: Canal 464

Ofisas
5100 S. Ashland Avė.
ant viršaus Banko
Vai.: 1—2:30 ir 6:30—8:80 P. M. ■
N e dėl i o mis iki 2:30 P. M.
Telephone: Republic 805

TA Monro* 2804

DR. W. F. KALISZ
Specialomas: Mulei ų ligos ir Chirurgija.
1145 MILWAUKE’E AVĖ.

CHICAGO.

nariai

dalinosi j

8322 — J. Jankauskui
8369 — J. Juškai
8373 — A. Kuoris
. 8374 -r- O. Kulikaukienei
8377 — A. Jankauskui
8379 — S. Pliaužiui
8380 — J. Matuliui
8382 — A. Kazlauskienei
8383 — S. Kasinskiuti
8385 — E. Serelienei
8421 — T. Babarkui
8459 — R. Rušienei

U RUSIJOS

PersikiR n«o 8412 So. Halsted St.
po No. 8818 So. Halsted St.
Sorai Uotuvlams žinomas per 22
motu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo aitrias ir chroniškas ligas,

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimą,
Jei skaitant raidės susilieja,
Jei iš raidės darosi dvi,
Jei turi uždegimų aklų,
Jei skaitant ar siuvant akis skau
da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana .

tikavusi Penn
silvanijos ho»

pitalŠM.

Po-

tarnauja

prie

gimdyme. Duo

rfaM

Ilgose

moterims Ir
merginoms.

DR. A. R. BLUMENTHAL
Akių Specialistas
4649 S. Ashland Avė.
Kampas 471 h St.

Dienoms, 9 ryto iki 9 vak.

TeL:
Yards 413
Hermitan® ir Paulino.

Waukegano
Lietuviai

Pinigai iš
Rockfordo
Lietuvon

Valiau pasirodė, kad

pastebėtų prasižengimų šaltinis
buvo slapta, susidedanti iš 300
narių draugija, šitie banditai, •
policijos žiniomis, buvę nariai
įkurtos Jungt. Valstijose Mafi
jos draugijos.
Manoma, kad dabartinė Juo
dosios Rankos organizacija esan
ti arba organizacija,
sutverta
Juodoji Ranka.
Mafijos draugijos pavyzdžiu, ar
Mafija tapo perkelta į Ameri-. ba — Mafijos atžala, skyrius.
—Um.
ką. Laikotarpy j nuo 1880 iki
i.
v

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai
Ofisas
Chicago, Illinois.

savininkas

PLUNKSNŲ

10029 & State St
Chicago, I1L

ją; Ilgai prab

(Not Ine.)

1711 W. 47th St.

gu kas būdavo užmuštas, tai už liudyti.

Turiu patyrimų
moterų ilgose; rū
pestingai
prižln-

New Peoples Electric Co.

Užlaikytoje® gerų

A.SHUSHO
AKUŠERIU

3101 S. Halsted St., kampas 81os gat
Ofiso Tel.: Boulevard 9708.
Naktimis: Yards 8654.
Baigusi 'Ak»
šeri jos kologl

1619 W. 47th St. TeL Boulevard 1892 Chicago, III.

L. DAMBROWSKIS

ten 5489

Mrs. A. Michniewicz

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. Ine.

3323-25 S. Halsted St.

>aktllni>s
____
L 966 - Drovor 4186
GYVENIMAS: 3318 S. Halsted St.

AKUiERKA

Susivesk elektros dratus į savo namą dabar. Kaina stebėtinai
žema. Pagabus išmokesčio planas suteikiamas, jei norite. Mielai
apkainavimą suteikiame.

BEGKS DEPT. STORE .

elektros prietaisus.
'
Ofisas ir Labaratorija: 1025 W.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 19-U pietų,
ir nu® 6 Ud 8 vai. vakarais.
omis? Canal
TolophonalJ( Dien
8110
857

Akinių specialistas
1801 So. Ashland Ave^
Kampas 18-os gatvės.
' Ant trečio augšto virš Platt’o aptiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak.
Nedėliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

STREIKAS UŽBAIGTAS

Suvedame dratus
“augštuosius” ir “žemuosius ”
ir sudedame fixtu
žemesnieji pildo augštesniųjų
res į 6 kambarių
namą už $69.00.
paliepimus. Mafijos organizaci
Čystai baltų zasų plunksnų
Persitikrinimui
jai, manoma, dar ir išandien
kreipkitės
pas
svaras ...
79c
mus arba telefopriklauso daug valdininkų, už
nuokite, o mes su
imančių augštas vietas valdžio Prima čyptai baitų žąsų
teiksime apkainavimą. Darbą vi
je. Mafija begailestingai prašali plunksnų svaras ............. 98c
suomet
gv arai)
na iš kelio tuos, kurie kokiu
tuoj ame.
Rinktos baltų žąsų plunks
nors budu nusideda prieš orga
Taipgi, laikome
nos maišytos su pūkais $1.39
•lektr.
įrankių
nizacijos narius. Dažnai organi
krautuvę
ir
taisome
viską
namieja
zacija vartojama praša'linimui čysti žasiniai pūkai ....... $1.98 U įsų kainos prieinamos.
Sampeliai ant pareikalavimo.
politinių priešų, išsprendimui
DRABUŽIAI, i
šeimyninio ar kitokio ginčo.
Italijos valdžia ne sykį mėgi
Vyrams, vaikinams ir vaikams
no apsidirbti su Mafija. Dar ka
Mes ir vėl savo senoj vietoj ir ma
loniai
užkviečiame savo senus drau
raliaus Humberto laikuose bu
gus ir rėmėjus.
vo pasiųstas Sicilijon grovas
Turime puikiausią pasirinkimą nau
jų
drapanų apkainuotų, ’ tinkančiai
Condonchi kovot su Fafija. Jis
kiekvieno kišenini.
tečiaus, gerokam laikui praslin
Siutai ir overkotai nuo $12.50 ir
augščiau.
kus, turėjo prisipažinti nepajieKelinės nuo $2.50 ir augščiau.
giąs įveikti Mafiją. Jis buvo pri
Vaikams drabužiai, trunka! ir vaverstas pareikšti, kad Mafijos
lyzos.
Gausi savo pinigų vertę, arba gau
galia nežinanti kliūčių, kad net
si
pinigus atgal.
pati valdžia negalinti jos suval
Norėdami SIŲSTI PI* IGŲ Atdara kas vakaras iki 9 valM
dyti.
ned. iki 6 vai.
Yra du obalsiai, kuriais va savo giminėms LIETUVON,
S. GORDON,
duojasi Mafija. Vienas: onesta, kreipkitės į J. E. Bruževi1415 S. Halsted St.
Phone: Canal 947
antras — vendetta. Onesta reiš
kia tai, kad jokis asmuo nepri čiaus aptieką:
valo duoti valdžiai jokių infor
WAUKEGAN
macijų apie pirktadarybes, ku
PHAKMACY,
rias jis žino buvus papildytas,
1005 Marion Street, '
net jeigu tas asmuo butų pats
Waukegan, UI.
piktadarybės auka. Onesta obalsis yra maž-daug tokis: “Jei gy
ua«Kfi
vensiu, tai atkeršysiu tau, jei
mirsiu, tai atleisiu.” Ir reikia pa
stebėti, kad ir čia, Amerikoj, įta 1890 m. daugelis italų pradėjo
kai retai išduoda prasižengėlius. atvykti į JUngt. Valstijas, ypač
“Vendetta” yra kova pagalba iš pietinės Italijos dalies. Šios
revolverio ir peilio, šitoji kova šalies policija pastebėjo pirmiau
Pinigus iš Rockfordo
atsirado pasekmėj ilgų metų sia New Orleans mieste padidė
Lietuvon galima tiesiai
priespaudos ir išnaudojimo, žmo jimą, kriminalinio elemento. Bet
siųsti per S. J. Petrau*
nės negalėdavo sulaukti teisybės kada prisieinavo surasti prasikal
ską, Rockford Real Ka
iš rankų galingesniųjų, tai juo tėlius, jai nepavykdavo. Liudi
se įsivyravo savasis teismas. Jei ninkai visuomet
atsisakydavo
tate & Loan Co.

jį keršydavo giminės, o paskui
giminės keršydavo giminėm.
Dažnai pasitaikydavo, kad pa
žymėta auka motus, dešimtį ir
dvidešimtį metų išvengdavo žudeikos rankos, bet pastaroji pa
galios pasiekdavo ją kad ir po
dvidešimties metų.

4^’DR.HERZMAN-^l

Ned.

1O iki

12 pietų.

Specialistas džiovoa
Moteriškų, Vyriškų ir .
Vaikų Ligų.
OHSO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
5 vaL po piet ir nuo 7 Ud 8:80 vai.
vakaro.
Nedaliomis nuo 10 vai.
valandos ryto iki 1 vaL po pio*.
Telefonas Drezel 2880

Or. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrų ir mo
terų; galvos, akių nerviškumų, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą,
paralyžių ir kitos visokias vidurių li
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.
ValĮmdos nuo 9 ryto iki 9 vakaro.
Nedaliomis nuo 9 iki 1 po pietų,
1407 Milwaukee Avė.,
Chicago, III.
Phone: Humboldt 5849
TeL. Auutin 787

DR. MARTA
L9WIATT—SASS.

Tel. Boulevard 6467

DR. G. M. GLASER
■

Praktikuoja 30 metai
Ofisas:
8149 S. Morgan St., kerti 82 St.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:
9
Moteriškų ir Vyriškų
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:
Į Nuo 10 ryto iki 8 po plotų, 6—8
3 vakare. Nedėliomis nuo 10—2
po piet.
Telephone Tardo 687
Telephone Van Buren 294
Ras. 1139 Lndepandence Blvd. Chicags

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ?
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago
Telephone Drovor 9698
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po plot
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną

Kųtik sugrįžo ii Callfornijos ir
vii tęs savo praktikavimą po No.
6208 W. Harrison St
Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9
vakaro išskiriant nodšldieniua.

Canal 257
Naktinis Tai. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki < po
piet 6 iki 9 vakaro,
lodiliomis nuo 9 iki 12 ryto.
1821 S. Halsted St..
Kampas 18 ir Halsted St.

Tel. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALIUS
Gydytojas

8801

DR. J. KULIS

DR. mu

Lietuvy a Gydytojas ir Chirargas
People Teatro Namo,
1816 W. 47th St., Tel. Bonl. 160
VALANDOS!
6 iki 8 vak. NedU. 10 iki 12 ryto
Res. 2914 W. 43rd Street
Telephone McKinley 268

Telephone Yards 5882

T.1.. Canal 2118

Iš čia pinigai yra pv«

So. Morgai Stree%
Chicago, BĮ.

DR. M. T. STRIKOL’IS

1900 So. Halsted St
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki
8 vakaro.
Rezidencija: 2811 W. 68rd 84.
.Tol. Prospect 8468

Chirurgai

VALANDOS: 9—12 ryto

I Telephone Yards 1582

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo visokias ligas motorų, vai
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim
pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

Ir

DR. M. STUPNIGKI
8107 So. Morgan Sin
Chicago, Iii.
VALANDOS: Nuo 8 Ud 11 ryto
ir nuo 5 Ud 8 vakaro.
/

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

siunčiami Lietuvon grei«

čiausiu budu ir už pint

1821 8o. Halsted St„ Chicago. UI.

gų siuntimą pilnai ats&

koma.
Siųskite pinigus Lie
tuvon per

J.S.Petrauskas
809 So. Main Str.
Rockford, I1L

Phone Canal 257
—’V

—-—■———

DR. P. ŠIMAITIS
Nąpjrapath
Gydau be vaištų, be operacijų
8:00 ryto iki 12 vai. 2:00 iki 5:00
v. v. kasdien,- išskiriant ketvergus.
Vakarais pagal susitarimą.
i

DR. M. STAPULIONIS
Gydau be gyduolių ir be operacijų
3347 'Emerald Avė.
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakaro
Tel.: Boulevard 9897
761 W. 184 a gąt
2 Ud 8 rak.
Tol.: Canal 279

------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------
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NAUJIENOS, Chicago, III.

Kursas Markiu (Auk
sinu) Šiandien
prigulintis permainai

1,000 Markių $9.95
5,000 Markių $47.75
10,000 Markių $95.00
Viri nurodytas kursas apmoka ir
persiuntimo kaštus Lietuvon. To*
dėl nieko nereikia Judėti prie tu
sumų.
Ant didesnių sumų duodame epecialiftkai temas kainas. Pinigai yra
pristatomi Lietuvon i trumpiausi
laikų. Parduodame laivakortes |
Lietuvą ir ii Lietuvos. Atsišauki
te ypatiikai arba laiiku į

RUSSIAN-AMEBICAN
BDBEAU
160 N. Wells Street,
CHICAGO, 1LL.
Valandos Biuro: Kasdiena iki 7tai
vai. vakaro. Nedaliomis iki
imai vai. po piet.

Kojų šutimas
yra liga
e

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

Kojol
išgydo kojas
nuo šutimo
Išsirašyk Kojolo buteliuką.
šiandien, vartodamas čia
pridėta kuponą.
Bingol Chem. Co.

2816 S. Michigan Avė.
Chicago, III.

čia prisiunčiu $1.00 už kurį
atsiųskite man Kojolo buteliuką
gydyti kojoms nuo šutimo.
Adresas

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

v. ........

..i./

Telefonas Pulln.an 856

DR. P. P. ZALLYS
Lietavya Dantistas
IMU! Be. Michigan Av„ Roselanė.
Valandos: 9 ryto iki 12 dieną
line 1 pa pietą Iki 9 vakar*
k.
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Rašomoji
Popiera
po 18c. svaras
Kam reikia geros baltos
(bond) rašomosios popieros (neiinuotos), tegul kreipiasi į “Nau
jienai”.
Turime pardavimui dideli
pluoštą rašomosios popieros ir
parduodame labai pigia kaina —svarais po 18 centų už svarą, ar
ba lapais po 2c už 10 lapų. Krau
tuvėse tokia popiera pardavinė
jama po 40c svaras. Reikalau
dami popieros kreipkitės Naujie
nų ofisan Kas norite gauti po
pierių | kitą miestą paštu, turė
site primokėti už persiuntimą
skyriumai po 8c nuo svaro.

CHICAGOS
:: ŽINIOS::

bėgti, tapo abu gerai šuns ap
draskyti.
AUTOMOBILIS UžMUšfi
ŽMOGŲ.

Frank Cathcartas, 60 metų
amžiaus, 6324 N. Paulina gat.,
TAI BENT VAIKAS.
tapo penktadienio naktį auto
mobilio suvažinėtas prie Pauli
Jurgis Rndolph, 8 metų am na ir Dcvon gatvių. Automo
žiaus, 6015 Vernon gat., pama- biliu važiavo George Clark, 1142
tęs šunį draskantį Elzbietą Pop- Pratt bou|evnnl.
pasų, 7 metų amžiaus, 518 E.
60-tos gat., puolė jų gelbėti. TeGAL BUS ŠALTA ŽIEMA.
čiaus kol suspėjo polismonas at| Žinovai spėja, kad šįmet bus
šalta žiema, nes iš angsto pasi
rodė šaltis.

Panedėlis, Spalio 10 d., 1921

Grasiną mirtim.
Andrew Scąidl, kurio valgo
mųjų daiktų krautuves pryšakį
praeito ketvirtadienio naktį su
sprogdino, už nemokėjimą gra
sinančių laiškų rašėjui $1000.00,
vakar gavo kitų laišką, grasi
nantį jį į keturias dienas nu
šauti, jeigu jis viršminėtos pi
nigų sumos nurodyton vieton
laiku nepadės. Policija jį saugo
ja.

darbo ir jau antras mėnuo, kaip
maitinosi vien kava ir sudžiūvu
siais pyragaičiais, nes buvo la
bai biednas. Gydytojui .sako,
kad neliepagis.

Pranešimai

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA

LAIVAKORTES

C NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visu geresniųjų linijų važiuoti
Lietuvon ir iš Lietuvos.
NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien
laivakortės pardavimu, bet stengiasi
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir
visu kuo juos aprūpinti.
SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujienų
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas
A. RIPKEVICIUS, kurs dabartiniu laiku
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei
kalus.
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon
parūpina Naujienų ofisas trumpu laiku,
o taip-jau duoda pageltos aprūpinime
taksu.
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus į
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas
* be jokiu atidėliojimu ir be jokiu nuosto
liu. Naujienų čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik
nuvažiavo Lietuvon.
NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ
SKYRIUS
Chicago
1739 S. Halsted St

RAKANDAI

VYRŲ

5 KAMBARIŲ VĖLIAUSIOS MAdo» rakandai turi birt parduoti už bi
tę są/.itib vą
Seklyčiai sr,tas, valgomajam kambariui setas,
miegruimio setas .kaurai, davenport,
etc. Parduosime ant syk, arba atski
rai. Taipgi, puikiausia grojiklis, pi
anas ir didelis, dubeltavu springsu
phonographas su rekordais ir daimanto adata.
1922 So. Kedzie Avė.

REIKIA PRESER1O PRIE
McCorndskas pritaria šelpti Vo moteriškų drapanų.
2300 So. Leavitt St.
kiečių vaikus.
Medill McCormiskas, Illinois
valstijos senatorius, pranešė de
REIKIA VYRŲ, GALI PA
Vrv, Illinois valstijos Vokieči^L/'uT^ r 1
vaikų šelpimo komiteto pirmi*
gui proga turinčiam $300 kapi
ninku!, kad jis pilnai pritaria
talo. Pinigai užtikrinti. Paty
vajui surinkti $3,000,000.00 Vo
kietijos vaikams maitinti, kurie rimas nereikalingas. Kreipkitės
82 W. Washington st., Room 525
dolei nemaistingo valgio yra vi
sokių ligų apimti.
REIKALINGAS
ANTRAa
v
rankis arba trečiarankis prie
(Apgarsinimas)
duonos kepimo. Atsišaukite, M.
Algminowicz, 401 Meeker Avė.,
M. YČAS CHICAGOJ!
Joliet, III.
(Iš Bridgeporto)
Tik ką atvažiavęs iš Kauno p.
M. Yčas kalbės spalio 10-tą die
nų 7:80 vai. vak. šv. Jurgio pa KASYKLOS APIE KISKIMINETAS
KLONI PRADĖS' DIRBTI.
rapijos svet., 82 ir Aubum Avė.
Jis žino visą dabartinę Lietuvos Iš patikėtinų šaltinių patyrėme,
kad kasyklos vietoj ir apielinkėj,
politinę situaciją. Pasakys daug kaipo Apollo, Leochburg ir Venderdalykų, kurių mes dar negirdė grift Artnstrong ir Westmoreland pavietose, Pennsylvanijos valstijoj tuojome ir apie juos nei manyti ne jaus bus atidalytos ir darbas bus va
manėme. Nepraleiskite progos 1 roma su pilnu darbininku skaičiumi,
šios kasyklos dirba anglių juostoj,
Ateikite į prakalbas! Įžanga vel kuri yra apie keturių pėdų aukščio.
Kasyklų geri viršai ir paprastai sau
tui.
L. L. Paskolos yietinė stotis. sos.Taipgi yra daugelis stubų toj sek
cijoj, kurias kompanija pabudavojo
.........................................
laike šios bedarbės ir kuriose niekas

Pašovė smuklininką,
Albertas Stephevens, 3034
Normai gat., patėmijo, kad Dentonas Murray, 30 metų i|mžiaus,
3012 Normai gat., norįs jo pa
čią nuo jo pavilioti. Tai nieko
nelaukdamas aną vakarą nuėjo
io smuklei! ir pastarąjį mirti
Sako, Chicaga bus orlaivių
nai pašovė. Stephens bandė pa
centras.
bėgti,. bet buvo policijos sugau
•>
Aną vakarą Maj. Rudolp W. tas.
Shrocder, sykį buvęs aukščšiausiai iškilęs ore, kalbėdamas Illi
Ieško plėšikų.
nois Model Acto Kliube, Audi
C. J. Sicler, Wilmetto polici
torium viešbutyj, pasako, kad
Phone Boulevard 491
ateity Chicago bus orlaivių cent jos galvo ieško jaunų plėšikų,
kurie padeda medžius skersai
ASHLAND JEWELRY ras.
gatvių priemiesty ir kada au
MUSIC STORE
tomobiliais važiuojantieji žmonGatvekaris
užmušė
žmogų.:
Deimantai,
nės sustoja žiūrėti kame daly
Hugli O’llara, 26 metų am kas, jie juos apstoja ir apiplė
Laikrodžiais
Auksybė, Co- žiaus, 6243 S. Winchester gat., šia.
lumbijos Grafo- tapo gatvekario prie 63-čios
nolas ir lietuviš South Lincoln gatvių užmuš
Panelė pašovė vaikinų.
ki naujausi re
tas.’ Per neatsargumą bėgo pro
v.8
-.V * kordai.
Albertas Colenian, 40 metų
s.7 J...S
pryšakį gatvekario ir tapo mir4537 S. Ashland
amžiaus, 3816 S. La Šalie gat., Liet. Darbininkų Tary
A,„ Chicago, III.
perlenktas.
tapo p4es Pearl VVilliams, 22
bos Konferencija.
metų amžiaus, į abi koji pašau
tas. ši p-lė norėjo jį nušauti,
Chicagos Lietuvių Darbininkų
už tai, buk šis pradėjęs įsimylė Tarybos konferenciją įvyks neti į kitų p-lę. Policija ieško p-lės dėlioj, Gruodžio 11 dieną, 10 vai.
<) I)nOADWAY
NF.VV VOUK.N.Y.
J
Pearl Williams.
ryto, Meldažio sevtainėje, 2242
Tiesi kelionė į LIETUVĄ PER PILTAVĄ (Karaliaučio prieplauką)
West 23 Place.
Alba per LIBAVĄ, HAMBURGĄ-EITKUNUS
Krito negyvas bėgdamas į
Draugijos ir kuopos priklau
Šiuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant mu
gatvekarį.
sančios arba norinčios priklausy
sų pasažierai, O YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti STAČIAI
Į PILIAVĄ.
Joseph Domi niek, 45 metų ti Ch. L. D. Tarybai, malonėkite
Lietuviai važiuodami į Piliavą, aplenkia Lenkų juostą (Koridoamžiaus, krito negyvas prieša išrinkti atstovus Į konferenciją
rą) ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių vizų ne reikia.
Susinėsimas bu Piliava tai yra nauja šaka musų reguliariško
kyj 2035 S. Halsted gat. namo (po^vieną atstovą nuo kiekvienų
susinešimo su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o dėl Lietuvių ta
bėgdamas į gatvekarį. Sako tu 50 narių arba dalies) ir prisi
trumpas ir parankus kelias namon dasigauti .
rėjęs širdies Hgų.
dėt prie to didelio judėjimo, ku
POLONIA ........... Oct. 19
LATVIA ........
Nov. 9
LITHUNIA ........... Nov. 2
ESTONIA ........... Nov. 23
riam vadovauja Lietuvių Darbi
Norėjo peštynių: gavo metus ninkų Taryba.
Taipgi tiesi kelionė tarpe Libavos-Danzigo-Halifakso ir Canados
belangėn.
Ch.L.D.T.Pildomasai Komitetas,
Visi laivai turi puikius kambarius trečios kliasos keleiviams
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.
Joseph Urban, 29 metų am
žiaus, 1838 S. Morgan gat., ta PRAKALBOS APIE LIETUVĄ.
Rengia L: S. 8- Y UI Rajonas.
po teisėjo Linvrence B. Jacob Utarninke
,spalių ii d„ kaip 8 vai.
nuteistas vieniems metams į pa vakare, p. M. Meldažio svetainėj ren
giama didelės prakalbos apie Lietuvą.
taisos namus ir užisimoketi Kalbės
Dr. A. Montvidas tema: “Lie
$1000.00 pabaudos ir teismo lė tuvos valdžia ir jos paskola Ameri
”. Kitais žodžiais, ar Amerikos
šas, nž nešiojimų ginklų, ir koj
lietuviai/darbininkai gali šitą paskolą
$200.00 pabaudos už blogų pasi remti ar ne. Prakalbas rengia L. S.
elgimų. Slapti policijos agentai S. VIII Rajonas.
Be kita, šiose prakalbose bus išaiš
sako, buk pastarasis norėjęs nu kinta būtent, kaip į Lietuvos valdžią
žudyti Joseph Herzijią, smukli ir jos paskolą žiuri patys Lietuvos
ninką, 1843 Fisk gat., po to, darbininkai.
Visus kviečiame atsilankyti. įžan
kaip pastarasis neleido jam savo ga nemokama.
— Rengimo Komiteas.
smuklėj muštis.

Lietuvon ir Iš Lietuvos

REIKIA DARBININKU

**I**, *WWI**^**,,*******,,*»*^^

nėra gyvenęs. šios kasyklos, pana
šiai turės nuolatinį darbą ir apie pu
santros valandos nuo Pittsburgho.
Šiose kasyklose dirba nuo 1,000 iki
2,600 darbininkų.
Musų tautiečiai kurie yra bedarbo,
gali važiuoti viršuj minėton vieton
tuo.iauR jei geidžia apsirūpint nuola
tiniu darbu.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI 5 KAMBA
RIŲ geri rakandai ir pigiai, nes
važiuojame į Lietuvą,
5359 So. Morgan St.
3 lubos, priekis.
GERA PROGA! STUBOS RAkandai (fomičiai) turi būt parduoti į
3 dienas. Rakandai mažai vartoti.
Parduosiu pigiai visus sykiu arba po
vieną.
2050 W. 28rd St.,
Ant trečių lubų iš užpakalio.

PARDAVIMUI RAKANDAI
kaip nauji, pigiai ir greitai.
P. BALTUNAS,

965 W. 18 Pi. 8 fl. front

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

“PARDUODU LOTĄ, ARBA
mainysiu ant automobilio arba
kito biznio. Lotas 80x125 ir ran
dasi 46-os gat. ir Francisco AV.
2219 Lake St., Melrose Park, III.

PARDAVIMUI BUčERNe ir
grosemė, lietuvių apielinkėj.
Biznis įdirbtas per daug metų.
Parduosiu su namu arba tik biz
nį, 2956 S. Union Avė.

MOKYKLOS
DIDŽIAUSIA

Mokykla Chicagoj

BARGENAS
saliunas ir lunch room tarp dviejų di
delių dirbtuvių. Gerai biznis eina.
Pardavimo priežastis, kitame mieste
gyvenu. Turiu gražią rezidenciją
gražiausioj vietoj.
Parduosiu arba
mainysiu ant bizniavo namo.
4107 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI GROSERNĖ UŽ
teisingą kaina.
Labai geroj vietoj,
ant Town of Lake. Toje vietoje vis
biznieriai pelningi. Pardavimo prie
žastis ,savininkas eina į savo seną
biznį spaustuvę. Taipgi, parduodu pi
anu su daug lietuviški} rolių, 3 šmotų
seklyčios setą. Galima pirkti visk:
ant syk ar atskirai. Pašaukit telefo
nas Lafayette 2599. Parduoda labai
greit, nes eina naujan biznin.

PARDAVIMUI SALIUNAS,
visas arba pusė. Priežastis par
davimo, važiuoju į Lietuvą. Pa
siskubinęs pirkti nesigailės, nes
gaus už pusdykę, 1715 W. 46 St.
M. Yčo prakalbos. — L. L. P. Chi-

Bėgyj 24 vai. pavogta 19 auto cagos Aspkričio vadybos pakviestas p.
Martinas Yčas, ką tik iš Lietuvos at
mobilių Chicagoj.
vykęs Chicagon, apsiėmė laikyti pra

siuvimo vyriškų ir moteriškų drapaną.
Musų sistema yra geriausia, čia
mokiname atskiruose departamentuo
se pilna siuvimo amatą. Mokiniai
aktu ai i šk ai kerpa, mleruoja ir siuva
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
lygų. Išmokinam į trumpą laiką ir
už labai prieinamą kainą. Išmokęs
amato, be darbo nebusi.
Ateikite pasiteirauti, tas nieko neprekiuoja.
Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM
DESIGNING
SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO
Kampas Lake Str„ ant 4 lubų.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA

PARDAVIMUI SALIUNAS,
lietuvių apgyventoj vietoj. Prie
kalbas ir kalbės: subatoj, vakare —
Mokinama: angliškos ir lietuviškos
žastis
pardavimo
nesveikata.
Town
of
Lake;
nedėlioj,
po
pietų
—
kalbų, aritmetikos, knygvedystfe, ste
šįmet daugiau saužudysčių.
Brighton Parke, vakare — Ciceroj;
nografijos, typewriting, pirklvbos tei
Atsišaukit
Sveikatos departamentas pra panedėlio vakare Bridgeporte.
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel4530 So. Paulina St.
— L. L. P. Ch. Ap. Valdyba.
nos istorijos, geografijos, politikinta
nešė. kad šįmet tik per devynis
ekonomijos, pilietystės, dailiarašysmėnesius papildyta daugiau sau- Lietuvių Moterų Apšvietus Drau
Iš GERIAUSIŲ GROSER- tės ir tt.
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
žudysčių, negu per visus praei gija turės draugišką vakarėlį suba nėVIENA
ir smulkmenų krautuvė ant par
4
valandai
po pietų. Vakarais nuo 6
toj,
spaio
15
d.
Mark
White
Sq.
Par

tus metus.
davimo.
Biznis gerai eina, gražus
iki
10
valandai.
ko salėj . Pradžia 8 vai. vak. Vi kambariai pagyvenimui.
Prieinama 3106 so. HALSTED st. chicago.
šįmet bėgyje devynių mėne sos narės būtinai turi dalyvauti — kaina.
sių papildyta 277 sauŽudystės. atsinešti savo užkandžių ir atsivesti Atsišaukite
— Komisija.
3486 So. Western Av.
gi praeitų metų tik 160. Sveika draugus.
tos komisia sako, kad to viso Chicagos Lietuvių Tarybos mėnesi PARDUODU GREITAI smul
Leveskio Mokykla
priežastis, tai bedarbė ir bloga nis susirinkimas bus utaminke, Spa kių daiktų krautuvė, trijų gat Prirengiamoji ir prekybos dėl su
augusių. Mokina Lietuvių ir An
lio 11 d., 8 vai. vak., Mildos svet.
šalies ekonominė padėtis.
Meldžiame nesivėluoti, yra labai daug vių kampas. Nepraleiskite pro glų kalbų; Grammar School, High
ir Prekybos dalykų. Priren
svarbiu reikaų svarstymui.
gos, 4572 Gross Avė., arti 46-os School
giama prie kvotimų J visas augš— Valdyba.
Atsargiai su pinigais.
gatvės.
tesniasias mokyklas. Dienomis:
nuo 9:00 ryto iki 4:00 p. p. Vak.:
Patartina visiems lietuviams
PASARGA.
7:30
iki 9:30. Nedėldieniais nuo
kuogreičiausiai atsiimti įdėtus
11 ryto fki 1 ▼. p. p. mokinama
savo pinigus iš tų įstaigų, ku Norintieji pasigarsint į sekamos die
ALIUNAS, lietuvių gramatikos.
PARDAVIMUI
rios moka už įdėtus pinigus nuo nos Naujienas, turi priduot savo pa lietuvių ir lenkų apgyventa. 1747 S. Halsted St. arti 18 gatv.
7
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
20 iki 100-tui nuošimčių į trum karo.
Geras biznis. Turiu išvažiuoti
AUŠROS MOKYKLOJ
pų laikų, nes nepadariusieji, vė
į
Lietuvą.
Pardavimai savanų, biznių, auto
liau gali gailėtis.
1614 W. 46th St.
mobilių, rakandų, kambarių jieškojiPėtnyčioj, Spalio 14, prasidės
mai, apsivedimai, asmenų jieškojimai Ir t.t. turi būt iš kalno apmoka
pamokos lietuvių kalbos. MokinRūkė lovoj: mirė.
mi.
Normanas H. Smith, 37 metų
PARDAVIMUI SALIUNAS, tojaus Pavylas Adomaitis. Visi
amžiaus, 5760 Harper Avė., už Klaidos padarytos paskelbime, turi gera vieta, išdirbtas bifenis, no kvięčiami pradėti tuo laiku dėlei
migo berūkydamas cigaretę ir būt atitaisytos i 24 vai.
riu parduoti greit iŠ priežasties didesnės naudos mokiniams ir
parankumui mokyklai. Prisirašis iškritęs iš jo burnos uždėgeė
išvažiavimo į Lietuvą. ^
šyt galima visada.
lovą. Gi kada pabudo iš miego
1458 W. 15 Ši
jau buvo gerokai apdegęs ir už
3001 So. Halsted St„
RANDON KAMBARYS, vaikiek laiko pasimirė.
Chicago, III.
kinui netoli Humboldt Parko.
PARDAVIMUI GROSERNf!
....................... -......... .
................ .............
Rado negvva žmogų beizmente. Elektros šviesa ,ir vana.
ir smulkių daiktų krautuvė; 4
Mokinkis dressmaking.
8240 Augusta St.
Frank Hoffman, 50 metų am
kambariai dėl pagyvenimo. Par
Siuvimo, Dezaininimo
žiaus, 1655 W. Divison gat., ta
duosiu pigiai, nes einu j kitą
Dienomis ir vakarais.
po rastas negyvas savo paties
biznį. Atsišaukite, 8523 South Specialės vakarinės klasos dirban
namo beizmente. Policija ieško
čioms moterims ir merginoms iš
Halsted St., Chicago.
mokti sau pasisiųti dreses. Mes iš
mirties priežasties.
MOTERŲ_________
duodame diplomus ir parūpinamo

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

REIKIA DARBININKU

Iš bado analpo.
i Jonas Preiln, 45 metų amžiaus, 7475 S. State gat., apalpo
ties 528 S. State gat. namu gatJvėj. Jis 17 savaičių išbuvo be

Keikia

moterų

prie
sortavimo popieros, nuolatinis
darbas, gera alga, atsišaukite,
j. Rosenburg & Co., 2143 So.
Loomis St.

PARDAVIMUI SALDAINIŲ
ir kitų jvairių smulkmenų krau
tuvė. Pardavimo priežastis —
važiuoju ant ūkės, Wm. Willman
4328 So. Honore St.

vietas.

Valentinė Dressmaking Colleges
2407 W. Madison, —
6205 S. Halsted St.
SARA PATEK, plrminink®.

