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Priima Lietuvos Padalimma
Indija boikotuos valdžią
150 bilionų kronų Austrų defecitas

Priima Lietuvos padalinimų
Lietuvos kabinetas priėmė Hynianso pasiūlymų Vilniaus
klausimu.
KALNAS, lapkr. 6. — (Lietu
vos kabinetas nutarė priimti, su
tūlomis pastabomis, tautų są
jungos pieną užbaigti ginčą
tarp Lenkijos ir Lietuvos už
Vilnių, įkuriant du pusiau au
tonominius Lietuvos kantonus,
susidedančius iš Vilniaus apy
gardų, o kitą iš likusios dalies
Lietuvos.

Indija ir toliaus neklausys
valdžios
Kongresinis komitetas nutarė
nemokėti mokesčių ir neko
operuoti su valdžia.

DELH, Indijoj, lapkr. 7. —■
Visos Indijos kongresinis ko
mitetas, susidedantis iš 2(X) de
legatų, vakar nutarė ir toliau
laikytis “civilinio nepaklusnu
mo” politikos, taipjau nemokė
ti mokesčių ir niekame nekoojieruoti su valdžia. Tik 7 de
legatai balsavo prieš rezoliuci
ją
Nacionalistų vadams Ma
hatma K. Ghandi, kuris įnešė
rezoliuciją, nurodė į visą rūs
tumą tokios ramios revoliuci
jos ir |>ersergėjo prieš priėmi
mą tokio nutarimo gerai jo neapsvai’sčius ir lengva širdimi.
.Jis sakė, kad visiško nekooperavimo judėjimas prasidės
už dviejų savaičių Gugerat distrikte ir jis bus pavyzdžiu vi
sai Indijai.

Didelis Austrijos deficitas
VIENNA, lapkr. 7. — Val
džia utarninke paduos parla
mentui užtvirtinti sąmatą biud
žeto 1922 m. Sąmata rodo, kad
sekamais metais bus 150,000,000,000 kronų deficitas.

Portugalija priims Karolį

Leninas paskelbė amnesti
ją tik kareiviams

RYGA, X—18 (Elta). Spalių
17 d. Rygoj prasidėjo Paba Ri
Rusijos piliečiai turi išsiimti jos soc-dcmokratų konferenci
pasportus. Amnestija palie ja. Konferenciją atidarė gar
susis latvių poetą Rainis. Pir
čia tik kareivius.
mininkauja Suomijos delegatas
----True translation filed with the poat- Tahner ir Rainis .
maater at Chicago, 111., Nov. 8, 1921
as required by the act of Oct. G. 1917

MASKVA, lapkr. 7. — Rusi
jos sovietų komisarų taryba
vakar paskelbė, kad visi rusai,
kurie išgyveno užsieny) pen
kis metus, neteks savo piliety
bės Rusijoje, jei jie iki kovo
1, 1922, ncišsiims pasportų.
Iš priežasties keturių metų
sukaktuvių bolševikų viešpata
vimo, visuotina amnestija tapo
paskelbta visiems užsieny gy
venantiems kareiviams, kurie
kariavo prieš sovietų valdžią.
Tolimųjų Rylų respublikai
reikalaujant, Japonija suliko,
Padavė naują notą Vengrijai. kad Dairen vedamose derybose
Suteikta amnestija visiems Siberijos klausimais dalyvautų
ir Rusijos atstovai,—’ paskelbė
monarchistams.
Rusijos užsienio reikalų minisBUDAPEŠTAS, lapkr. 6. — teris čičerinas. Maskvos val
Vengrijos nacionalinis seimas džią atstovauti tose derybose
šiandie trečiu ir paskutiniu skai tapo paskirtas Lenkų Komu
tymu priėmė bilių, inuverčiantį nistų partijos vadovas Marmio sosto buvusį karalių Ka chelevskis, kuris jau išvažiavo
rolį ir pašalinantį Hapsburgų Į į Diareną.
dinastiją.
čičerinas taipjau paskelbė,
Vengrijos regentas admirolas kad šiemet tapo padarytas su
Ilorthy išleido dekretą, sutei tariąs su Turkija, Persija, Af
kiantį amnestiją visiems tiems, ganistanu, Buchara ir Chiva.
tijųPortugalijos valdžia leido išga
benti Karolį ir po pačią Žilą an
Madeira salos. Jam galbūt bus
leista būti Funchai, kur galės
gyventi viename namų nepa
baigto sanalariumo. Jį būda
voj o vokiečių finansistai, bet
darbą sustabdė iškilus nesusi
pratimams su Portugalijos vai
džia.

Mažoji entente nenurimsta

kurie dalyvavo bandyme Karolį

vėl pasodinti ant sosto, išėmus
jų vadovus.
Mažosios
entente atstovai
r
šiandie įteikė Vengrijos valdžiai
naują notą, pareiškiančią, kad Parlamentas priešinasi padary
tai su Jungt. Valstijomis su
pašalinimo nuo sosto įstatymai
rezig
juos nepatenkina, kadangi jie Į tarčiai. Prezidentas
nuos.
neuždraudžiu Hapsburgų sugrį
žimą ant sosto tokiais budais
BOGOTA, Columbia, lapkr.
kaip laisvais rinkimais. Po no
ta nėra pasirašę talkininkai, 7. — Cohrmbijos atstovų buto
kurie užgįrė bilių dar prieš jį priešinamasis ratifikavumi su
tarties su Jungt. Valstijomis
įneša n t į nacionalinį seimą.
pasiekė tokį laipsnį šiandie,
kad respublikos prezidentas
Saurez nutarė rezignuoti.
Kongresas susirinks ryto, kad
PARYŽIUS, 1. 6. — Francja išrinkus laikinį prezidentą, ku
negali tikėtis gauti kontribuci ris eis pareigas iki įvyks nau
jos iš Vokietijos daugiau kaip ji rinkimai.
Kalbama, kad
68,000,000,000 auksinių mar prezidentu bus išrinktas buvęs
kių, arba 61 nuoš. Fra nei jos užsienio reikalų ministeris gen.
aplaiytų nuostolių, sako atsto Jurge Hokpiin.
vų buto biudžeto reporterio
Bokanowski įteiktas tam. butui Injunctionas prieš streikuojanraportas.
• čius pieno išvežiotojus.
Tikimąsi, kad valdžios išlai
dos sekamais metais bus suma
NEWARK, N. J., lapkr. 7.—
žintos iki 24,953,(XX),000 fran Vice-kancleris
John Foster
kų. Pajamų gi tikimąsi gauti šiandie išdavė injunetioną, ku
23,327,(XX),000 frankų. Pasida riuo draudžiama streikuojan
rantis 1,626,000,000 frankų de tiems pieno išvežioto j mus “dar
ficitas turės būti padengtas iš bais, žodžiais ar pasielgimais”
leidimu naujų iždinės bonų.
kliudyti pieno išvežiojimui.

Columbia atmeta sutartį
■

t

Didelis Francijos deficitas

Duos jam vietą ant Madeira AMERIKIEČIAI VES RUSIJOS
salos.
ASBESTO KASYKLAS.
RYGA, 1. 5. — American
BUDAPEŠTAS, lapkr. 7. — Allied Drug & Chemical Co.
Manoma, kad Karolis ir Žita, pasirašė sutartį su sovietų val
kurie buvo pasodinti ant anglų džia apie aperavimą Alapajevskruizerio Cardiff, kad išgabe kio asbesto kasyklų, antrų di
nus juos ištrėmimui ant Madei džiausių asbesto kasyklų Rusi
ra salos, jau išplaukė iš Duno joje. Amerikiečiai turės depojaus upės ir dabar plaukia zituoti Rusijoje $50,(XX), ku
Juodosiomis juromis į Bosfo rie bus sugrąžinti, kada kom
panija supirks už tiek pinigų
rą.
Karolį gabenant ištrėmimui mašinų. Koncesija duodama 20
palei Moroko pakraštį, Vengri metų.
Kompanija apsiima dvigubai
jos nacionalinis susirinkimas
specialiniaiue posėdyje vakar padidinti prieš karinę produk
priėmė įstatymą, pašalinantį ciją per penkis įmetus. Sovietų
Karolį nuo sosto ir kartu pa valdžia pasilaiko teisę atpirkti
šalinantį visą Hapsburgų dinas- tas kasyklas po 5 metų, užmo
/"......
"
— ——
kant už jas netik investuotą su
“Socialdemokratas”
mą pinigų, bet ir kainą metų
prieš tai visos produkcijos,
Musą draugų savaitinis laikraštis
Iš Kauno. Skaitykit visi.
skaitant jos vertę Londone mar
kete. Valdžia taipjau nupirks
Gaunamas Naujienose.
Kaina ic.
10 nuoš. visos produkcijos.

Pabalti jos socialdemokratų
konferencija*

Bolševiką valdžia panaiki
nę duonos korteles

BERLINAS, lapkr. 7. —Nuo
latinis puolimas Vokietijos mar
kės gimdo Berline sujudimą.
Didelis žmonių pirkimas neapsistoja.
Laikraštis Freiheit sako, kad
vienatine išeitim yra gavimas
internacionalinės paskolos, ku
rią igvaranluotų Vokietijos in
dustrija ir bankai. Bet liūgo
Stinnes sekėjai slaptai prieši
nasi šitokiam pienui.
Lekai Anzeiger sako, kad
Londono bankierių grupė pa
siūlė Vokietijai £25,(X)0,000 paskolą, apie kurią dabar valdžia
svarsto.

RYGAš lapkr. 7 (Žydų Spau
dos
Sąjunga). Tarybų Rusų
valdžia panaikino vieną svar
biausiųjų bolševikų reformų,
būtent, duonos korteles. Nuo
šio laiko valdžios kortelių duo
nai gauti nebebus. Duona pa
sidaro “laisva prekė”, kurios
kiekvienas gali pirktis -— jeigu
gali gaut kur pirktis ir turi už Bet Vokietijos kapitalistai rei
ką.
kalauja valdžios didelių sau
koncesijų.

Siūlo Vokietijai paskolą.

Jieško Haros užmušėją
Suimtas dar vienas nužiūrimas
dalyvavime suokalbyj žmo
gus.
TOKIO, lapkr. 7. — Otsuka
stoties viršininko pagelbininkas
Eigoro Našiinoto tapo areštuo
tas ir kaltinamas ■dalyvavime
užmušime premjero Ilara. Ma
ra ir buvo užmuštas Otsuka
stotyj. Apie 20 stoties darbi nin

ku irgi buvo suimta, bet juos
po išklausinėjimui paleista.
Premiero užmušėjas Ryiči
Nakoka sakosi, kad jis neturė
jęs draugų. Bet policija mano,
kad buvo platus suokalbis už
mušti premierą. » Policija tai
spėja iš to, kad matyta bėgant
iiš stoties
gerai pasirėdžiusį
žmogų, kada Nakoka perdūrė
peiliu premjero krutinę. Val
džia mano, kad jauno užmušė
jo tvirtinimas, jog jis vienas
viską darė yra tik bandymas
pa slėpt i ko n sp i ra t < > ri 11 s.
Nakoka buvo pasislėpęs ant
stoties platformos, kada atėjo
Ilara ir kiti Seiyuiki partijos
vadovai važiuoti į Kieto, kur
turėjo įvykti tos partijos susirinkimlas. Vos tik spėjus premierui įeiti per vartus, kaip Na
koka pašoko iš savo vielos ir
įsmeigS trumpą kardą į Haros
kairiąją dalį krutinės, tuo pa
čiu laiku sušukdamas: “šalie
priešas”.
i 17
Suteikus pirmąją pagelbą,
premierą nuvežta į numaus, kur
jis neužilgo pasimirė.

Karalius

Aleksandras
sostą.

apėmė

BELGRADAS, •]. 7. — Kara
Angliakasiai sugrįžo į darbą. lius Aleksandras, kuris nesenai
sugrįžo iš Paryžiaus, jau ap
TERRE HAUTE, Ind„ 1. 7. ėmė Jugo Slavijos sostą. Pri—'Didžiuma iš 30,600 streika saiką jis sudėjo prieš parla
vusių Indianos angliakasių, pro mentą. Didelių pastangų pa
testui prieš teisėjo Anderson daryta apsaugoti karalių. Gat
išduotąjį injunetioną, šiandie vėse prie parlamento neleista
sugrįžo į daibą.
pasirodyti žmonėms, taipjau
uždrausta buvo būti ant bal
Švenčia sukaktuves.
konų ir stogų.
RYGA, 1. 6. — Vakar Petro
grade prasidėjo labai ramus ap
PINIGŲ KURŠAS.
vaikščiojimas keturių metų su
lapkr. 7 d., užsienio pini
kaktuvių nuo Lenino ir kitų gų Vakar,
kaina, perkant jų no mažiau kaip
bolševikų pasigriebimo valdžios už 25.000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais šiaip:
lapkr. 7, 1917 .

Gal teismai ir policija streikuos
PEKINAS, I. 5. — Šiaurines
Chinijos policija ir teismai gru
moja paskelbti streiką,
jei
jiems tuojaus nebus išmokėtos
algos. Valdžia neturi pinigų.
Jie negauna algų jau keletą
savaičių.

Londono bankieriai siūlą
Vokietijai paskolą.

Anglijos 1 svaras ............... $3.94
Austrijos 100 kronų ................... 4c
Belgijos 100 kronų ............... $7.11
Danijos 100 kronų ............... $18.45
Finų 100 markių ................... $1.64
Franci jos 100 frankų ........... $7.37
Italijos 100 lirų ................... $4.22
Lietuvos 100'auksinų ............... 40c
Lenkų 100 markių ........................ 3c
Olandų 100 guldenų ........... $34.60
Norvegų 100 guldenų ......... $18.92
Švedų 100 kronų ................... $23.15
šveicarų 100 kronų ........... $18.65
Vokietijos 100 markių ......
40c

BERILINAS, lapkr. 7. — Vo
kietijos induslrialistų lyga nu
tarė suteikti valdžiai finansinę
pagelbą, pavedant valdžiai ly
gos narių turimus kreditus užsienyj, kurie siekia apie 1,000,000,000 markių. Tas nutarimas
tapo padarytas po 7 vai. triukš
mingo svarstymo, kuriame da
lyvavo linansistas Iluįgo Stin
nes ir Kruppo dirbtuvių direk
torius Dr. Alfred Hugenberg.
Betgi ta pagelba valdžiai
duodama lik sekamomis sąly
gomis:
Valdžia turi priimti aštrios
ekonomijos programą ir pasi
tarti su privatinėmis kompani
jomis apie ekonominį ir taksų
programą.
Valdžia turi sutikti pasitarti
su užsienio finasiniais eksper
tais apie didį duodamo krediot ir jo atsiliepimą į pinigų
vertę.
Valdžios pramones ir viešos
įstaigos turi būti taip vedamos,
kad jos nereikalautų pagelbos
iš viešojo iždo.
' h .
Turi būti nuimti visi suvar
žymai laisvo ekonominio -gy
venimo, kurie trukdo jo išsivystimą. Tarp tų suvaržymų
lyga skaitę ir įvedimą 8 vai.
darbo dienos.
Susirinkime dalyvavo 1,200
atstovų nuo didžiųjų biznio įstaigų.
;’i'
. *T
LIETUVIŲ PRAMONININKAI
ESTUOS.
'DALINAS, X—18. (Elta).
Elta agentūros pranešimu, (Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės
Delegacija atvyko į Taliną spa
lių 17 d.
TALINAS, X—>19. (Elta).
Lietuvių Prekybos ir Pramo
nes delegacija atvyko į Taliną
spalių 17 d. rytą. Stoty šir
dingai suliko svečius Estų Už
sienio Reikalų Vicc-Ministeris
Heilai, Prekybos Vice-Ministeris Reining p. Petraitis ir kiti.
12 vai. delegacija buvo priimta
pramonininkų draugijoj. Į šir
dingas kalbas atsakė D-ras Soloveičikas. Pirmą vai. įvyko
priėurimjas Rotulšūj. Kalbėjo
Miesto Galva U-eson. Po piet
delegacija apžiurėjo miestą au
tomobiliais. Penktą vai. su
ruošta priėmimo vakarienė Už
sienio Reikalų m-jos rūmuos,
dalyvaujant p. Hellat, Preky
bos, Vidaus ir Apsaugos Ministeriams ir Pramonės bei spau
dos atstovams. Vakare dele
gacija apsilankė Teatre Opero
je. Spalių 18 d. bus apžiūrimos
dirbtuvės ir uosto įtaisai.
(Liet.)

Lietuvos žinios
d. Čekų Slovakų konsulas Lie
tuvai Jaroslavas Halia prie mu
sų žuvusioms dėl tėvynės lais
Kaip jie ruošia manifestacijas. vės pastatytojo paminklo at
nešė ir sudėjo savo vainiką.
Spalių 9 d. manifestacijai bu
vo įsakyta “Slražy kresovvej” Lietuvos užsieniuose atstovų
ir “Obrony woli Indu”, kad vi konferencija Kaune pasibaigė.
si kaimiečiai, miestiečiai ir ge
WASH1NGTONAS, lapkr. 4
ležinkelininkai Švenčionių aps.
d. (Liet. Inf. Biuras). — Eltos
ir jo apielinkių būtinai imtų
pranešimu, lapkričio 1 d. pasi
savo šautuvus, seni ir jauni, ir
baigė Lietuvos Užsieniuos!' At
vyktų į Vilnių.
stovų konferencija Kaune. Kon
Kai spalių 8 d. iš vakaro su
ferenciją už.baigus m Užsienių
sirinkę Vilniun kaimiečiai pa
klausė manifestacijos ruošimo Reikalų Ministeris, Dr. Puryckis, pakvietė Lietuvos užsie
valdybos, kam jie privalomai
niuose Atstovus (Lietuvos diplo
sukviesti, valdyba jiems atsa
matinį karpusą (skyrių), Mikiusi, kad parodyt lietuviams,
nisterių Kabineto narius bei
jog jų nekenčia, nenori su jais
partijų vadus vakarenčn Metro
dėtis, ir kad visi kaimiečiai ei
polio viešbučio salėse.
ną su lenkais.
Rudiškių apielinkej įsakė len
kai žmonėms, kad jie važiuo
tų Varšuvon pasisakyti norį
priklausyti Lenkijai.
—Eina gandų, kad rusus ir
WASHINGTONAS, lapkr. 4
lietuvių gelžkelio tarnautojus
pavalysią nuo vietų. Švenčio d. (Liet. Inf. Biuras). — Eltos
nių apielinkej žiauriai verčia pranešimu, Lietuvos Ministeris
žmones rašytis prie Lenkijos. Pirmininkas, Dr. Kazys Gri
nius, dėl akių ligos išvažiavo į
—Vilnių nuo spalių 9 d. va užsienius. Ministerio Pirmi
dina ne “Srodkowa Lit\va”, bet ninko pareigas eina Dr. Paryctiesiog Lenkija. (Liet.)
kis.

Iš Vilniaus

Dr. Grinius išvažiavo į
užsienius

Suomiu atstovas Lietuvai

Del Palangos uosto

WASIIING'r()NAS, XI — 4
d. (Liet. Inf. Biuras) — Eltos
pranešimu, spalių 17 d. po
Suomijos pripažinimo Lietuvos
Nepriklausomybės
de jure,
Suomių Vyriausybė nuskyrė
pasiutinybes sekrelorį p. Reino
Sylvanderį Suomijos atstovu
—charge d’affaires ad interin
Lietuvai Kaunan.
Suomijos spauda ypatingu
džiaiiigsniu ir pasitenkinimu
sveikino pripažinimą Lietuvos
Nepriklausomybės, iškelia ener
gingą Lietuvos kovą dėl nepri
klausomybės ir nurodo į pavyz
dingą ekonominę Lietuvos pa
dėtį.

KAUNAS^ X. 20.-1 Nors Pa
langos uosto tyrinėjimai teori
joj jau ir pabaigti, tačiau to
praktikos darbo atlikimas galės
įvykti dar ne taip veikiai, gal
išeit 10 ar daugiau metų.
Laikinai, Palangos žvejų pa
dėties pagerinimai manoma su
daryti šventosios žiotyse lai
kiną uostą ir turėti tam tikrą
laivą žvejų nugabenimui žve
jybos metu iki paskirtos vietos
ir pargabenimui sugautų žuvų
kraštan.
Toks laivas bus vandens val
džios žinioje ir patarnavimas jo
bus apmokamas. (Liet.)

RYGA, X—18. (Elta) Spalių
17 d., vakar sudegė Latvių
KAUNAS, X. 19. Spalių 17 Steigiamojo Seimo Rūmai.

Čekų Slovakų vainikas.

j—

.....................
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Didžiausias
markių atpigimas
Dabar Vokietijos markės ir Lietuvos auksinai
nupuolė taip žemai, kaip dar niekad nebuvo. Už
dolerius dabar galima pasiųsti keturis syk daugiaus auksinų negu pereitais metais. Ar dar žemiaus kada nupuls auksinai, nežinia, bet prie
šito auksinų pigumo, kam reikia siųsti pinigų
Lietuvon, tegul tas geriau pasiunčia nesilei
džiant į spekuliaciją.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pasieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
Era New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra
orespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1789 So. Halsted Si,
Chicago, UI.

NAUJIENOS, Chicago, UI.

2
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kė kitokią nuomonę. Jos pa
NAUJIENOS
sakė, kad valdžios įgalioti r
The Lithuanian Daily News
niai Genevoje nebūtų sutikę
Published Daily except Sunday by priimti Hymanso projektą,
tha Lithuanian News Pub. Co., Ine.
jeigu jie išanksto nebūtų ži
Editor P. Grigaitis.
noję, kad tam jų žingsniui
1739 SO. HALSTED ST., pritars valdžia ir St. Seimo
CHICAGO, ILLINOIS.
didžiuma.
Telephone Koosevelt 8600

gatai supratę lenkų melus patariama, stumia Lietuvą į
ir šmeižtus, kad pavykę tą pragaištį. Bet dar lajuose sužadinti Lietuvai biaus yra kalta Lietuvos valsimpatijos ir užuojautos, idžia, kuri savo pataikavi
paaiškinti musų siekimus mais svetimų šalių imperia
ir politiką. Ir staiga po vi listams prirengė dirvą to
so to krinta nutarimas, kiam Tautų Sąjungos žing
kuris traukia mus duobėn, sniui ir kuri dabar pati pri
kuris jų pačių pripažįsta sideda prie Tautų Sąjungos
mas, kaipo didžiausia au plano vykinimo.
ka, kurią mes galime pa Lietuvos žmonės skyrė
kelti. Ir tai daroma vienu | valdžią tani, kad ji gintų ša
balsu! Neatsirado tarpe lies reikalus. O ji apgavo
49-ių nei vienos tautos,
juos.
, ■<!.; H"’®'!
kuri norėtų mums paduo
ti ranką. O juk tarp tų
tautų buvo ir mums drau
gingų.... Atrodo, lyg jie
t,
« »1
(musų delegatai) neparo
BEGĖDIS!
dė didelės baimės prieš
► ">■—r——4
Hymanso projektą, lyg
informavo, kad lietuviai Po antgalviu “'Socialistų Au
” Chicagos klerikalų orga
neperdaug spiriasi prieš kos
nas rašo redakciniame straips
jį. Ištiesų, jeigu taip butų, nyje apie deportavimą trijų lie
tai visai suprantama, del- tuvių “anarchistų”:
ko dargi draugingos tau
“Jie visi trys su kitais
tos mielu noru priėmė pa dviem sėbrais teisme buvo
čios Lietuvos beveik siūlo kaltinami dideliame prasi
žengime. Būtent, pernai jie
mą auką....
“Jeigu taip buvo, tai ai visi susimokino ištrenkti iš
Illinois Central Dia
šku, kad delegatai turėjo bėgių
mond Spėria 1 traukinį.
perėjus nutarimui jį pri
“Jie tarėsi tą ‘šposų bur
pažinti ir paskui stengtis žujam iškrėsti rngs. mėli.
mus įtikinti, kad kitokios Bet savo piktų darbų turėjo
atikti
spaly,
Darbininkų
išeities nėra”.

Dabar, kaip matome, šita
musų nuomonė, pilnai pasi
tvirtino. Po visų išsisukinė
Subscription Kates:
# jimų valdžia, pagalios, pa
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago. reiškė, jogei ji priims Hy
$8.00 per year in Chicago.
manso projektą “su tam tik
8c. per copy.
Entered as Second Class Matter roms pastaboms”.
March 17th, 1914, at the“Post Office
Įvyks tas, kas buvo senai
of Chicago, III., under the act of
March 2nd, 1879.
praniaujama socialistinėje
Naujienos eina kasdien, išskiriant ir šiaip pažangioje spaudo
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, je: krikščionių demokratų
111. — Telefonas: Roosevelt 8500.
kontroliuojamoji Lietuvos
Užsimokėjimo Kainai
valdžia pakišo Lietuvą po
Chicago je — paitu:
$8.00 “katalikiškos” Lenkijos lete
Metams .........................
4.50
Pusei metų _..... ........
...
2.25 na.
Trims mėnesiams_______
1.75
Dviem mėnesiams
O betgi tie gaivalai stato
, 1.00
Vįenam mėnesiui ........ ...
si dideliais Lietuvos nepri
Chicagoje — per neiiotojus:
03 klausomybės gynėjais!
Viena kopija ..
18
Savaitei .... ................
75
Klerikalai niekuomet ne
Mėnesiui-----------------------Suvienytose Valstijose ne Chicago], norėjo laisvos Lietuvos. Ca
paštu:
Metams .... ................ ............ ..... $7.00 rizmo laikais jie skelbė, kad
Pusei metų „......
—....... 4.00 lietuviai esą Rusijos caro
Trims mėnesiams
2.00
Dviem mėnesiams____________ 1.50 “burdingieriai”;
vokiečių
Vienam mėnesiui____ ~______ .75
okupacijos laiku jie mėgino
Lietuvon ir kitur užsieniuose:
sujungti Lietuvą amžinais
(Atpiginta)
Metams .......
$8.00
Pusei metų .........
4.50 ryšiais su Vokietija ir paso
Trims mėnesiams __ ________ 2.25 dint ant Lietuvos sosto “ka
Pinigus reikiasiųsti pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.
talikišką” karalių Urachą; Kitame vėl straipsnyje
o dabar jie tempia Lietuvą Lietuvos Šaulių laikraštis
sako:
Lietuvos valdžia Varšavon.
Lietuva nebus laisva tol
“Mes neprivalome labai
priima Hymanso kol nemunes nuo savęs toi
stebėtis, kad Tautų Są
klerikališko slogučio.
pro\ektą.
junga padarė nesąmonin
gą sprendimą, pasiūlyda
Associated Press praneša
ma vilkui su avele viena
iš Kauno, kad Lietuvos mi- Kaip Lietuva
me gurbe pasitalpinti, ir
nisterių kabinetas nutarė tapo parduota.
taikiai ir meiliai sugyven
priimti, su kaikurioms pa
staboms, Tautų • Sąjungos Kad musų skaitytojai ma ti....
“Bet kas musų neišsi
planą Vilniaus klausimu. Pa tytų, jogei ne tiktai princigal tą planą Lietuva bus pa pialiai Lietuvos valdžios žios iš nusistebėjimo, iš
dalinta į du pusiau-autono- priešai, o ir valdžiai prita girdęs iš grįžusios vald
miniu kantonu, Vilniaus ir riantys žmonės, skaito Hy žios delegacijos lupų tvir
Kauno.
. • į Į*’’^ manso projekto priėmimą tinimą, kad.... reikia pasi
Kaip musų skaitytojai ži didžiausia nelaime Lietuvai, duoti Tautų Sąjungos
no, tas Tautų Sąjungos pla mes žemiaus paduosime ke sprendimui ir priimti Hy
nas yra patiektas Hymanso. letą minčių apie tą dalyką manso projektą?! c Kieno
delegatai drįsta daryti
Jisai ne tiktai drasko Lietu iš Lietuvos šaulių organo
Lietuvių tautai panašius
vą, padalindamas ją į du “Trimito”.
pasiūlymas? Ar supranta
“kantonu”, o ir suriša ją su
Lenkija ekonominėmis, ka Tas laikraštis 41-am savo ponai diplomatai, ką reiš
įžengiamajam kia priimti Hymanso pro
rinėmis ir diplomatinėmis numeryje,
straipsnyje tarp kitko sako: jektą?
konvencijomis.
“Ar jie supranta, kokių
Pirmiausia tą Hymanso
“Tautų Sąjunga per mu
planą sutiko priimti Lietu sų delegaciją pasiūlė Lie baisių vaisių Lietuva su
vos delegacija Genevoje. tuvai priimti ir pasirašy silauktų jį priėmus?....
“Hymanso projekto pri
Lietuvių visuomenė, išgir ti antrąjį Hymanso pro
ėmimas reiškia Lietuvių
dus apie šitokį delegacijos jektą, kurs amžinai suri
tautos geru noru išreikštą
žingsnį, labai pasipiktino ir ša mus su Lenkija.
pačios Lietuvos nepriklau
“Pasiūlymas padarytas
ėmė kelti protestus. Steigia
somybės idėjos palaidoji
majam Seime socialdemo ultimatinėj ir galutinoj
kratų frakcija padarė pa formoj, neleidžiant įnešti mą visiems laikams.”
klausimą delei to dalyko, ir jokių permainų ir patai Tai šitaip kalba laikrašvaldžia, matydama, kad sų.... Nutarimas išneštas 'tis, kuris iki šiol ištikimai
žmonės yra labai priešingi vienbalsiai 49 tautų atsto- rėmė Lietuvos valdžią visuoHymanso planui, pareiškė, vų.”
’ se dalykuose. Jisai sako, kad
jogei ji nepritarusi jam.
Kitoje vietoje “Trimitas” Hymanso projekto priėmi
Daugeliui žmonių todėl iš sako:
mas reiškia amžiną surišimą
Lietuvos su Lenkija ir galu
rodė, kad tiktai Galvanaus
“Sakoma mums, kad tiną Lietuvos nepriklauso
kas su savo sėbrais Genevo
je taip nųdorai pasielgė, par ačiū musų delegatų pa- mybės idėjos palaidojimą!
duodamas Lietuvą lenkams. stangoms ir uoliam dar-| Kalta yra Tautų Sąjunga,
“Naujienos” tečiaus išreiš- bui, Tautų Sąjungos dele- kuri, Francijos imperialistų
437

Šimto Nuošimčių
Patrijotas
UPTON SINCLAIR’O
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS
(Tęsinys)

—Aš n-nopaskaitau! — sudejavo jis.
Gofė paėmė iš jo popieras.
—Aš pats tau paskaitysiu, tarė jis. — Klau
syk gerai ir įsidėmėk, kad viskas mano gerai
surašyta.
’
ru

Ir Gofė ėmė skaityti teismišką dokumentą: Aš,
Petras Gudžas,. padaręs priderama priesaiką,

■■■»!■

I

tos bombas lagaimii!na<n. su tani

tikra laikrodžio mašina nustatyta tokiam ir to
kiam laikui, kur turėjo bombos sprogti; [kaip
vežėjas Aizikas nuvežęs juos pilie taim tikro
Didžiosios gatvės kampo ir kaip jie itų lagaminų
su bombomis paliko gatvėj prieš pat Karo Pri
sirengimo šventės demonstracijai atvažiuosiant.
Buvo viskas aišku ir paprasta, taip kati
Petras, besiklausydamas, kone šoko iš dlžiaugsmo: ir tai visa, ko iš jo reikalaujama, kad jis
vėl gailėtų būt laisvas! Jis dabar atsižinojo, kų
jis turįs žinoti, ir jis tatai jau žino. Tik kurių
galų tasai Gofe jam iškarto taip nepasakė, ką

Ufajftiinkaž, Lapkr, 8, 192'f

■■■I.l.l—

Italijos socialistų suvažiavime bininkų sąjungom.
apsireiškė “centristų” (viduri
Bereikallo Pet. Klimka ima
nes srovės) smukimas. Šitą Į si advokato rolę ir mulkina
džiaugsmo faktų jisai išveda darbininkus, pats nepažinda
iš to, kad
mas to, apie ką rašo. “Nesisto“Už Serrati (centristų va ravok,” pons Klimka, pagyve
do) pozicijų tapo paduota nęs ilgiau (jei neklystu, rodos
47,62S balsai, už reformistus lik keli mėnesiai kaip, sveikas,
19,916, už Maskvą 3,764 bal grįžai iš Rusų) ir pats nosį nu
lėksi.
O visai nedaug tcrcik,
sai.”
kad gautum “'lietuviško poliTaigi Serrati srovė “smun cisto” kančims paragauti. Man
ka” dėlto, kad ji gavo suvažia rodos, kad jie tamstos “nepavime dvigubai daugiau balsų, žėlavotų”, tik pamėgink turėti
negu kilos dvi srovės sudėtos su jais reikalų.
į daiktų (daugiau negu du
Dabar didžiausias vakl'žioS
trečdaliu visų balsų).
O komunistinė srovė “kyla” argumentas prieš profesinę są
dėlto, kad ji gavo dvylika kar jungą, tai anot jų, komunisti
tų mažiaus balsų, negu Serra nis profesinių sąjungų nusis
ti srovė, ir tik apie 5% visų tatymas. Bet lai toli gražu ne
balsų (kuomet dveji melai at taij) yni. Imkim, kad ir social
gal už komunistinį internacio demokratus. Kol jie gina nuo
ar kitų “tautiškąją,
nalų balsavo kone visa parti Lenkų
buržuazinę” tėvynę, tai jie ge
ja!).
ri. Žiūrėk, ko gera, ir valdžios
Dar už kiek laiko komunistai oficijozas išgarbins ir vienas
Italijoje taip “iškils”, kad jų kitas mimslcris komplimentą
nė per padidinamąjį stiklą ne jiems pasakys ir Krikščioniųbus matyt.
demokratų lyderis Krupavičius
reveransų padarys;
beit kaip
pasisuks į vidaus frontų, prieš
visus tuos tautinius išnaudoto
jus ir politinius spekuliantus,
i . ..........
prieš tų skurdą ir vargą, kuris
[4Zi lirelkštaa Siame skyriuje
slegia Lietuvos žmones, tada
nuomones Redakcija neatsako.}
ir jie, kaip anos profesinės są

pUROPEAN ĮįMERICAN RUREAU
FABIONAS ir MICKIEVICZ, Ved.

Geriausia siuntimas pinigą,
laivakortės, pašportai ir t.t. t
NOTA KLIUDĄS
Reni Ilsiail>ask<*Ios,
Iiisuriiiai ir i.1.

809 W. 35th St, arti S Halsted St.
,

jungos — bolševikai.

Del Laisvės Lietuvoj

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas:
127 N. Dearbom SL, Room 1111-13
Tel. Central 4411, Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 ▼. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utarninAūi Ir
ketvergą. Nedėlioms nuo 9 Iki 12 r.
-----

LIETUVIS ADVOKATAS

22D1 W. 22nd St., kerti Learitt St.
Telephone Canal 2552.
Valandos: 4 iki 6 po piot, ir nuo
7 iki 9 vakare.
Veda visokias bylas, vi kuom
teism'uose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Faunas ir Risnina.
Skolina Pinigus ant pirmo morgečiaus ant lengvų iUygų.

»

O vis dėlto laisvei

į

----- T-t-taijp, Itiilcysiuos.

-

-

- -

- - ■

--------------------------------

■

A. A. SLAKI9
ADVOKATAS
Ofisas vidumdefltyjt
ASSOCIATION BLDO.
19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 lyto iki 5 po pietų.
Panediliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyde Park 8896

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 124
Tel. Central 6390
Vak.1 812 W. 83rd St., Ckcan
Tel. Yards 4681.

S. W. BANES
ADVOKATAS
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Rector Ruilding
79 West Monroe Street, Chicago,
Phone Central 2560
Rez. 3214 S. Halsted St,
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vak.

Tel. Haymarket 3669

JOSEPH W. GRIGAL
Lietuvis Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg.
Kam p. Milvvaukee ir Ashland Avės
Ofiso vai.: nuo 9 iki, 5 ir nuo 7
iki 9 vakaro.

—1

l’o sa.vn.ites ar kiek mes

GOLAN & GOLAN ’
ADVOKATAI IR PATARĖJAI
1305-7 127 N. Dcarborn St.
Randolph 3899

MAURICE J. GOLAN
Res. 1102 S. Ashland BIrd.
Seeley 3670

—............

—T-t-taip, supratau, viskų, — atsakė Petras.
^(Bus daugiau)’

.. /

J. P. WAITCHES

LAWYER Lietuvys Advokatas
Dienomis: Room 511 —
127 N. Dearborn St.
Tel. Dearborn 6096
Vakarais: 10736 S. Wabash Avė.
Tel.: Pullman 6377.

Phone Boulerard 6301

ANTANAS GREDUŠKA
Generalis

Kontraktorius Jr
bndavotojas.
Budavojame ir taisome.

1401 W. 47th St,

Chicag*.

New Peoples Electric Co.
(Not Ine.)

L. DAMBROVVSKIS
savininkas

1711 W. 47th St.
Tel.: Yards 413
Tarpe Hermitage ir Paulina.
Suvedame dratus
ir sudedamo fixtu
res į 6 kambarių
namą už $69.00.
Persitikrinimui
kreipkitės
p,is
mus arba telefonuokite, o mes su
teiksime
viuią. 13apkainavi-

pašauksim

tave prisaikintyjų teisman liudyti, Tuo tarpu gi
nėsi daugiau ?
>
žiūrėk, kad niekam nei žodžiu neišsižiotum, sup
—Ne.
ranti ? Kai kas gali bandyt ko nors iš tavęs iš
—Prisieki, kad tai viskas šventa tiesa?
kvosti, bet tu 'laikyk stipriai liežuvį prikandęs:
—Prisiekiu. a
\
—Tu prižadi, kad niekam nesileisi savęs per niekam apie tai nei,žodelio, kaip tik man, kada aš
ko klausiu. Aš esu dabar taVo viršininkas ir tik
kalbinėti, kitaip sakyti, nežiūrint, kų kas tau sa
aš sakysiu tau, kas, kada ir kaip, reikia daryt. Tu
kytų ?
supratai viskų gerai?
—Prižadu.'
i
,! .

—Gerai, — tarė Gofė, ir jis lengvai atsiduso,
kaip kad žmogus, kurs butų pabaigęs <begalo svar
bų jr sunkų darbų. Jis pasidarė daug švelnesnis

Tel. Randolph 2898

su' Petru.'
—Klausyk, Petrai, — tarė jis: — tu esi vyras
ir mes ’atsidedam į tave, žinoma, tu turi suprasti,
kad mes turime tave laikyt kol-kas uždarę; bet tu
nebusi kaip kalinys: mes elgsimės su tavim kuogeriausiai. Mes patalpinsim tave kalėjimo ligo
ninėj; ton gausi gerai valgyt ir nieko tau nereike-s dirbti.

s

JOHN KUCHINSKAS

iškovoti
vienas kelias tėra: nežiūrint
(Balsas iš Lietuvos)
visų persdkiojimų ir kliudymų,
Dėka tos “laisvės,” apie ku organizuoti visas darbininkų
šventėje, ar apie tų laikų.
“Tečiau detektyvai jų su rią “Naujienų” 209 mini. pa pajėgas ir veržte išveržti rei
moksiu susekė. Juos areš sismagindamas (rašo iš Smeto kalingųjų laisvę! —Socialistas.
tavo. Du iš jų teismas nu nos-Voldemaro ir ŽemdirbiųITALIJOS DARBININKAI
baudė kalėjimu, gi šitie trys buožių liogerio Pet. Klimka,
REIKALAUJA PINIGŲ
dabartiniu metu Lietuvoj fakpaliuosuoti.
DARBAMS.
“Tečiau jų nepaliuosavo tinai neveikia ir neturi galimy
Darbo departamentas. Nors bės veikti jokia profesinė są
Rymas. — Italijoj, kaip ir ki
teismo ištcisjnti, bet jie pri jungą. Tai tiesiog gėda [Lietu
pažinti negeistini šiai šaliai. vos valdžiai prieš tuos pačius tur, nedarbo klausimas sprau
Latvius, kurių pavyzdžiu ma džiasi priekin. Visuotinasis Dar
Ir bus deportuoti.”
lonėtų sekti ponas Klimka, ne bo Federacijos sekretorius D’
Kiekvienas žmogus, kuris ati kalbant jau apie imperialistus
Aragona parlamentinės socialis
džiai perskaitys šitų “Draugo” musų kaimynus kaip Lenkai.
tų grupės susirinkime pasakė:
pasakojimą, pripažins, kad to
Ir Latviuos ir ponų valdo “Valdžios paskyrimas 20,000,000
laikraščio redaktorius yra arba moj Lenkijoj profesinis judė
svarų viešiems darbams, kad
galutinas idijotas, arba besąži- jimas eina plačia Vaga.
štai tuomi pampinus darbo bedar
n iškas šmeižikas. Jisai pats nelaip senai pasibaigė Lenkuos
juk aiškiai sako, kad tie trys gelžkeliečių streikas. Pereitais biams, yra pajuokimu, atsižvel
lietuviai buvo išteisinti teisme; metais darbininkų streikas bu giant į tikrąjį reikalų. Tam rei
vienok jisai pasakoja apie juos, vo Latviuos. O IJetuvoj, ger kia ne 20,000,000 svarų, bet
200,000,000 svarų ir šita suma
kaip apie piktadarius, kurie iš biamasis Klimka?
Gal būt, turi būti sukelta valstybės už
tiesų padarė sąmokslą išversti
sveikas, laimingai Bollševiklbiš bėgių traukinį ir įvykino tų joj komisą ra vai (Beik pasa- tikrinta šalies paskola”. Grupė
nutarė reikalauti, kad parlamen
savo kriminalinį planų!
kyt, kad visi grįžę iš Rusų tas butų tuojaus sušaukta; šitas
Bet toliaus jisai dar ve ką
“šrezvičaikų” ir k. komisarai žingsnis skaitoma pasistatymu
nušneka:
čia darosi “ultra-<patriotai” ir prieš valdžią.
“Tai aukos socialinių mo kaip “specialistai”” stoja žvalkslo, kurį plačiai skleidžia •gybon ir į panašias x “garbin
VOKIETIJOS UŽMUŠTŲ
socialistų laikraščiai. Juk su gas” vietas), — kada pirmieji
1,808,546.
kvailinti darbininkai aklai profesinio judėjimo apsireišseka tai, kas rašoma tuose , kiniai, pasikėsinimai streikuo
Berlinas. — Vėliausiomis sta
laikraščiuose.
ti (prašau įsidėmėti, tik pasi tistikos žiniomis vokiečių nuo
“Kaipgi, prasčiokas žmoge kėsinimai, o ne streikai) buvo stoliai kare buvo 1,808,546 už
Patsai muštais ir 4,247,143 sužeistais,
lis netikės, jei socialistų laik žauriam sugniužinami.
raščius rašo tokios didžiai “gerojus” Mikuckis savo “po įskaitant atsitikimus ne karta
ranka darbininkam
‘mandros’ galvos. Tie ‘moks etiška”
sugrąžintus ant sužeistųjų sąra
linčiai visiems kiliems savo “snukius” —• anot jo paties iš
šo. — Reuter.
oponentams prikaišioja ne sireiškimo — daužydavo (vie
Oficialis visų Anglijos nuosto
moksiu.”
nam savo pažysta maim jis pa
lių skaičius (įskaitant valdybas)
sisakė: “po noram stiebi pišu
Pasirodo, kad “Draugas” nu
— po utrani niordi čyšcu” —< buvo 658,704 užmuštais, 2,032,piešė tuos tris žmones, kaipo
142 sužeistais ir 359,145 prapuo
naktini eiles rašau rytais snu
kriminalistus, nežiūrint to, kad
lusiais, ar belaisviais.
kius daužau!
jie buvo išteisinti, — tuo tikslu,
Farncuzųi nuostolių oficialės
Taigi “laisvoj” Lietuvoj už
kad apjuodinus socialistų laik
gniaužtas bent kokis darbinin skaitlines: 1,071,300 užmuštais,
raščius. Jisai nori pasakyt, kad
kų organizacijų gyvumo pasi 314,000 prapuolusiais ir 446,300
tamsus žmonės, skaitydami so
belaisviais.
cialistų laikraščius, išmoksta reiškimas.
Italija paskelbė skaitlines pa
Taip,
Pet.
Klimkos
laisve
plėšt ir žudyt.
Lietuvoj
naudojasi
visoki rodančias 465,560 užmuštais, ir
Begėdis!
“škaplierninkai” — Darbo Fe 959,138 sužeistais.
SMUNKA—BET KAS?
deracija, Švento Juozapo, Šven Amerikos nuostoliai buvo 51,tos Zitos (mat, kaip katalikiš 036 užmuštais, 208,223 sužeis
Škotijos komunistų organas, ka!) ir k. panašios draugijos. tais, 4,534 belaisviais ir 2,293
“Rankpelnis”, džiaugiasi, kad Bet nėra jos profesinėm dar- prapuolusiais.

—Vadinas,^ galime į tave atsidėti, 1 neišsisuki-

Tel Bfailevftrd 611

Vnlando^f9 ili-I 6 kasdiena.
Vakarai^: Utar., Ket. ir Stlb. iki 'I vakare '
' • N /d : Iki 3 po pietų. ■ •

Skaitytoju Baisa!

pareiškiu...“ ir t. t. Tai buvo stropiai sutaisy jis turįs žino Ii, tada nebūtų reikėję nei pirštų
tas sniulkmeningas pasakojimas apie vienų laužyti, nei rankos sukinti?
žmogų, vardu Džimas Guboris, jo žmonų ir dar
—Tai, vadinasi, čia yra tavo prisipažinimas,
tris kitus žmones; kaip jie pasamdė Petrą nu ar ne? — paklausė Gote, baigęs skaityti.
pirkti tam likn^'medžiagų bomboms dirbti ir
—T-t-taip, — atsakė Petras.
kaip Petras padėjęs tas bombas daryti lokiuo—Ir .šitokios išpažinties laikysies iki galo?
nc ir- to4<i uosc namuose, tokiu ir foflciti adrosu;
kaip jie sudėję

,,„11 ...........

suomet

arais

CuojamOt
Taip|£ laikome
elektr.
įrankių
krautuvę ir taisoma viską jamieje
Masu kainos prieinamos.
I

,

,_________________________________________________________

' DR. A. MONTVID '
Lietavis Gydytojas ir Chirargas
25 East Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
Telephone Central 8362
1824 Wabansia Avė.
Valandos: nuo 6 ild 8 vakare
Rezidencijos tel. Kedzie 7715
------------------------------------------ —

NAUJIENOS, Chicago, m
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Darbininko Draugas

CHICAGOS
ŽINIOS

MRS. A. MICHNIEWICH
AKUŠERKA

PAIN-EXPELLER

3101 S. Halsted St., kampas 31 gat.
Viename namo su Dr. Monkevičium.
Tel. Boulevard 9708
Valzbaienklia užreg. S. V. Pat.
Baigusi Aku
šerijos kolegi
Garsus per diiugliUPkaip
ją; ilgai prak
50 metų.
tikavusi Ponn
silvanijos hos
Tėmyk Įkaro (Anchor) Valzbaženklį.
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie
gimdymo. Duo
cla rodą viso
kiose ligose ir
kitokiuose rei
NAUJA
kaluos©
mo
TIESI KELIONĖ IŠ MONTREAL
terims ir mer
IKI DANZ1GO.
ginoms.
Pagablausis susinešimas su Pilava,
Kaunu ir Karaliaučium.
VISA VANDENIU KELIONĖ
BE PASIVĖLAVIMO,
BE PERSĖDIMO.
Dideliais, smarkiais ir populiariais
laivais “Scanriinavian”, 12,100 tonų ir
“Corsican” 11,500 tonų.
Akių Specialistas
Šie garlaiviai sustos prie HARVE
ir SOUTHAMPTON.
KAINOS IKI DANZIGUI pigiau
4649 S. Ashland Avė.
sios kabinete .................. -___ $200.00
Kampas 47th St.
Trečios klesos ........................... $110.00
Kaina iki Pilavos.
Trečia klesa...............................$135.00
Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba
THE CANADIAN PACIFIC
Raihvay Trafiko agentas
40 N. Dearbom St.,
Chicago, III.

Piktadariai išnešė $300 iš ciga
rą krautuvės.

Hktadariai įėjo į cigarų krau
tuvę po nuin. 1928 \V. Madišauti išsinešė $300 ir regislerio.
'Falui atsitiko vakar dienos lai
ku.

Jau antras vaikas sudegė nuo
degtukų.
Chestar \Valcouvv, 4 metų
amžiaus, 1814 W. 39-tos gat.,
žaidė kieme su degtukais ir
jiem užsidegus užsidegė jo dra
Dužiai ir jis mirtinai apdegė. Gi
vėliau Pavitto Ligoninėj pasi
mirė.
šeši metai atgal jo 8 melų
broliukas taipgi pasimirus už
sidegus jo marškiniams žui-

DR. A. R. RLUMENTHAl

Imkit Ji Kada Reikia
R jus žinote, kad daugelis paprastų moteriškų negalių ne yra
surgiškomis; kad jos ne yra jokia priežasčia nei jokiu svar
A
biu iš vietos paėjimu, sutinimu, augimu arba iš vietos paėjimu?

Užsinuodino trys vyrai su
“munšaine*.
Vakar trvs vvrai užsinuodino su mediniu alkoholiu. Visi
trys paimti Pavieto Ligoninėn.

Taria patyrimą
moterų ligose; rū
pestinga!
pridu
riu ligonę Ir kūdi
ki laika ligos.
10929 S. Stata 81.
Chicago, I1L

Dienoms, 9 ryto iki 9 vak.

JVed. 10 iki 12 piet*

R jus žinote, kad iš šių paprastų negalių randasi simptomai iŠ
kurių paeina didesnės priežastys surgiško stovio?
R jus žinote, kad daugelis moterų ir jaunų merginų bereikalingai
kenčia nuo panašių negalių ? Daugiau nei tas, jos pastato sa
vo sveikatą pavojun daleisdamos toms negalėms tęstis ir vystytis į
svarbias ligas.

IT’S
TOASTED

A. SHUSHO
AKUSERM

Žieminės numažintos kainos galėję
Arčiausia pasiekimui. Lietuvos vie
ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
delė pasivaikščiojimui vieta. Visi parankumai, modemiško laivo.

Specialistas džiovoj

Kodėl gerai neišmėgint šios gyduolės

1900 So. Halsted St
Tel. Canal 2118
Ofise yalandost nuo IK ryta 11d
8 vakare.
RerideecljaJ 2811 W. 68rd 81.

LydiaEiPinkham’s
Vagetable Compound
Lydia E. Pinkham Medicine Co., Lynu, Mass.

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4631 So. Ashand Avė.
Tel.: Yards 994

Telephono Yards 5032

DR. M. STUPNIGKI

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

1107 So. Morgas 81^
Chicago, BĮ.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto
ir nu* 5 iki 8 vakaro.

Tai. Austin 787

DR. MARYA
DO^TATT-SASS.

A

DR. S. BIEŽIS

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

Kardo Vakaras
K. Gugis ką tik pagrįžęs iš Lietuvos —
apie Lietuvos padėtį — jo kalba bus

Pasekmingiausis išradimas nuo
PLIKIMO

naudinga tiems, kurie mano grįžti į

Jo priežastis, gydymas ir apsaugotojas nuo 25 priežasčių, kurios veda
prie plikumo. Galimo užaugint plau
kus 21 iš 25 plikij musų stebėtinu gy?
dymu.
TIKRAI IšGYDYSIME
Pleiskanos, puolimas plaukų, niežė
jimas odos ir tt.
Gvarantuojame pasekmes. Egzami

Nedėlioję, Lapkričio-Nov. 13,1921
Meldažio svet.? 2242 W. 23rd Place
Programas prasidės lygiai 7 v. vakare.

šitame “Kardo” vakare kalbės adv.

1922 modelio, kuris grajina visokio išdirbinio
rekordus, su raštišku G VARANT AVIMU ant
10 motų. Šių phonographų reguliarė kaina nuo

Lietuvą ir tiems kurie žingeidauja Lie

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

tuvos reikalais.

Tik $34

Jūsų pasirinkime iš 24 rekordų, 500 plieno tiri TIII
tą, taipgi daimanto adata su kiekvienu V f* I I | I i
■
■ wl nhnr
phonographų. Ateikite pas mus ir mes
parodysime gražiausių phonographų. Kiekvienas phonographas yra
peržiūrėtas musų mechanikų, 15 metų patyrimo. ATEIK TAIP
GREIT, KAIP GALI GERIAUSIAM PASIRINKIMUI. MES PALAI
KYSIME IR KADA NORĖSI, TADA PRISTATYSIMį
VELTUI PRISTATOME VISUR. JEI GYVENI UŽ MIESTO, PA
SIŲSIME C. O. D. DALEISDAMI PERŽIŪRĖTI PIRMIAU, NEGU
MOKĖSI PINIGUS.

VELTUI

Taipgi, šiame “Kardo” vakare bus rodomi stereoskopiski paveikslai — Gyvenimas /Rymo Popiežių ir kunigų —•
paveikslai nauji ir žingeidus. Programe bus ir pamarginimų — dainos, ir pamokslus kun. Bimbas juokingus pasakys.
Po programui Grušo muzika grieš visokius šokius. Kiek
vienas atsilankęs į šį vakarą įeinant į svetainę gaus dovanų
gražų Cutonų Laisvamanių Kalendorių vertės 75c. dykai.

Leader Furniture and Phonograph Co
1020 S. Halsted St., Chicago, III.

CnnninliAlnn I imi Venerališkų, kraujo, odos, kroniškų, inkstų
vpuCIdlIulaS LlffU ,r Puslės« Elektriškas gydymas su pagel-

Atdara nuo 9 iki 9. Ned. iki 4 vai. po pietų.

DR. J. W? BEAUDETTE

Swedish
American
Line ■

LIETUVON
lllllllllllllllhlllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIH

KVAPSNIES IR DAŽO
EXTRAKTAI

Likerio bude, be alkoholio
Borboun, Gin, Rye, Kimmel
Brandy ir tt.
1 uncijos bonkutė
.75c
8 uncijų bonkutė $5.00
16 uncijų bonkutė $8.50
Išsiunčime čystuose bakseliuosc, vi
sas tavoras gvarantuojamas.
WENTW()RTH CO.
9137 Houston Avė., So. Chicago, III.
Už orderius nemažiau $5.00, apmo
kame persiuntimą.

— Bus —

Nupirks didelj Phonographa

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X-Spinduliai
Ofisus 2201 W. 22nd St., kampas S.
Leavitt. St. Tel. Canal 6222.
Rezidencija 3114 W. 42nd St.
Tel. Lafayette 4988.
Vai.: 1-4 ir 7-9. Ned. 10-12 pietų.

Ofisas
Novako Vaistini
1724 S. Ashland Avė.
Vai.: 2:39—5 ir 8:30—19 P. M.
Ned.: 2:30—4:80 P. M.
Telephone: Car.al 464

navimas veltui.

THE TMOMAS’,
plaukų ir odos specialistai.
300 Garrick Bldg., 64 W. Randolph
Tel.: Central 5851.
Valandos 10 vai. ryto iki 9 vai. vak.

S. S. STOCKHOLM.......... . .............
LAPKR. 12
S. S. DKOTTNINGHOLM_____ ______ GRUOD. 3
Trečios Klesos Kainos:
$125.00
J Hamburgą ......................................
$135.00
Į Piliau, Koeningsberg ir Danzing
į Liepojų ....... f.................................. $145.00
ir $5.00 taksų.
Trečios klesos pasažieriai talpinami į kabinus turinčius 2-4 lovas.
Švedų vizos nereikia.
Kreipkitės į vietinius agentus.

817 Blue laland Avė.

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

70 E. Jackson St., Chicago.

P*opla Teatro Narna,
1616 W. 47th St., Tel. Boul. 160
VALANDOSl
6 iki 8 vak. Nedšl. 10 iki 12 ryt*
Be*. 2914 W. 43rd Street
Telephone McKinley 268
....

,

.

t

i,

j.

‘ ■■■■.Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

Tel. Monro* 2804

3

Gydau be gyduolių ir be operacijų
3347 Emerald Avė.
9 ild 11 ryte ir 9 iki 10 vakaro
Tel.: Boulevard 9397
781 W. 18-ta gat.
2 iki 8 vak.
Tel.: Canal 279

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki < p*
piet. 6 iki 9 vakar*.
Hsdiliomis nu* 9 iki 12 ryt*.
1821 S. Halsted St„
Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŠIMAITIS
Naprapath
Gydau be vaistų, be operacijų
2418 W. 45th St.
Priėmimo vai. nuo 3 iki 7 vai. vak.
10737 So. Michigan Avė.
Priėmimo vai. nuo 8 iki 12 pietų.
Chicago, III.
■
.. .
..
—

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

Jei. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALIUS

DR. C. K. KLIAUGA

Gydytojai ir Chirurgai
VALANDOS: 9—12 ryto
2—9 vakaro.
8808 So. Morgam Streeš,
Chicago, III.

DENTISTAS
1821 So. Halsted St., Chicago, J1L
kampas 18th St.
Valanda ai O—12 ryto ir 1—P vak.
Phone Canal 2S7

Telefonas Pullman 856

DR. P. P. ZALLYS
Lietuvys Dantistas
18801 So. Michigan Av., Roodand.
Valandos: 9 ryte iki 12 dienų
Nu* 1 p* pietų iki 9 vakar*.

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų
DRABUŽIAI.
Ofisas: 8354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drover 9693
Vyrams, vaikinams ir vaikams
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 p* piet,
Mes ir vėl savo senoj vietoj ir ma
7—8 vak. Nerišliomis 10—12 diana. loniai užkviečiame savo senus drau

Praktikuoja 39 metai
Ofisas l
8149 S. Morgan St., kerti 81 Sf.
Chicago, Illinois.
r,
SPECIALISTAS!
Moteriškų ir Vyrišku P
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOSl
Nu* 10 ryto iki 8 po pietų, 6—8
vakare, Nedaliomis nuo lt—>2
p* piet.
Bfelephone Tardo 887

CHICAGO.

DR. M. STAPULIONIS

—h

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

S pečiai amas: Motėm ligos ir Chirurgija.
1145 MILVVAUKEE AVĖ.

Valandos! 8—12 kasdienę Ir 8—8
vakar* išskiriant nedildionius.

■——i

DR. G. M. GLASER

DR. W. F. KALISZ

GarsinkitesNaujienose

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgą*

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. Ine.

SVVEDISH AMERICAN LINE,
24 State St., New York,

Kųtik sugrįžo iš Californijos Ir
vii tęs savo praktikavimų po No.
1208 W. Harrison SL

Telephone Van Buren 294
lies. 1189 Independence Blvd. Chlcage

Ruatta & SerenelU

Pirmas pasažieriams patarnavimas iš New Yorko iki LIEPOJAUS
per Gothenburgą, Švediją. Pasažieriai bus transperuojami ant jūrių
tiesiai j Liepojų.

drTm. T. STRIKOL’IS

Dirbijas ir Importuotojas gu
riausių armonikų pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu ne
gu kiti, Dykai lekcijos pirkliams,
Raiykt angliškai dėl informacijų.

Ofis&s
5100 S. Ashland Avė.
ant viršaus Banko
Vai.: 1—2:38 ir 6:30—8:30 P. M.
Nedėliomia iki 2:30 P. M.
_______ Telephone: Republic 805

' ---------;

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

Tel. Prospect 3466

> American Line
Mongolia)
Now York
(Gruod. 1
Minnekahda)
j
(Gruod. 10
Manchuria) Hamburgą (Lapkr. 23
Tikietai tiesiai į Pilavą
INTERNATIONAL MERCANTILE MARINE CO.,
120 lai\rų
1,300,000 tonų
Chicago: F. C. Brown, West. Pass.
Manager. 14 North Dearbom St.

Moteriški, Vyriški k
i
Vaiki Llg<.
OnSO VALANDOSl
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
5 vaL p* piet ir nuo 7 iki 8:80 vai.
vakaro.
Nedaliomis nuo 10 vaL
valandos ryto iki 1 vaL po pia*.
Telefonas Drexel 2880
V

DR. YUSKA

Red Star Line
Išplaukia kas savaitę
Samland) Ncw York į (Lapkr. 30
Hamburgą.
Kroonland) New York (Lapkr. 26
Lapland)
Hamburgą
(Gruod. 3
Finland ........... *..................... Lapkr. 5
Zecland..... .................... .........Lapkr. 19

Praktikuoja 15 metai
Ofisas
1729 So. Ashland Avk, 2 labo*
C^kago, Illinois.

Tel. Boulevard 6487

I LIETUVĄ

Jei gydysitės tuojau, kaip tik patymysit apsireiškiančius simptomus, ir kenks
mingieji© simptomai galima vengti. Todėl, ant pirmo pasirodymo panašių simp
tomų, kaipo periodiškų skausmų, nereguliariškumą, erzumą ir nerviškumą, Lydia
E. Pinkham Vegetabl© Compound tuoj turi būt imtas. Jis yra prirengimas pa
gamintas atsargiai ir švariai medikalinėj dirbtuvėj. Nora jamo svaiginančių nei
nuodingų dalių ir galima imti tikru saugumu.
Vegetablo Compaund veikia tose vietose, kur simptomai apsireiškia lengvai ir
smagiai. Pastovumas vartojimo pats savaimi parodo pranykimą vieno po kitam
negeidaumij simptomu, žodžiu, Lydia E. Pinkham Vegetable Compound veikia
kaipo gamtiškas sveikatos grąžintojas, prašalina tuom laikinius nesmagumus ir
apsaugoja nuo didesnių nesmagumų.

DR. CHARLES SEGAL

\

SKAITYKIT IR PLATINKIT

gus ir rėmėjus.
Turime puikiausią pasirinkimą nauB* i drapanų apkainuotų, tink.inčiai
ekvieno 1d Seniui.
Siutai ir overkotai nuo $12.50 ir
augščiau.
Kelinės nuo $2.50 ir augščiau.

Vaikams drabužiai, trunka! ir v<lyzos.
Gausi savo pinigų vertę, arba gau
si pinigus atgal.

Atdara kas vakaras
ned. iki 6 vai.
i

i

iki 9

S, GORDON,
1415 S. Halsted St.
Phonei Canal 947________ .

vaL.

NAUJIENOS, Chicago, III.

4__________________

Lietuviu Rateliuose
ROSELAND.

Liet. Scenos Mylėtojų Ratelio
susirinkimas.

Antradienį, lapkričio 1 d.,
Chas. Strumilo svetainėj buvo
Lietuviu Scenos Mylėtojų Bate
lio mėnesinis susirinkimas, ku
rį atidarė Batelio pirmininkas
drg. Puškorius.
Raštininkas
perskaitė iš praeito susirinkiSeveros Gyduoles užlaiko
šeimynos sveikata.

Kosulys ir persišaldymas.

šiam laike metu, kosulys ir persi
šaldymas viešpatauja tarp suaugu
siu ir vaikų, jeigu neatkreipus ati
dos, jie gali suteikti y vairias pavoingas ligas. Prašalink nedoras
pasekmes nuo persišaldymo, imda
mas Severa’e Cold and Grip Tablete
(Severo Plyškelies nuo Persišaldy
mo ir Gripos). Kaina 50c. —Greitą
pagalbą nuo kosuli duoda

gevera’s
Cough Balsam
(Severo Bahamas nuo Kosulį). Jįs
palengvina erzinimą, paliuoso skre
plius, sustabda kosulį, padara kviepavimą lengvą ir pagelba gamtai
sugrąžinti normališką stovį. Di
desni bonkute 50 centai, mažesni
25 centai. Vįsose Aptiekose.
W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

A. f A.
ANASTAZIJA GLODENATDOBRAVOLSKIENfi
Persyskyre su Šiuo pasauliu sulau
kusi 33 metų. Amerikoj pragyveno
14 metų. Palaidoki Kennon, Wis. Pa
liko tris dukteris: Eleną 13 m., Bronise 10 m. ir trečią dviejų dienų; mo
tinų ir brolį Lietuvoj ir vieną Ameri
koje. Pasilieka nubudime dukterys,
vyras Aleksandra Dobrovolskis ir bro
lis Juozapas Glodenis.

mo protokolą, kuris tapo pri
imtas.
Toliau sekė vakaro rengimo
komisijos pranešimai. Komisi
jos nariai pranešė, kad nema
žai lėšavo pastatymas veikalo
“Palocius Ežero Dugne”, bet
visgi liko nemažai Bateliui ir
pelno. Drg. Šimkus pranešė,
kad jis parūpinęs rateliui aš
tuonis iš Lietuvos atsiustus la
bai gorus, naujus veikalus. Po
apkalbėjimui ratolieČiai nutarė
neužilgo vieną naują veikalą
stątyti scenoje, kai suspės.
Apkalbėjus Batelio bėgamus
reikalus, užsiminta apie badau
jančią Rusiją. Ratelis nutarė
paaukoti iš savo iždo $25.00
badaujančiai Rusijai, bet pini
gus nutarė nesiųsti per nesenai
susiorganizavusį
“Friends of
Soviet Rusisa” skyrių, dėlto kad
komunistai turėjo savo politiš
ką kaliniu šelpimo fondą, kur
ir po šiai dienai nė jokią at
skaitų niekam neišduoda. Dėlto
ratclicčiai ir nutarė pinigus
imtys pasiusti tam, kam jie juos
aukavo.
Dar vieną gerą dalyką Bate
lis padarė — įsteigė Dramos
meno kursus, jau pirma kursą
lekcija buvo trečiadienį, lapkri
čio 2 d. Kursus lanko daugu
ma scenai pasišventusių ratcliečią. Mokytojauja d. Dundulien.
Reikia pasakyti, kad
šis Batelis gerai laikosi, turi ke
lis šimtus dolerių ižde ir daug
scenerijų ir rūbą vaidinimui,
bet užvis daugiausiai tai nenu
ilstančią scenai atsidavusią vei
kėją ir veikiančią Ratelio la
bui.
Prie Batelio prisirašė naują
narių. — Naujas narys.
DRAMATIŠKO RATELIO
SUSIRINKIMAS.

Ketvirtadienį, lapkričio 3 d.,
Meddažio svetainėj Dramatiškas
Telephone Boulevard 5052

JONAS ŠARKUS
Persiskyrė su šiuo

pasaulių

lapkričio 7 d., 8 vai. ryto, 38
metų senumo. Amerikoj išgy
veno 14 metų. Paėjo iš Ukmer
gės valsč.
Paliko dideliame
nubudime savo moterį Karusę ir
3 vaikus. Laidotuvės atsibus
Lapkričio 10 d., 8 vai. ryto į Šv.
Petro ir Povylo bažnyčią, iš ten
į švento Kazimiero kapines. Gi
mines ir pažįstamus kviečiame
dalyvauti laidotuvėse..
Nubudus moteris
Karusė šarkienė.

Dr. A. Juozaitis

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarimo.
S261 So. Halsted SU Chicago, Iii.

i BULGARIŠKA KRAUJO ARBATA
Milionai vartoja šią arbatą prašalininrui slogų; ima ją karštą einant
gulti. Ji prašalina vidurių užkietėji
mą, silpną pilvą ir inkstams prigelbsti išvalyt kraują. Prašyk savo vai
stininko arba pasiųsime apdraustą 1
didelę šeimynai dėžę $1.25, arba 3 už
$3.15 arba 6 už $5.25. Adresas: Marvel Products Company, 451 Marvel
Bldg., Pittsburgh, Pa.

Daugiau busi dėkingu kitą metą, jei pradėsi
taupymo accountą dabar. Busi dėgingu
mums už priminimą šio fakto šiandien.

Busi dėkingu pats sau už taupymo įprotį
pradėjimui taupyt ir busi dėkingu už nuo
šimčius kuris prigelbsti įpročius plėtotis.

Pradėk Padėkavonės dienos fundą šiandien.

Ratelis turėjo savo reguliarį
susirinkimą. Pirmininkas drg.
V. Paškauskas atidarė susirin
kimą. Nors Dramatiškas Ra
telis turi narių kelias dešimtis,
bet susirinkiman atsilankė vi
sai mažai. Ratelio raštininkas
Juozas pranešė, kad turįs du
pakvietimu, vieną nuo Dr. Vin
co Kudirkos Draugijos, kad Ra
telis suvaidintą Naują Metą va
kare “Du Broliu“, gi antrą tai
nuo P. Š. Ražancavos Draugi
jos, kad sekamą metą vasario
mėnesy suvaidintų “Graži Mageliona”. Didžiuma
balsais
nubalsuota, kad vaidinti.
l^askum buvo raštininko iš
duotas finasinis stovis. Pasi
rodė iš atskaitą, Ratelis turėjo
gana daug ir didelių piniginiu
išlaidą pereitos žiemos sezoną,
bet visgi kasoj lieka apie du
šimtai doleriu.
C
Buvo apsiiankęs iš Roselando įgaliotas nuo Scenos Rate
lio narys išreikšti reikalingu
mą susivienyti bendrame Dra
mos veikime su Dramatišku
Rateliu.
Po
apkalbėjimui
Dramatiško Ratelio susirinki
mas tą rosclandiečių sumany
mą užgyrė ir vienlgilsiai pri
zmė. Taigi nuo šito susirinki
mo tuodu dramatišku rateliu
vienas antram bendradarbiaus.
— Šapas Darbininkas.
DEL SUMANYMO ORGANI
ZUOT LIETUVIŲ ORKESTRĄ.

Aš, kaipo vienas Chicagos
lietuviu muzikantą per 15 me
tą, tarsiu savo žodį.
Taip. Butą galiniu turėti
Chicagoj synifoiiiines orkestras,
jei vieną kartą muzikantai su
siprastą ir mestų j šalį savo
didelį “Aš” ir asmeninius užvydėjimus viens kitam. Cliicagoj yra apie 80 gerą lietuvių
muzikantą, gal ir daugiau, ku
rie yra buvę tos profesijos žino
nės Europoj, k. t. garsioj ku
nigaikščio B. Oginskio onkestroj Rietave, caro orkestruose
Petrograde ir kariuomenės or
kestruose. Taigi yra gerą jiegą geram orkestrui sukurti, tik
deja, kad dauguma muzikantų
nesupranta ir nenor, o gaudo
“džiabukus” baliuose ir kitose
pramogose ir tuo tenkinasi.
Dabar pažvelkime, kame prie
žai domisi muzika. Muzikan
tai netur
didelio orkestro?
Apie 15 metą atgal buvo
Bridgoporto daly suorganizuo
tas “Lietuva Benas”, kuris da
vė kelia tą gerą klesiškos muzi
kos koncertų. Bet neturėjo
pasisekimo. Pasirodė, kad lie
tuvių intcligertlai ir liaudis ma
žai domisi muzika. Muziakntai nusiminė ir daugiau kon
certą nebe rengė, o paskui vi
sai užmigo.

I

________ VYRŲ________
REIKIA VYRŲ NUOLATIniam darbui, gera ateitis žmo
gui turinčiam mažą investmentą. Atsišauk it šiandien, 105 N.
Clark St., Room 525.

Atsišaukite
1. SANDLER,
1820 W. 14 th St.

RAKANDAI

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

Pranešimai

-lA, -ij-uTn rrwiVMM

PUIKUS KABMARIS VYrams be valgio.
3215 S. Union Avė.
Chicagos Lietuvių Darbininkų
Tarybos konferenciją įvyks ne
dalioj, Gruodžio 11 dieną, 10 vai.
ryto, Meldažio sevtainėje, 2242
West 23 Place.
ANT RENDOS 4 KAMBADraugijos ir kuopos priklau
sančios arba norinčios priklausy riai visi šviesus, gerame stovy
ti Ch. L. D. Tarybai, malonėkite je, renda pigi.
išrinkti atstovus į konferenciją
Atsišaukite
324 W. 52nd St.
(po vieną atstovą nuo kiekvienų
50 narių arba dalies) ir prisi
dėt prie to didelio judėjimo, ku
riam vadovauja Lietuvių Darbi
ninkų Taryba.
MOTERŲ
Ch.L.D.T.Pildomasai Komitetas,

IŠRENDAVOJIMUI

REIKIA DARBININKŲ—~

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo
pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramones
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjų parašais.
i Pinigus gavo:

8970—J. Indrikas

8690—L. Vaičiūnienė
8732—O. Montvidienė
8800—J. Bertošaitė

8971—B. Kybartienė
8976—R. Jurkienė
8995—M. Zalepugaitė

Kvitai su paėmėju parašais randasi
“Naujienų” ofise.

80 AKERIŲ FARMA Už $500.00
Parduodu pigiai arba mainysiu ant
namo, loto ar anei kokio biznio. 80
akerių farma randasi Michigan val
stijoj su trioboms, gyvuliais ir visais
įtaisymais koki reikalingi ant farmos.
Turi būti parduota arba išmainyta į
trumpų laika.
C. P. SU ROM SK T CO.
3346 So. Halsted St.
DIDELIS BARGENAS
Gerai įrengtas muro namas 6 flatų ir 2 aukštų medinis namas pečium
apšildomas viskas ant vieno loto.
Rendos neša virš $1,000.00 į motus,
randasi arti Morgan ir 19-os gatvių.
Kaina $10,000.00; apie % cash reika
linga, likusius ant pirmo morgečio.
Kreipkitės 436 Naujienos

PARDAVIMUI arba išmainy
mui 2 lotai ant Chicagos na
mo. Lotai randasi Gary India
na viduryj miesto. Atsišaukit
į trumpą laikų (į štorą).
4606 So. Paulina St.

PARDAVIMUI BIZNIAVAS
namas su dviem lotais pakraštį
Chicagos, arba mainysiu ant
biznio. Kas mylėtų gyventi ant
tyro oro, tarpe žydinčių gėlių,
atsišaukite į Naujienas 433.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

anas ir didelis, dubeltavų springsų
GERBIAMI NAUJIENŲ SKAITYphonographas su rekordais ir dai- tojai:
Jei kas žinote, arba patys
m<anto atada, 1922 So. Kedzie Avė. esate turėję nosies uždegimą, tai ma
lonėkite laišku pranešti kokis dakta
PARDAVIMUI 4 KAMBARIŲ HA- ras išgydyė, už ką busiu dėkingas ir
kandai beveik nauji.
Parduosiu /pi atlyginsiu. Adresas:
giai, nes išvažiuoju į kitų miestų.
439 Naujienos,
Atsišaukite
2847 W. 40 PI. 2nd floor
Nuo 5 iki 8 vakare.

MOKYKLOS

rtb

Liet. Darbininkų Tary
bos Konferencija.

8673—L. Šimkus

DALI K ATESEN
PARDAVIM UI,
saldainiai, cigarai, randasi tirštai ap
gyventuose apartmentiniuose namuo
se, north side. Daug stako, labai ge
ri fixtures. Parduosiu už didelį paaukavimą $1,850 už viską, vertas
daug daugiau. Labai pigi renda
krautuvės su moderniškais pragyveni
mui 3 kambariais, 115.5 Web.ster Avė.

NAMAI-ZEME.

AUTOMOBILIAI

RENDON KAMBARYS VIEBet išreikškit savo mintį ir
nam arba dveni vyram. Elektros
kiti muzikantai.
šviesa. Valgio negaminsiu. Na
—Prityręs Muzikantas.
mie vakarais nuo 6 v. v. Subatom po piet, ir nedėlioj. I). A.
1). 730 W. 17 St., 2 1. iš užpakalio

PARDAVIMUI

REIKTA ŠIAŲFERIŲ IR AMATninkų įstojimui į didelę Taxi kompa
nijų. Patyrimas nereikalingas: mu
sų nurodymai išmokins visko. $300
PONO RANDAUNINKO ATIDAI
reikalinga: galinga uždirbti $100 į sa $5 iki $10 į mėnesį nupirks U arba
vaitę. Nuolatinis darbas. Atsišau V2 akerio vištoms vietos, mes pasko
kite 82 VV. Washington St., Room linsim iki $2,000 pasibudavoti namą.
525.
Kreipkitės 5850 Archer Avė. nedė
r—..............................- ■
................ —-..... ■ liotus, arba 1620 Ashland Block, 155
Clark St. Daugelis namų subdiviREIKTA PATYRUSIŲ SKU- N.
zijai. Imkit Archer Av. karą. Kreip
durų sortavimui.
kitės arba rašykit.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

keletą armonikų ir concertinų.

2454 So. California Avė.,
Chicago.
Tel.: Rockwell 3876

REIKIA DARBININKŲ

REIKIA MEDINIŲ KARŲ
taisytojų, nuolatinis darbas visą
žiemą. Pas mus žmonės uždirba
$1 j valandą nuo šmotų dirbdami
The Ryan Car Co., Hegewisch,
roniezo
pasirodys
Bijūnėlio
vakarėlyj,
Pasirodo, kad norint turėti kurs įvyks lapkričio 13 <1., 1921, Liuo Illinois.
i
tinkamą orkestrą Chicagoj, rei sybės svetainėje, 1822 Wabansia A v.
vakarėlyje, p-les A. VisČiukia turėti tinkamą, pilnoj to Bijūnėlio
liutei vadovaujant, bus atlikta daug
žodžio prasmėj, lyderį ir tada kitų indomių numerių. Visi aktoriai
REIKIA PYNIMUI DARBIbus
maži
Bijūnėlio
nariai
ir
narės
muzikantai spiesis daiktam Pa
ninkų ir kasių dirbėjų, gera,
Pradžia 6 vai. vakare.
imkim pavyzdžiui amerikiečių
alga nuolatinis darbas.
lamus ir orkestrus. Visą ją va
413 S. Lincoln
dai yra garsus artistai muzikai.
Chicagos Symfonijos Orkestro
lyderis yra Stock, garsus muzi
CHARLES BUDRIS, 639 W.
kas. Detroito Symf. Orekstro
PARDAVIMUI Ford sodan,
lyderis O. Gavrilovitch, garsus 18th St. J ieškau visų burdingiepianistas; Cincinnati
Symf. rių, kad ateitų helių pagrajyt ir modelio 1920; lock wheel, dem
rims, solf starteris, cab heatei
Orkestro—įYssayų,
''virtuozas šiušus padaužyti
2 ekstra lajeriai.
smuikininkas, ir 1.1. Taigi ir
1736 S. Jcfferson St.
mums,
lietuviams muzikan JIEŠKAU JOANOS VILčAUtams, reikia gauti garsą lyde skienės, pirmiau gyveno Chicago
rį, tada turėsim orkestrą, su prie 38th St. Meldžiu atsišaukti,
kuriuo galėsim drąsiai ir kita nes turiu du laišku iš Lietuvos,
taučiams pasirodyti. Jeigu gi John Kasauski, 15719 Wood- 5 KAMBARIŲ VĖLIAUSIOS MAdos rakandai, turi būt parduoti už bi
tik iš savo tarpo pasirinksim bridge Avė., Ilarvey, 1'11.
tę sąžiningų pasiūlymų. Seklyčios se
vadą, tai vargiai turėsim pasi
tas, valgomajam kambariui setas,
miegruimio setas, kaurai, davenport,
sekimo,— ką mums praeiti pa
etc. Parduosime ant syk, arba atski
tyrimai parodo.
rai. Taipgi, puikiausis grojiklis, pi

Duodu lekcijas ant visokių ar
monikų ir koncertinų. Gvarantuoju savo studentams, kad į
4 mėnesius išmokinsiu grajint
iš notų, taisau visokius instru
mentus. Taipgi, turiu parduoti
Su visais reikalais kreipkitės

PRANEŠIMAI.

Apie 1913 metus susiorgani
zavo Lenas Town ot Lake da
ly. Ta pati istorija atsikarto L. S. S. VIII Rajono Konferencija
jo. Tik šis benas laiko repe įvyks septintadienyj, lapkričio 27 <1.,
Liuosybės svet., po num, 3925 So.
ticijas kas savaitė ir muzikan Kedzie
avė. Pradžia 10:30 vai. ryto,
tai “džiabais” pasidaliję, dau i Visos kuopos malonėkite išrinkti de
nes ši konferencija turės iš
giau nieko.' Taipgi yra benai legatus,
rinkti naujų Cen tralinį Komitetą
18-los gatvės apielinkej, Cicc- 1922 m. ir daug kitų svarbių reikalų
— J. J. Čeponis, sekr.
roj, Northsaidčj ir Kensingto- aptarti.
ne. Daug muzikantą dvi biz Chicagos Lietuvių Tarybos mėnesi
nio dalyvauja keliuose lamuo nis susirinkimas bus utarninke,1-Lap
kričio 8 <1., 8 vai. vak. Mildos svet.
se, tik po kito lyderio vadovy Bus
išduoti raportai komisijų ir 21 na
be. Pasirodo, kad vietoj turė rio Pildom’ojo Komiteto. Atstovai
nesivėluoti ii’ būtinai at
ti vieną gerą orkestrą, užlaiko meldžiami
vykti.
— Valdyba.
kelius beirus ir gaišina kelius
Bridgoporto Draugi
vakarus savaitėje repeticijoms, jų Susivienijimo
vakaras su programų ir laimėji
nes imat Lėnu lyderiai nori tu mais įvyks nedėlioj, Lapkr. 13 d.,
pradžia 6 vai. vak. Mildos svetainėj,
rėti kiekvienoj miesto daly I ie 3142
So. Halsted St.
ną. Daug lyderiu yra geri mu
zikantai, lik vargas, kad nėra L. S'. S. Pildomo Komiteto Posėdis,
bus ketverge, Lapkričio-Nov. 10,
taip kompitautišką, kur galėtą 1921, 8 vai. vakare. “Naujienų” na
būt didelio symfonijos orkest mo, 1739 So. Halsted St. Visi nariai
dalyvauti susirinkimo, nes
ro vedėju. Netur praktikos lo malonėkit
yra svarbių reikalų tarimui.
A. Žymantas, Sekr.
kiam orkestrui vesti, nėra pa
kankamai tam išsilavinę. Delio
PRANEŠIMAS
daug geresnių muzikantą šali
Apie Birutės Vakarų.
Pirmutinė lietuvių vaikų smuikorių
nas Lenuc irC orkestru.
orkesrta po vadovyste Vladimiro Va-

2572—J. Andriukaitis
8801—A. Bertašius
2589—A. Zi'linskiute
8815—O. Pečeliūnienė
2605— K. Navickas*
8818—S. Karvauskienė
2606—M. Adomaite
8821—T. Dagelienė
2617—St. Balsevičius
8825—J. Karalius
2609—V. Balsevičienė
8830—A. Stukas
2620—N. Puplauskas
8831— S. Spuovgis
2621—K. Matiukas
8836—F. Mažrimas
2625—J. Grigaitis
8840—A. Stonkus
2660—Knyg. S. Kom. Viekšnių8841—K. Kybartas
2666—M. Pocevičienė
8849—F. Bagavičiene
2684—J. Lazauckas
8866—J. Žukauskienė
2690—S. Petraitis
8937—M. Šiaulaitė
2766—P. Kuneikaitė
8943—M. Butėnienė
2522—M. Mickevičiūtė
8953—M. Čižinauskis
8409—B. Kareivienė
8958—M. Dikčius
8444—A. Lotužis
8959—J. Pocius
8629—L. Milevičienė
8966—P. Paulauskas
8638—L. Liudas
8-67—F. Austiene

GUST BALSEVIČIUS
MUZIKANTAS

Utarninkas, Lapkr. 8, 1921

REIKIA MERGINOS ar
moters namų prižiūrėjimui.
Maža šeimyna, valgis, kambaris ir $30.00 į menesį.
Kreipkitės 1730 S.Halsted st.

PARDAVIMUI
KAS NORĖTŲ PALIKTI TURTIN
GŲ Į TRUMPĄ LAIKĄ. Štai par
siduoda geriausi vieta kų Chicagoj
randasi 1464 Indiana Avė. Lietuviai
pasiskubinkite bus tikrai parduota,
kad kokis svetimtautis nenupirktų
lietuviai pasikubinkite. Taipgi 3 cash
registeriai ir pianas.
Savininkas
GEO. M. CHERNAUSKAS,
1464 Indiana Avė.

PARDAVIMUI keptuve geroj
vietoj; biznis išdirbtas per dau
gelį metų. Atsišaukite į Nau
jienas pažymėdami No. 437.
DIDŽIAUSIAS BARGENAS
Pardavimui labai puiki bučerne ir
grosernė, musų tautų apgyventa; biz
nis nuo senai išdirbtas ir labai gerai
eina. Rendos $35 į mėnesį su 4 pui
kiais pragyvenimui kambariais. Lystas ant 2 metų. Parduosiu pigiai, tik
už $1,800, vertės yra iki $3,000. Par
davimo priežastį patirsite ant vietos,
čia nėra jokia melagystė, pamatysit.
Nemokantį biznio išmokinsiu. No
rinti būti bosu ir pinigų padaryti at
sišaukite
J. NAMON,
3452 So. Halsted St., 2 lubos

REIKIA VIENOS MOTERS
PARDAVIMUI GROSERNĖ
sortavimui skudurų. Nuolatinis
visokių tautų apgyvento] vietoj.
darbas.
Biznis išdirbtas per daugelį me
ABEL JUNK SIIOP,
tų. Renda pigi, lysas ilgas. Par
2127 So. Dearbonr St.
davimo priežastį patirsite ant
REIKIA LIETUVAITĖS mer vietos, 524 W. 33rd St.
ginos dirbti daktaro ofise.
DUOKIT MUMS PARDUOTI SA
DR. G. M. GLASER
VO krautuvę ir saliuną. Turimo mie
3149 So. Morgan St.
stiečių ir ūkių už cash pirkėjų lau

REIKIA DARBININKŲ^
________ VYRŲ________
REIKALINGAS VYRAS SUprantantis elektros darbą. Turi
kalbėti lenkiškai. Atsišaukite
New Peoples Electric Co.
1711 W. 47 St.

kiančių; turime visokių krautuvių
pardavimui, cash ar ant išmokesčio.
II. R. Rook Finance Company, 82 W.
VVashington St., Room 525. Tel.
Dearbom 6884.

PARDAVIMUI
DELIKATESEN,
grosernė geriausioj vietoj, labai gera
apielinke northside; turi būt parduota
greitai už didelį paaukavimų. Labai
daug stako su gerais fixtures; pigi
renda krautuvės su pragyvenimui kam
bariais. Tikrai pinigų padarys bito
vienas. Pamatykit,
3138 N. California Avė.

DIDŽIAUSIA
Mokykla Chicagoj

Designing, kirpimo, litavimo, ir
siuvimo vyriškų ir moteriškų drapanų.
Musų sistema yra geriausia. Č4a
mokiname atskiruose departamentuo 
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
lygų. Išmokinam į trumpą laiką ir
už labai prieinamą kainą. Išmokęs
amato, be darbo nebusi.
Ateikite pasiteirauti, tas nieko neprekiuoja.
Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNItfG
SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO
Kampas Lake Str., ant 4 lubų.

P-lės E. KAZLAUSKAITĖS
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo
MOKYKLA
Mokina: kirpti, siūti, pritaikyti ir
desinuoti drabužius moterims ir
vaikams.
Klesos: dienomis ir vakarais
Specialės instrukcijos pagal
sutarimą.

EVELYN ACADEMY OF
G0WN DESIGNING
Room 402, 59 E. Adams St.,
Tel:. Harrison 1421.
Chicago.
———■

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

Mokinkis dressmaking.
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar
vakarais.
Specialės vakarinės klesos bizniavoms merginoms, pasisiuvimui
sau dresės.

VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGES
2407 Madison Street,
6205 S. Halsted St.
Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.
Sara Patek, pirmaninkė.

REIKIA PATYRUSIŲ LIFE
PARDAVIMUI BUČERNĖ IR FIXand Accident Insurance agentų. tures, ledų dirbimui mašina, sykiu ar
Informacijų rašykit pažymėdami ba atskirai, pigi kaina, priežastis va
j Lietuvą,
amžį ir patyrimą ir kur ir kada žiuoju
Atsišaukite
J. MATUSEVIČTA,
galima ypatiškai matyt. Adre
Mažos klesos ir gera priežiūra, užtik*
2018 W. 21st PI.
sas: 438 Naujienos.
rina kiekvienam greitą, progresą.
PhoYic JJooaevelt 8838

Vakarinė Mokykla

Mokinama anglų ir lietuvių kalbų,

REIKTA GERIAUSIO STARO par
davėjo Chicagoj, puikiausia proga
pardavoti didelį devidendą nešantį
staką — dividendus išmoka kas me
nuo .
Geriausia proga aukštos rū
šies vyrui. Atsišaukite nuo 9 ryto į
ofisą, 717 First National Bank Building.
t
i. . i; i i j. . _ i.

PARDAVIMUI SALIUNAS
arba mainysiu ant automobilio.
Saliiinas yra geroj vietoj, biznis
išdirbtas, parsiduoda labai pigiai
1614 W. 46th St.
.

aritmetikos, istorijos, geografijos ir
visų high school šakų.
Sunaudokite liuosus vakarus pasimokinimui. Mokestis prieinama.
Waitches Preparatory School,
4509 So. Ashland AveM
Chicago, 11.

