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Pilsudskis nusileido
4

b

Siuvėjų streikas prasidėjo
Lietuva protestuoja prieš persekio
jimus lietuvių Vilniuje
gairių, buvo dar mokytojų se
minarija, aukštoji pradedamo
ji mokykla ir lietuvių aukštieji

Pilsudskis nusileidžia.

VARŠAVA, lapkričio 14. — kursai suaugusiems.

.yra lietuvių rankose. Pav. ji atI sisakė įregistruoti “Laimes” ko
I peratyvą tik dėl to, kad ten
yra vartojama lietuvių kalba,
paskiaus uždarė jį, kaip neįre
gistruotą. Be to, ji uždarė dar
“Litliuanian Sales Corporat
ion.”
Visi tie faktai, kuriuos tu
riu garbės pranešti Tamstai,
yra tik silpna iliustracija tos
sunkios padėties, kurioj yra g.
Želigovskio valdžioje esantieji
Lietuvių gyventojai.
Asmens neliečiamybės visai
nėra. Kiekvienas kalbąs lietu
viškai gatvėj arba viešoj vietoj
asmuo rizikuoja būti sumuš

Lenkų
agentai
brutaliai
išvarė
iš
kla
Prezidentas Pilsudskis iš prie
tas, suimtas ir išvarytas,
žasties didelės seimo opozici sių aukštesnes pradedamosios

trolės šalininkų susirinkimą.

Gal atsteigs ir biržas. Atidari True translation filed with the postmaster at Chicago, III., Nov. 15, 1921
nėja bankus ir pinigus gal
NEW YORK, lapkr. 14. —
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
auksu parems.
Policija vakar vakare išardė
WASHINGTON, lapkr .14.—
gimdimo kontrolės šalininkų
Prezidentas Hardingas šiandie
RYGA,
lapkr.
12.
—
Mask

WASlHIN(Zr()N, lapkr. 14.— susirinkimą Town salėje ir are
pasirašė proklamaciją, paskel
Nusiginklavimo
konferencija štavo kalbėtojas Margaret San- vos finansų komisoriatas pie biančią taiką tarp Jungt. Vals
dar tik tvarkosi ir eina prie ger ir Mary VVindsor iš Phila- nuoja diilesniuose Rusijos mie tijų ir Vokietijos.
Nusiginklavimo konferencija
dar tik tvarkosi. Skelbs savo
tarimus.

rinkimo įvairių komitetų.
širyt daug buvo svarstoma
apie viešumą konferencijos dar
bų. Vieni reikalavo, kad vi
siems posėdžiams ir tarimams
Šurnas ir smulkmeniškas skelbi

stuose atsteigti prekybos ka
meras, kur valdžia ir privati
nės industrijos galėtų susitarti Vokietija neranda
apie kainas.
riaus.
Ikišiol dar
nepienuojama
dalinai buvo iš salės išvaikyta. apie atsteigimą biržų, bet so
YVASIIINGTON,

delphijos.
Atvykusios kalbėtojos rado
salę apstatytą policijos,
kuri
perspėjo jas, kad nebandytų
laikyti prakalbų. Publika irgi

i Laivyno budavojimas tęsis.

Japonija ‘apleis’ Siberiją.

Lietuvos nota T. Sąjungai
dėl Vilniaus įvykiy.

Reikalauja paliuosuot
Debsy,

10 žmonių žuvo gaisre.

Areštuoja socialistus.

Šimtai žydų nušauta

ambasado

<lai)(kričio,
butų duotas (kuoplaČiausias vie Bet jos 'nepaklausė policijos ir vietų respublikoj viskas dabar 14. — Vokietija paprašė Jungt.
mas. Vienok kiti reikalavo, įėjo j salę. Tada ir išvarytoji taip greitai mainosi, kad nega Valstijas atidėti skirimą amba

60,000 siuvėjy streikuoja
New Yorke.

Jugo Slavija neklauso
talkininky.

No. 267

. Areštavo kalbėtojus. Rusija atsteigs prekybos Taikos proklamacija jau
pasirašyta.
kameras
Policijaareštavo gimdimo kon

Duos konferencijai šiek
tiek viešumo.

Lietuvos agentas.
Visi Viljos, nutarė nebereikalauti tuo mokyklos ir mokytojų semina niaus lietuvių laikraščiai kon- kad konferencija
butų visai publika sugrįžo ir įsiveržė į sa
jaus priimti bilių apie Vilniaus rijos mokinius, taip pat ir gim fiskuoti.
slapta ir tik niekurie posėdžiai lę. Bet vos tik pradėjus Mar
prijungimą prie
centralines nazijos direktorį Mykolą BirTom visom nežmoniškomis butų viešais. Gabaus, kaip pa garet Sanger kalbėli, ant estra
Lietuvos valstybes. Biliaus sva I žišką su jo šeimyna, kuris gy
ją
priemonėmis lenkų vyriausybe prastai tokiuose atsitikimuose, dos pasirodė poelisi tas ir'
rstymas tapo atidėtas ant to veno tuos jxit rūmuos. Išvary
stengias panaikinti visas lietu padaryta kompromisą ir nu areštavo. Tada kalbėtojos vietą
liau ir eis paprastąja procedū tieji vaikai ir tie, kurie ateida vių įstaigas Vilniuje ir parali- tarta atviruose
posėdžiuose užėmė p-lė Mary Windsor, bet
vo
į
pamokas,
susirinko
ties
ra.
visus pasipriešinimus skelbti tarimus slaptų posėd ir ją tuojau areštuota.
rūmais, kuriuos policija dabo zuoja
Nugabenus
jas į policijos
jo. Prie tos lietuvių mokinių gręsiančius jos aneksijos pla žių, taipjau po kiekvieno posė
stotį, tuojaus apie stotį gatvė
grupės prisidėjo lenkų gimna nams ir įveda tikrą teroro režy- džio bus išleidžiami praneši
se surengta keli susirinkimai,
mai.
zijos (Lelevelio vardo) moki mą.
kuriuose pasmerkta policijos
niai ir lenkų studentai. Polici (Prieš tą nepakenčiamą daly
Po pietiniame posėdyje buvo žygį. Nugabenta jas į naktijos
komisaras pareikalavo, kų padėtį, priimant domėn pasišaukta kitų šalių, nedaly
nį teismą, bet teisėjas atsisakė
lietuvių gyventojų pagalbos
vaujančių
nusiginklavimo
kon

Streikuoja prieš grąžinimą
jas teisti, paleisdamas be kaušauksmą, Lietuvos valdžia turi
ferencijoje, atstovus ir su jais cijos ir atiduodamas dieniniam
darbo nuo štukių ir prailgini kai išsiskyrstytų, bet kad nie
kas nepasijudino, tai jis gar garbės prašyti Tautų Sąjungos buvo tartasi apie laikymą to
mą darbo valandų.
teismui.
1 • lį
siai įsakė uždėti durtuvus
ir neatidėliojant imtis visų reika limųjų rytų ir Pači f i ko klausi
Šiandie prieš magistratą Coiy
lingų priemonių ir padaryti
NEW YORK, lapkr. 14. — pulti mokinius; tada, sudaina galą tiems lenkų persekioji mais konferencijos. Kaip tapo rigan turėjo būti jų teismas.
Šiandie prasidėjo 60,000 mote vę lietuvių tautinį himną, vai mams, taip pat prašo išplėsti sutarta tą konferenciją laikyti, Jau teismo klerkas
atsisakė
rų rūbų siuvėjų streikas, pro kai pasitraukė. Policijos agen savo aukščiausią protekciją lie dar ėnra paskelbta.
priimti prieš jas apkaltinimą,
tai
puolė
vaikus
ir
pradėjo
juos
Yni
žinių,
kad
Anglijos
de

testui prieš sugrąžinimą darbo
delei stokos įrodymų ir pamatuvių elementui Vilniaus srity,
legatai rengiasi principe priim tingumo (jas kaltinta kėlime
nuo štukių ir prieš prailgini ną pagaliais ir kumščio mis mušti. kurią dabar laiko apėmęs
g.
ti Hughes pasiūlymus,
nors betvarkės), bet policijai reika
darbo valandų nuo 41 vai. sa Tuo ženklu paskatinti lenkų stu
dentai,
“
skautų
”
(
“
harcerzy
”
)
prie jų duos savo pataisymus. laujant sutiko skundą priimti.
vaitėj iki 49 vai. Streikas api
Prašau
priimti,
Ponas
Gene

ma 3,000 dirbtuvių. Jį veda organizacijos nariai, taip pat ralini Sekretoriau, mano aukš Nemanoma, kad ir Japonija ne iTečiaus teisėjas jas abi išteisilabai priešinsis jiems, nors ji jI no ir paliuosavo, mepribuvus
International Ladies* Garmant pradėjo mušt lietuvius. Tuo tos pagarbos žodžius.
budu
buvo
išvaikyti
lietuvių
pirmiau nori, kad butų išris-'| kapt. Donahue, kuris įsakė jas
VVorkers* unija.
(pasirašys)
Purickis.
Pastangos sutaikinti samdy mokiniai, kurių keliasdešimts
tas Pacitiko fortifikacijų klau- iarpuoti,
__ r * ■ o kiti policistai neįs’
Užs. Reik. Ministeris.
buvo
sumušti
ligi
kraujo
(Ste

tojus su darbininkais arbitracisiinas. Anglija gi norinti pa- |engg įpieko prirodyti.
(Turbūt delei šios notos Var- naikinti ar, jei to negalima bus
jos keliu nepavyko. Fabrikan fanija Kuktaitė, Konstante Patai tvirtina, kad buk unija ne žimaitė, Jackevičiūtė, Banytė, šavos žinios keletą dienų atgal atsiekti, sumažinti submarinų
gerėjusi jiems padidinti pro Rimšaitė, Kauzas, Kukta ir t. tvirtino, kad Lietuva pareikala didį. .Ji taipjau norinti apruvo tautų sąjungą paimti savo; bežiavimo karinių aeroplanų,
dukciją. Fabrikantų noru yra t.). Nuo tos dienos lenkų
----------------------vien sugrąžinti senąsias prakal velio gimnazija ir apėmė lietn- globon Vilnių).
WASIIINGT()N, lapkričio 14
lietuvių
gimnaziją.
Apie
1,000
ti neš darbo sąlygas, kurias uni
— Laivyno sekretorius Denby
ja per ilgą ir sunkią kovą pa vių mokinių, negalėdami
paskelbė, kad Amerikos laivy
savo mokslo, nutarė, ligi yra
naikino.
Streikieriai sako, kad sam gražus oras ir pakenčiama
TOKIO, lapkr. 14. — Yomi no budavojimo programai ir
dytojai sulaUžė sutartį, kuri temperatūra, mokytis lauke,
Uri Šimbun rašo, kad kabine toliau bus vykinamas ir naujų
uznustato, kad darbo sąlygų klau bet lenkų valdžia jiems
tas subatoj nutarė ištraukti Ja karinių laivų budavojimas nė
simas turi būti paliktas nepar draudė. Tada mokiniai susiponijos kareivius iš Siberijos kiek neapsistos laike nusigink
tinei komisijai, kuri turėjo ra- rinko pamokoms internate, ku Atmeta ambasadorių tarybos
kaip tik bus pasirašyta Dairen lavimo konferencijos iki toji
nustatytuosius rubežius.
ris buvo dar lietuvių rankose,
konferencijoje padarytoji su konferencija nepasiseks galuti
bininkai yra pasirįžę niekad bet lenkų valdžia išvarė juos
tartis. Divizija kareivių, kuri no susitarimo, ar nebus gauta
B1EILGRADAS, lapkr. 14. — turėjo vykti į Vladivostoką su tiesioginio įsakymo iš kongre
daugiau nebegrįši! į prakaiti- ir iš paskutines pastogės.
Kabinetas vakar nutarė, kad stiprinti ten esančius kareivius, so.
nes sąlygas, kurias sugrąžintų
3. š. m. spalių 5 dieną lenkų
Ateinančią subatą bus nulei
įvedimas darbo nuo štukių.
daugiau į ten nebevažiuos.
kininkų ambasadorių tarybos
Viskas rodo, kad streikas vių vaikus
Tikimąsi, kad Dairen konfe stas į vandenį didelis superiš vadinamosios nustatytąją rubežiaus liniją
dreadnautas West Virginia. Be
bus ilgas ir atkaklus.
rencija atsinaujins šiandie.
tarp Jugo Slavijos ir Albanijos.
(Turbūt tai jau bus koks to budavojama dar 28 laivai
dos”; pralotai Michalkevičiui į
Nota apie tokį
nuosprendį dešimtas žadėjimas ištraukti ir 40 submarinų ir prie jų dar
tai įsikišus išvarymas buvo lai bus pasiųsta talkininkams.
Japonijos kareivius iš Siberijos, bas nebus stabdomas. Kongre
kinai sustabdytas, bet vis dėlto
Oficialiniuose rateliuose pa
tokiam se ig nėra didelio palinkimo
rytojaus dieną vaikai nuo 4 ligi sakyta, kad Jugo Slavijos ka bet po kiekvienam
prižadui vis dar daugiau karei stabdyti dabar laivų budavoji7 metų buvo išvaryti iš jų reiviai nėjo toliau
tegalini ų vių į ten pasiunčiama).
mą.
pastogės ir tuo budu 2-17 vai Serbijos rubežių.
kai ir 30 tarnų atsirado gatvėj.
Ambasadorių taryba nesenai
sų Užsienio Reikalų Ministeris
4. Keletą dienų prieš tuos ne prisiuntė notą Jugo Slavijos
D-ras Purickis pasiuntė Tautų
girdėtus atsitikimus Lietuvių valdžiai, reikalaujančią tuojaus
Sąjungos generaliniam sekreto
Komitetas Karo aukoms pagal ištraukti kareivius iki pirmiau
N|EW YORK, lapkr. 14.
riui p. Sir Eric Drumiond‘ui
bos teikti nupirko namus ir, tarybos nustatytos linijos.
10 žmonių sudegė ir virš 20
šio turinio raštą:
padarę reikalingų pataisų įstei
Visi laikraščiai tvirtina, kad
žmonių liko sužeista
gaisre,
“Šio turiu garbės prašyti gė mokinių internatą. Lenkų
WASI
JINlGTON,
lapkričio
kuris dalinai sunaikino 5 augŠTamstos pranešti Tautų Sąjun valdžia rekvizavo tuos namus, tarybos nuosprendis yra netei
14.
—
šiandie
pas
prezidentą
singas ir ragina valdžią smar
tų tenementinį namą W. 17-oj
gos Tarybai, kad lenkų vald
lietuvių vaikus išvarė ir jų vie
World gatvėj. Name gyveno 15 šei
žios lietuvių Vilniuje persekio toj pasodino lenkų gelžkelinin- kiai priešintis tolimesniems su Hardingą apsilankė
sirinkimams ar pasitarimams War Veterans’ asociacijos dele mynų, daugiausia graikų Ir ar
jimas paskiausiu laiku, ypač
kus, iš Lenkijos atvykusius, šiame dalyke.
gacija ir keli kareiviai, laimė mėnų.
nežiūrint to, kad netoli sto
atžymėjimus
Manoma, kad 30,000 karei ję kongresinius
1. Rugpiučio mėnesį lenkų ties buvę daug tuščių namų, o
už narsumą, ir įteikė preziden
valdžia uždarė lietuvių mer tie namai buvo toli nuo stoties. vių eina linkui rubežiaus.
tui peticiją, reikalaujančią pagaičių gimnaziją jau prieš tre
liuosuoti Eugene V. Debs
ir
5. Spalių 4 dieną lenku ka
jus metus įkurtą, kurioj perei
visus kitus politinius kalinius.
OSAKA, Japonijoj, lapkričio
taisiais mokslo metais mokės reiviai apsupo lietuvių mokinių
internatą Vilniaus priemiesty
14. — čia tapo areštuota daug
apie 200 mokinių.
Markučiuose, padarė kratą ir KIŠINEV, Besarabijoj, lapkr.
socialistų. Visi jie yra kaltina
PINIGU KURSAS.
mi vedime agitacijos dides
valdžios agentai,
drauge su rekvizavo keletą šimtų sodinin 14.— Šimtai žydų šeimynų li
Vakar,
lapkr.
14
d.,
užsienio
pini

ginkluotu šautuvais policijos kavinio prietaisų (kastuvų ir ko iššaudytos, kada jos bandė gų kaina, perkant jų ne mažiau kaip niuose Japonijos miestuose.
rubežių, UŽ 25.000 dolerių, bankų buvo skai
buriu, atvyko į Lietuvių Gim kitokių daiktų) Ipriklausiusių pereiti Besarabijos
Amerikos pinigais šiaip:
kad pasprukus nuo laukiamo toma
Du broliai mirė.
nazijos rūmą (šv. Jurgio, 38) lietuvių mokiniams.
Anglijos 1 svaras................... $3.95
6. Spalių 5 d. lenkų valdžia susirėmimo tarp Pctluros
ir
Austrijos 100 kronų ................... 4c
....................
kur, be gimnazijos, kurioj mo
Belgijos
100
kronų
...............
$0.99
JOLIET, III., lapkričio 14.—
kėsi apie 500 vaikinų ir mer- uždarė Lietuvos Prekybos ir sovietų valdžios spėkų, sako
Danijos 100 kronų ............... $18.55
Pramonės Banko skyrių Vilniu gautos čia nepatvirtintos žinios.
Finų 100 markių ................... $1.95 Albert ir Andrew Young, 58 ir
Franci jos 100 frankų ........... $7.25 60 m. broliai, niekad nesirgo.
je. Visi dokumentai buvo pa
Rumunijos valdžia, sakoma,
Italijos 100 lirų ...................... $4.16
“Socialdemokratas”
imti, o aktyvai padėti lenkų įsakė parubežio sargybai neįsi
Lietuvos 100 auksinų............... 45c Bet šiandie lesindamas vištas
I^enkų 100 markių ....................... 4c Andrew staiga pasimirė nuo
leisti pabėgėlių ir taipjau su
Musų draugų savaitinis laikraštis, valstybės paskolos Kasoj.
Olandų 100 guldenų ........... $34.70 ■. x. ,.
..
T .
.. ...
. .
iš Kauno. Skaitykit visi.
7. Lenkų valdžia kimba prie spendavo nutarimą
pašalinti
Norvocį! 100 guldenų........... f 14.38 Širdies ligos. Jo brolis liko taip
Gaunamas Naujienose.
švedų 100 kronų...................$23.07 sujudintas, kad ir jis už 5 milietuvių kooperatyvų ir preky- tūkstančius Ukrainos žydų pašveicarų 100 kronų................ $18.90
v.
Kaina 5c.
bos namų, tik dėl to, kad jie bėgėlių.
Vokietijos 100 markių ........... 45c
pašinui e.

J

________

Chicago, III., Utarninkas, Lapkričio (November) 15 d., 1921

lima numatyti kas gali atsitikt. sadoriaus į Vokietiją, kadangi
Kasdie ateina žinių apie atida- Vokietija negali rasti ganėti
rimą naujų skyrių nacionali nai pasiturinčio žmogaus, ku
nio banko.

Vienas skyrius ta ris priimtų ambasadoriaus vie

po atidarytas net tolimam Ar
changelske. Komisariatas svar
sto apie atidarymą dar
dau
giau naujų bankų.
Maskvoje yra du krypsniai.
Vieni pritaria kūrimui priva
tinių bankų, o kiti — industri
jų ų bankų.
Valandos klausimu
dabar
yra kokį finansų komisariatas
paduos biudžeto sąmatą visos
Rusijos sovietų kongresui, ku
ris įvyks gruodžio 20 d. Visos
paskutinės Lenino kalbos rodo
tai, kad bus sugrįšta prie aukso
pamato nustatymui vertės pini
gų.
Siūlo paskolą Bulgarijai.

SOFIJA,
lapkričio 13. —
Bulgarijos valdžiai pasiūlė pas
kolą Anglijos, Francijos ir Amerikos bankieriai.
Anglijos
bankieriai pasisiūlė paskolinti
£20,000,000 už 7 ir pusę nuoš.,
Amerika reikalauja didesnių
palūkanų ir sunkesnių sąlygų,
o Francijos sąlygos labai nepa
togios. Žmonės pritaria Angli
jos ar Amerikos paskolai, ka
dangi tos šalįs paskui nesimaišytų į vidurinius Bulgarijos
reikalus ir jos politiką.
Anglai dera Petrogrado uostą.

tą. Vokietija norėtų, kad kolkas abi šalis atstovautų reikalų
vedėjai (change d’affairs).
8,000 angliakasių
streikuoja.

WILKESBARRE, Pa., lap
kričio 14. — 8,000 antracito
angliakasių, dirbančių
Pcnnsylvania Coal Co. septyniose ka
syklose, sustreikavo
šiandie,
kompanijai atsisakius
kalvio
pagelbininką pakelti j kalvį,
pastarąjam metus darbą. Yra
ir kitokių nesutikimų.

Lietuvos žinios
VILKAVIŠKIS.

Šios apylinkės rugių ir kvie
čių sėja, esant sausam orui,
pasibaligė sėkmingai ir tie ja
vai vietomis jau gražiai žaliuo
ja.
Bulvių derlius yra geras ir
visai nemenkesnis, negu pra
eitų metų bulvių derlius. Nors
minkštose žemėse dėl lietaus
stokos šiemet .bulvių užderėjo
mažiau, bet kietose žemėse —
užderėjo daug daugiau, negu
praeitais metais.

COPENIIAGEN, lapkr. 14.—
Daržovių bendrai imant, —
Pasak gautų čia nepatvirtintų
žinių, Anglijos valdžia veda de šiemet derlius yra menkas.
rybas su sovietų valdžia apie
svetimos šalies adim|inistraciją SKAITYKIT IR PLATINKIT
Petrogrado uoste.
“NAUJIENAS”

Didžiausias
markią 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 že
minus 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 pinigt| 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, kolcs tik
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St,

Chicago, TOL
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. Areštavo kalbėtojus. Rusija atsteigs prekybos Taikos proklamacija jau
pasirašyta.
kameras

yra lietuvių rankose. Pav. ji at
sisakė įregistruoti “Laimes” ko
peratyvą tik dėl to, kad ten
Policijaareštavo gimdimo kon
yra vartojama lietuvių kalba,
trolės šalininkų susirinkimų.
paskiaus uždare jį, kaip neįre
gistruotų. Be to, ji uždarė dar Nusiginklavimo konferencija
NEW YORK, lapkr. 14. —
“Lithuanian Sales Corporat dar tik tvarkosi. Skelbs savo
Policija vakar vakare išardė
tarimus.
ion.”
gimdimo kontrolės šalininkų
Visi tie faktai, kuriuos tu
WASIHilNOTON', lapkr. 14.— susirinkimą Tovvn salėje ir are
riu garbės pranešti Tamstai,
konferencija štavo kalbėtojas Margaret Sanyra tik silpna iliustracija tos Nusiginklavimo
sunkios padėties, kurioj yra g. dar tik tvarkosi ir eina prie ger ir Mary VVindsor iš Plnladelphijos.
Želigovskio valdžioje esantieji rinkimo įvairių komitetų.
Atvykusios kalbėtojos rado
Širyt daug buvo svarstoma
gairių, buvo dar mokytojų se Lietuvių gyventojai.
kuri
Asmens neliečiamybės visai apie viešumą konferencijos dar salę apstatytą policijos,
minarija, aukštoji pradedamo
perspėjo jas, kad nebandytų
ji mokykla ir lietuvių aukštieji nėra. Kiekvienas kalbąs lietu bų. Vieni reikalavo, kad vi laikyti prakalbų. Publika irgi
kursai suaugusiems.
Lenkų viškai gatvėj arba viešoj vietoj siems posėdžiams ir tarimams
asmuo rizikuoja būti sumuš Šurnas ir smulkmeniškas skelbi dalinai buvo iš salės išvaikyta.
Prezidentas Pilsudskis iš prie agentai brutaliai išvarė iš kla tas, suimtas ir išvarytas, kaip butų duotas kuoplaČiausias vie Ret jos nepaklausė policijos ir
žasties didelės seimo opozici sių aukštesnes pradedamosios Lietuvos agentas.
Visi Vil- mas. Vienok kiti reikalavo, įėjo j salę. Tada ir išvarytoji
jos, nutarė nebereikalauti tuo- mokyklos ir mokytojų semina niaus lietuvių laikraščiai kon- kad konferencija
butų visai publika sugrįžo ir įsiveržė į sa
jaus priimti bilių apie Vilniaus rijos mokinius, taip pat ir gim fiskuoti.
slapta ir (ik niekurie posėdžiai lę. Ret vos tik pradėjus Mar
prijungimų prie
centralinės nazijos d i rėk torį Mykolą BirTom visom nežmoniškomis butų viešais. Gabaus, kaip pa garet Sanger kalbėti, ant estra
I
žišką
su
jo
šeimyna,
kuris
gy

Lietuvos valstybės. Biliaus sva
ją
priemonėmis lenkų vyriausybė prastai tokiuose atsitikimuose, dos pasirodė poclisitas ir
rstymas tapo atidėtas ant to veno tuos ]xit rūmuos. Išvary stengias panaikinti visas lietu padaryta kompromisą ir nu areštavo. Tada kalbėtojos vietą
liau ir eis paprastųjų procedū tieji vaikai ir tie, kurie ateida vių įstaigas Vilniuje ir parali- tarta atviruose
posėdžiuose užėmė p-lė Mary Windsor, bet
vo į pamokas, susirinko ties
ra.
visus pasipriešinimus Skelbti tarimus slaptų posėd ir ją tuojau areštuota.
rūmais, kuriuos policija dabo zuoja
Nugabenus
jas į policijos
jo. Prie tos lietuvių mokinių gręsiančius jos aneksijos pla žių, taipjau po kiekvieno posė
stotį, tuoj aus apie stotį gatvė
grupės prisidėjo lenkų gimna nams ir Įveda tikrą teroro rožy džio bus išleidžiami praneši
se surengta keli susirinkimai,
mai.
zijos (Lelevelio vardo) moki nui.
kuriuose pasmerkta policijos
niai ir lenkų studentai. Polici įPrieŠ tą nepakenčiamą daly
Po pietiniame posėdyje buvo žygį. Nugabenta jas į naktijos
komisaras pareikalavo, kų padėtį, priimant domėn pasišaukta kitų šalių, nedaly
nį teismą, bet teisėjas atsisakė
kad susirinkusieji lietuvių vai lietuvių gyventojų pagalbos vaujančių nusiginklavimo kon
Streikuoja prieš grąžinimą
jas teisti, paleisdamas be kaušauksmą, Lietuvos valdžia turi
darbo nuo štukių ir prailgini kai išsiskyrstytų, bet kad nie garbės prašyti Tautų Sąjungos ferencijoje, atstovus ir su jais cijos ir atiduodamas dieniniam
kas nepasijudino, tai jis gar
buvo tartasi apie laikymą to teismui.
mų darbo valandų.
1 • lj
neatidėliojant
imtis
visų
reika

siai įsakė uždėti durtuvus
ir
limųjų rytų ir Pacifiko klausi Šiandie prieš magistratą Corlingų priemonių ir padaryti
NEW YORK, lapkr. 14. — pulti mokinius; tada, sudaina galą tiems lenkų persekioji mais konferencijos. Kaip tapo rigan turėjo būti jų teismas.
šiandie prasidėjo 60,000 mote vę lietuvių tautinį himną, vai mams, taip pat prašo išplėsti sutarta tą konferenciją laikyti, Jau teismo klerkas
atsisakė
rų rūbų siuvėjų streikas, pro kai pasitraukė. Policijos agen savo aukščiausią protekciją lie dar ėnra paskelbta.
priimti prieš jas apkaltinimą,
tai
puolė
vaikus
ir
pradėjo
juos
Yra
žinių,
kad
Anglijos
de

testui prieš sugrąžinimų darbo
delei stokos įrodymų ir pamatuvių elementui Vilniaus srity,
legatai rengiasi principe priim tinguino (jas kaltinta kėlime
nuo štukių ir prieš prailgini nų pagaliais ir kuinščiomis mušti. kurią dabar laiko apėmęs
g.
ti Hughes pasiūlymus, nors betvarkės), bet policijai reika
darbo valandų nuo 41 vai. sa Tuo ženklu paskatinti lenkų stu
prie jų duos savo pataisymus, i laujant sutiko skundą priimti.
vaitėj iki 49 vai. Streikas api dentai, “skautų” (“barcerzy”)
Prašau
priimti,
Ponas
Gene

ma 3,000 dirbtuvių. Jį veda organizacijos nariai, taip pat ralini Sekretoriau, mano aukš Nemanoma, kad ir Japonija ne Tečiaus teisėjas jas abi išteisilabai piiesinsis jiems, nors ji
jp paliudsavo,, nepribuvus
International Ladies’ Garmcnt pradėjo mušt lietuvius. Tuo tos pagarbos žodžius.
budu
buvo
išvaikyti
lietuvių
pirmiau nori, kad butų išriš- j kapt. Donahue, kuris įsakė jas
Workers’ unija.
(pasirašęs)
Purickis.
Pastangos sutaikinti samdy mokiniai, kurių keliasdešimts
tas Pacifiko fortifikacijų klau- nreStuolit 0 kiti poHcistai neįsUžs.
Reik.
Ministeris.
simas. Anglija gi norinti pa- tengg ,]iek() parodyti.
tojus su darbininkais arbitraci- buvo sumušti ligi kraujo (Ste
fanija
Kuktai
te,
Konstante
Pa(Turbūt delei šios notos Var- naikinti ar, jei to negalima bus
jos keliu nepavyko. Fabrikan
tai tvirtina, kad buk unija ne- žimaitė, Jackevičiūtė, Banytė, šavos žinios keletą dienų atgal atsiekti, sumažinti submarinų
gelbėjusi jiems padidinti pro Rimšaitė, Kauzas, Kukta ir t. tvirtino, ikad Lietuva pareikala didį. Ji taipjau norinti apru
dukcijų. Fabrikantų noru yra t.). Nuo tos dienos lenkų Lele vo tautų sąjungą paimti savo bežiavimo karinių aeroplanų.
F
1
—
vien sugrąžinti senąsias prakai- velio gimnazija ir apėmė lietu
WASHINGTON, lapkričio 14
tines darbo sąlygas, kurias uni vių gimnaziją. Apie 1,000 lietu
— Laivyno sekretorius Denby
ja per ilgų ir sunkią kovą pa vių mokinių, negalėdami tęsti
paskelbė, kad Amerikos laivy
savo mokslo, nutarė, ligi yra
naikino.
ir
Streikieriai sako, kad sam gražus oras ir pakei
TOKIO, lapkr. 14. — Yomi no budųvojiino programas
inamas ir naujų
dytojai sulaiižė sutartį, kuri temperatūra, mokytis lauke,
Uri Šimbun rašo, kad kabine toliau 1
v
uznustato, kad darbo sąlygų klau bet lenkų valdžia jiems
tas subatoj nutarė ištraukti Ja karinių laivų budavojimas nė
simas turi būti paliktas nepar draudė. Tada mokiniai susiponijos kareivius iš Siberijos kiek neapsistos laike nusigink
tinei komisijai, kuri turėjo ra- rinko pamokoms internate, ku Atmeta ambasadorių tarybos
kaip tik bus pasirašyta Daircn lavimo konferencijos iki toji
nustatytuosius rubežius.
ris buvo dar lietuvių rankose,
konferencijoje padarytoji su konferencija nepasiseks galuti
bininkai yra pasirįžę niekad lxit lenkų valdžia išvarė juos
tartis. Divizija kareivių, kuri no susitarimo, ar nebus gauta
BIELGKADAS, lapkr. 14. — turėjo vykti į Vladivostoką su tiesioginio įsakymo iš kongre
daugiau nebegrįšti į prakaiti- ir iš paskutinės pastogės.
Kabinetas vakar nutarė, kad
so.
nes sąlygas, kurias sugrąžintų
3. Š. m. spalių 5 dieną lenkų Jugo Slavija negali priimti tal stiprinti ten esančius kareivius,
Ateinančią subatą bus nulei
įvedimas darbo nuo štukių.
valdžia pradėjo varyti lietu kininkų ambasadorių tarybos daugiau į ten nebevažiuos.
Viskas rodo, kad streikas vių vaikus
Tikimąsi, kad Daircn konfe stas į vandenį didelis superiš vadinamosios nustatytąją rubežiaus linijų
dreadnautas West Virginia. Be
bus ilgas ir atkaklus.
“Didžiosios Lietuvių Prieglau tarp Jugo Slavijos ir Albanijos. rencija atsinaujins šiandie.
(Turbūt tai jau bus koks to budavojaina dar 28 laivai
dos”; pralotai Michalkevičiui į
Nota apie tokį
nuosprendį dešimtas žadėjimas ištraukti ir 40 submarinų ir prie jų dar
tai įsikišus išvarymas buvo lai bus pasiųsta talkininkams.
Japonijos kareivius iš Siberijos, bas nebus stabdomas. Kongre
kinai sustabdytas, bet vis dėlto
Oficialiniuose rateliuose pa
tokiam se ig 'nėra didelio palinkimo
rytojaus dieną vaikai nuo 4 ligi sakyta, kad Jugo Slavijos ka bet po kiekvienam
prižadui vis dar daugiau karei stabdyti dabar laivų būdavo j i7 metų buvo išvaryti iš jų reiviai nėjo toliau
legalinių vių į ten pasiunčiama).
mą.
pastogės ir tuo budu 247 vai
kai ir 30 tarnų atsirado gatvėj.
A m basa dorių taryba nesenai
sų Užsienio Reikalų Ministeris
4. Keletą dienų prieš tuos ne prisiuntė notą Jugo Slavijos
D-ras Purickis pasiuntė Tautų
girdėtus atsitikimus Lietuvių
Sąjungos generaliniam sekreto Komitetas Karo aukoms pagal valdžiai, reikalaujančią tuoj aus
N|EW YORK, lapkr. 14. —
riui p. Sir Eric Drumiond‘ui bos teikti nupirko namus ir, ištraukti kareivius iki pirmiau
tarybos
nustatytos
linijos.
10 žmonių sudegė ir virš 20
šio turinio raštą:
Visi laikraščiai tvirtina, kad
žmonių liko sužeista
gaisre,
“Šio turiu garbes prašyti gė mokinių internatą. Lenkų
WASI IINjGTON, lapkričio kuris dalinai sunaikino 5 augštarybos nuosprendis yra netei
Tamstos pranešti Tautų Sąjun
valdžia rekvizavo tuos namus,
14. — šiandie pas prezidentą tų tenementinį namą W. 17-oj
gos Tarybai, kad lenkų vald lietuvių vaikus išvarė ir jų vie dingas ir ragina valdžią smar
Hardingą apsilankė
World gatvėj. Name gyveno 15 šei
žios lietuvių Vilniuje persekio toj pasodino lenkų gelžkelinin- kiai priešintis tolimesniems su
War Veterans’ asociacijos dele mynų, daugiausia graikų ir ar
jimas paskiausiu laiku, ypač kus, iš Lenkijos atvykusius, sirinkimams ar pasitarimams
gacija ir keli kareiviai, laimė mėnų.
šiame dalyke.
nežiūrint to, kad netoli sto
atžymoj imus
Manoma, kad 30,000 karei ję kongresinius
1. Rugpiučio mėnesį lenkų ties buvę daug tuščių namų, o
už narsumą, ir įteikė preziden
vių eina linkui rubežiaus.
valdžia uždarė lietuvių mer
tie namai buvo toli nuo stoties.
tui peticiją, reikalaujančią pagaičių gimnaziją jau prieš tre
liuosuoti Eugene V. Debs
ir
5. Spalių 4 dieną lenku ka
jus metus įkurtą, kurioj perei
visus kitus politinius kalinius.
OSAKA, Japonijoj, lapkričio
taisiais mokslo metais mokės reiviai apsupo lietuvių mokinių
Internatą Vilniaus priemiesty
14. — čia tapo areštuota daug
>-<
II. ■■
apie 200 mokinių.
PINIGU KURSAS. socialistų. Visi .jie yra kaltina
2. Š. m. spalių
1 d. lenkų Markučiuose, padarė kratą ir KIŠINIEV, Besarabijoj, lapkr.
mi vedime agitacijos dides
valdžios agentai,
inge su rekvizavo keletą šimtų sodimn 14.— Šimtai žydų šeimynų li
Vakar,
lapkr. 14 d., užsienio pini
ginkluotu šautuvais policijos kavinio prietaisų (kastuvų ir ko iššaudytos, kada jos bandė gu kaina, perkant jų ne mažiau kaip niuose Japonijos miestuose.
rubežių, už 25.000 dolerių, bankų buvo skai
buriu, atvyko į Lietuvių Gim kitokių daiktų) Ipriklausiusių pereiti Besarabijos
Amerikos pinigais šiaip:
kad pasprukus nuo laukiamo toma
Du broliai mirė.
nazijos rūmų (šv. Jurgio, 38) lietuvių mokiniams.
Anglijos 1 svaras................... $3.95
6. Spalių 5 d. lenkų valdžia susirėmimo tarp Petluros
ir
Austrijos 100 kronų ................... 4c
kur, be gimnazijos, kurioj mo
Belgijos 100 kronų ............... $6.99
JOLIET, Ilk, lapkričio 14.—
kėsi apie 500 vaikinų ir mer- uždarė Lietuvos Prekybos ir sovietų valdžios spėkų, sako
Danijos 100 kronų ............... $18.55
Pramones Banko skyrių Vilniu gautos čia nepatvirtintos žinios.
Finų 100 markių ................... $1.95 Albert ir Androw Young, 58 ir
Franci jos 100 frankų ........... $7.25 60 m. broliai, niekad nesirgo.
/ ' '
1 ■ 1
Rumunijos valdžia, sakoma,
je. Visi dokumentai buvo pa
Italijos 100 lirų ........................ $4.16
“Socialdemokratas”
imti, o aktyvai padėti lenkų įsakė parubežio sargybai neįsi
Lietuvos 100 auksinų ............... 45c Bet šiandie lesindamas vištas
I<enkų 100 markių........................ 4c Andrew staiga pasimirė nuo
leisti pabėgėlių ir taipjau su
Musų draugų savaitinis laikraštis valstybės paskolos Kasoj.
Olandų 100 guldenų ........... $34.70
iš Kauno. Skaitykit visi.
pašalinti
7. Lenkų valdžia kimba prie spendavo nutarimą
$14*88 j širdies ligos. Jo brolis liko taip
Norvegų 100 guldenų ..
Švedų 100 kronų.........
lietuvių kooperatyvų ir preky tūkstančius Ukrainos žydų pa$23.07 sujudintas, kad ir jis už 5 miGaunamas Naujienose.
I
Šveicarų 100 kronų.....
Kaina 5c.
!.l845c nučių pasimirė.
bos namų, tik dėl to, kad jie bėgėlių.
į

.
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Siuvėjų streikas prasidėjo

Lietuva protestuoja prieš persekio
jimus lietuvių Vilniuje

Pilsudskis nusileidžia.

60,000 siuvėjų streikuoja
New Yorke.

i Laivyno budavojimas tęsis.

Jugo Slavija neklauso
talkininką.

Japonija ‘apleis’ Siberiją.

Lietuvos nota T. Sąjungai
dėl Vilniaus įvykių.

Reikalauja paliuosuot
Debsų,

10 žmonių žuvo gaisre.

Areštuoja socialistus.

Šimtai žydą nušauta.

Vokietijos 100 markių

Gal atsteigs ir biržas. Atidari True translation filed with the postmaster at Chicago, 111., Nov. 15, 1921
nėja bankus ir pinigus gal
as reęuired by the act of Oct. 6, 1917
auksu parems.
WASIIINGTON, lapkr .14.—
Prezidentas Hardingas šiandie
BYGA, lapkr. 12. — Mask pasirašė proklamaciją, paskel
vos finansų komisoriatas pie biančią taiką tarp Jungt. Vals
nuoja didesniuose Rusijos mie tijų ir Vokietijos.
stuose atsteigti prekybos ka
meras, kur valdžia ir privati
nės industrijos galėtų susitarti Vokietija neranda ambasado
apie kainas.
riaus.
Ikišiol dar
nepienuojama
apie atsteigimą biržų, bet so
WASHINGTON,
lapkričio,
vietų respublikoj viskas dabar 14. — Vokietija paprašė Jungt.
taip greitai mainosi, kad nega Valstijas atidėti skirimą amba
lima numatyti kas gali atsitikt. sadoriaus į Vokietiją, kadangi
Kasdie ateina žinių apie atida- Vokietija negali rasti ganėti
rimą naujų skyrių nacionali nai pasiturinčio žmogaus, ku
nio banko. Vienas skyrius ta ris priimtų ambasadoriaus vie
po atidarytas net tolimam Ar tą. Vokietija norėtų, kad kol
changelske. Komisariatas svar bas abi šalis atstovautų reikalų
sto apie atidarymą dar
dau vedėjai (cbange d'affairs).
giau naujų bankų.
Maskvoje yra du krypsniai.
Vieni pritaria kūrimui priva
8,000 angliakasių
tinių bankų, o kiti — industri
streikuoja.
nių bankų.
Valandos klausimu
dabar
WILKESBARRE, Pa., lap
yra kokį finansų komisariatas
paduos biudžeto sąma’ą visos kričio 14. — 8,(X)0 antracito
PennRusijos sovietų kongresui, ku angliakasių, dirbančių
ris įvyks gruodžio 20 d. Visos sylvania Coal Co. septyniose ka
šiandie,
paskutinės Lenino kalbos rodo syklose, sustreikavo
kalvio
tai, kad bus sugrįšta prie aukso kompanijai atsisakius
pamato nustatymui vertės pini pa geibi ninką pakelti į kalvį,
pastarą j am metus darbą. Yra
gų/
ir kitokių nesutikimų.
Siūlo paskolą Bulgarijai.

SOFIJA,
lapkričio 13. —
Bulgarijos valdžiai pasiūlė pas
kolą Anglijos, Franci jos ir Amerikos bankieriai.
Anglijos
bankieriai pasisiūlė paskolinti
£20,000,000 už 7 ir pusę nuoš.,
Amerika reikalauja didesnių
palūkanų ir sunkesnių sąlygų,
o Franci jos sąlygos labai nepa
togios. Žmonės pritaria Angli
jos ar Amerikos paskolai, ka
dangi tos šalįs paskui nesimaišytų į vidurinius Bulgarijos
reikalus ir jos politiką.

Lietuvos žinios
VILKAVIŠKIS.

i 1 .....
Šios apylinkės rugių ir kvie
čių sėja, esant sausam orui,
pasėbaiigė sėkmingai ir tie ja
vai vietomis jau gražiai žaliuo
ja.

Bulvių derlius yra geras ir
visai nemenkesnis, negu pra
eitų metų bulvių derlius. Nors
minkštose žemėse dėl lietaus
stokos šiemet bulvių užderėjo
mažiau, bet kietose žemėse —
Anglai dera Petrogrado uostą. užderėjo daug daugiau, negu
praeitais metais.
COPENHAGEN, lapkr. 14 —
Daržovių bendrai imant, —
Pasak gautų čia nepatvirtintų
žinių, Anglijos valdžia veda de šiemet derlius yra menkas.
rybas su sovietų valdžia apie
svetimos šalies adlinĮinistraciją SKAITYKIT IR PLATINKIT
Petrogrado uoste.
“NAUJIENAS”
..................

■

:

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 spekuliacijų.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigu 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
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės j Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS

1739 So. Halsted Si,

Chieago, HL
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. Areštavo kalbėtojus. Rusija atsteigs prekybos Taikos proklamacija jau
pasirašyta.
kameras

yra lietuvių rankose. Pav. ji at
sisakė įregistruoti “Laimes” ko
peratyvą tik dėl to, kad ten
Policijaareštavo gimdimo kon
yra vartojama lietuvių kalba,
4
trolės šalininkų susirinkimą.
paskiaus uždarė jį, kaip neįre
gistruotą. Be to, ji uždarė dar Nusiginklavimo konferencija
NEW YORK, lapkr. 14. —
“Lithuanian Sales Corporat dar tik tvarkosi. Skelbs savo
Policija vakar vakare išardė
tarimus.
ion.”
gimdimo kontrolės šalininkų
Visi tie faktai, kuriuos tu
WAjSlHIN(7TON’, lapkr. 14.— susirinkimą Town salėje ir are
riu garbės pranešti Tamstai,
konferencija štavo kalbėtojas Marga re t Sanyra tik silpna iliustracija tos Nusiginklavimo
sunkios padėties, kurioj yra g. dar tik tvarkosi ir eina priei ger ir Mary Windsor iš Philadelphi jos.
Želigovskio valdžioje esantieji rinkimo įvairių komitetų.
Atvykusios kalbėtojos rado
Širyt daug buvo svarstoma
gaičių, buvo dar mokytojų se Lietuvių gyventojai.
kuri
Asmens neliečiamybės visai apie viešumą konferencijos dar salę apstatytą policijos,
minarija, aukštoji pradeda mo
perspėjo jas, kad nebandytų
ji mokykla ir lietuvių aukštieji nėra. Kiekvienas kalbąs lietu bų. Vieni reikalavo, kad vi laikyti prakalbų. Publika irgi
Lenkų viškai gatvėj arba viešoj vietoj siems posėdžiams ir tarimams
VARšAVA, lapkričio 14. — kursai suaugusiems.
asmuo rizikuoja būti sumuš* sumas ir smulkmeniškas skelbi dalinai buvo iš salės išvaikyta.
Prezidentas Pilsudskis iš prie agentai brutaliai išvarė iš kla tas, suimtas ir išvarytas, kaip butų duotas kuoplačiausias vie Bet jos nepaklausė policijos ir
žasties didelės seimo opozici sių aukštesnes pradedamosios Lietuvos agentas.
Visi Vil- mas. Vienok kiti reikalavo, įėjo į salę. Tada ir išvarytoji
mokyklos
ir
mokytojų
semina

joj, nutarė nebereikalauti tuo
butų visai publika sugrįžo ir įsiveržė į sa
niaus lietuvių laikraščiai kon- kad konferencija
jaus priimti Kilių apie Vilniaus rijos mokinius, taip pat ir gim fiskuoti.
slapta ir lik nickurie posėdžiai lę. Bet vos tik pradėjus Mar
nazijos
direktorį
Mykolą
Birprijungimą prie
centrai i nūs.
Tom visom nežmoniškomis butų viešais. Gabaus, kaip pa garet Sanger kalbėti, ant estra
Lietuvos valstybės. Bitinus sva
ją
priemonėmis lenkų vyriausybė prastai tokiuose atsitikimuose, dos pasirodė poelisitas ir
veno
tuos
juit
rūmuos.
Išvary

rstymas tapo atidėtas ant to
stengias panaikinti visas lietu- padaryta kompromisą ir nu areštavo. Tada kalbėtojos vietą
liau ir eis paprastąja procedū tieji vaikai ir tie, kurie ateida
tarta atviruose
posėdžiuose užėmė p-lė Mary Windsor, bet
vo
j
pamokas,
susirinko
ties
ra.
visus pasipriešinimus skelbti tarimus slaptų posėd ir ją tuojau areštuota.
rūmais, kuriuos policija dabo zuoja
Nugabenus
jas į policijos
jo. Prie tos lietuvių mokinių gręsiančius jos aneksijos pla žių, taipjau po kiekvieno posė
stotį, tuojaus apie stotį gatvė
grupės prisidėjo lenkų gimna nams ir įveda tikrą teroro režy- džio bus išleidžiami praneši
se surengta keli susirinkimai,
mai.
zijos (Lelevelio vardo) moki mą.
kuriuose pasmerkta policijos
niai ir lenkų studentai. Polici Prieš stą nepakenčiamą daly
Po pietiniame posėdyje buvo žygį. Nugabenta jas į nakti
jos
komisaras pareikalavo, kų padėtį, priimant domėn pasišaukta kitų šalių, nedaly
nį teismą, bet teisėjas atsisakė
lietuvių gyventojų pagalbos
kad
susirinkusieji
lietuvių
vai

vaujančių
nusiginklavimo
kon

Streikuoja prieš grąžinimą
jas teisti, paleisdamas be kau
šauksmą, Lietuvos valdžia turi
darbo nuo štukių ir prailgini kai išsiskyrstytų, bet kad nie garbės prašyti Tautų Sąjungos ferencijoje, atstovus ir su jais cijos ir atiduodamas dieniniam
kas nepasijudino, tai jis gar
buvo tartasi apie laikymą to teismui.
mą darbo valandų.
' lį “ *
neatidėliojant
imtis
visų
reika

siai įsakė uždėti durtuvus
ir
limųjų rytų ir Pacifiko klausi šiandie prieš magistratą Corpulti mokinius; tada, sudaina lingų priemonių ir padaryti mais konferencijos. Kaip tapo
rigan turėjo būti jų teismas.
galą tiems lenkų
persekioji
šiandie prasidėjo 60,(XX) mote vę lietuvių tautinį himną, vai mams, taip pat prašo išplėsti sutarta tą konferenciją laikyti, Jau teismo klerkas
atsisakė
rų rūbų siuvėjų streikas, pro kai pasitraukė. Policijos agen savo aukščiausią protekciją lie dar ėnra paskelbta.
priimti prieš jas apkaltinimą,
Yni žinių, kad Anglijos de delei stokos įrodymų ir pamatestui prieš sugrąžinimą darbo tai puolė vaikus ir pradėjo juos tuvių elementui Vilniaus srity,
legatai rengiasi principe priim tingumo (jas kaltinta kėlime
nuo štukių ir prieš prailgini ną pagaliais ir ku tuščiomis mušti. kurią dabar laiko apėmęs
g.
Tuo
ženklu
paskatinti
lenkų
stu
darbo valandų nuo 41 vai. sa
ti Ilughes pasiūlymus, nors betvarkes), bet policijai reika
dentai,
“
skautų
”
(
“
liarcerzy
”
)
prie
jų duos savo pataisymus. laujant sutiko skundą priimti.
vaitėj iki 49 vai. Streikas api
Prašau
priimti,
Ponas
Gene

ma 3,000 dirbtuvių. Jį veda organizacijos nariai, taip pat ralini Sekretoriau, mano aukš Nemanoma, kad ir Japonija ne Tcčiaus teisėjas jas abi išteisi
labai priešinsis jiems, nors ji no ir paliuosavo, nepribuvus
International Ladies’ Garmcnt pradėjo mušt lietuvius. Tuo tos pagarbos žodžius.
budu buvo išvaikyti lietuvių
pirmiau nori, kad butų išris-,i kapt, Donahue, kuris įsakė jas
VVorkers’ unija.
(pasirašęs) Purickis.
mokiniai,
kurių
keliasdešimts
Pastangos sutaikinti samdy
tas Paeitiko fortifikacijų klau- Rre
§,fuotj} o
policistai neįsneįsareštuoti,
o įjtj
kiti policistai
Užs.
Beik.
Ministcris.
tojus su darbininkais arbitraci- buvo sumušti ligi kraujo (Ste
siinas. Anglija gi norinti pa- |engg nieko prirodyti.
fanija
Kuktaitė,
Konstante
Pa(Turbūt
delei
šios
notos
Varnaikinti ar, jei to negalima bus
jos keliu nepavyko. Fabrikan
žimaitė,
Jackevičiūtė,
Banytė,
atsiekti, sumažinti submarinų
tai tvirtina, kad buk unija negelbėjusi jiems padidinti pro Rimšaitė, Kauzas, Kukta ir t. tvirtino, kad Lietuva pareikala didį. Ji taipjau norinti aprudukciją. Fabrikantų noru yra t.). Nuo tos dienos-lenkų Lele vo tautų sąjungą paimti savobežiavimo karinių aeroplanų.
vien sugrąžinti senąsias prakai- velio gimnazija ir apėmė lietu
WASIIINGTON, lapkričio 14
tines darbo sąlygas, kurias uni vių gimnaziją. Apie 1,000 lietu
— Laivyno sekretorius Denby
ja per ilgą ir sunkią kovą pa vių mokinių, negalėdami tęsti
paskelbė, kad Amerikos laivy
savo mokslo, nutarė, ligi yra
naikino.
Streikieriai sako, kad sam gražus oras ir pakenčiama
TOKIO, lapkr. 14. — Yomi no budavojimo programas ir
dytojai sulaiižė sutartį, kuri temperatūra, mokytis lauke,
Uri šimbim rašo, kad kabine toliau bus vykinamas ir naujų
UŽnustato, kad darbo sąlygų klau bet lenkų valdžia jiems
tas subatoj nutarė ištraukti Ja karinių laivų budavojimas nė
simas turi būti paliktas nepar draudė. Tada mokiniai susiponijos kareivius iš Siberijos kiek neapsistos laike nusigink
tinei komisijai, kuri turėjo ra- rinko pamokoms internate, ku Atmeta ambasadorių tarybos
kaip tik bus pasirašyta Daircn lavimo konferencijos iki toji
nustatytuosius rubežius.
ris buvo dar lietuvių rankose,
konferencijoje padarytoji su konferencija nepasiseks galuti
bininkai yra pasirįžę niekad bet lenkų valdžia išvarė juos
tartis. Divizija kareivių, kuri no susitarimo, ar nebus gauta
BIEILGRADAS, lapkr. 14. — turėjo vykti į Vladivostoką su tiesioginio įsakymo iš kongre
daugiau nebegrįšti į prakaiti ir iš paskutinės pastogės.
Kabinetas vakar nutarė, kad stiprinti ten esančius kareivius, so.
nęs sąlygas, kurias sugrąžintų
3. š. m. spalių 5 dieną lenkų
Ateinančią subatą bus nulei
įvedimas darbo nuo štukių.
daugiau į ten nebevažiuos.
kininkų ambasadorių tarybos
Viskas rodo, kad streikas vių vaikus
Tikimąsi, kad Daircn konfe stas į vandenį didelis superiš vadinamosios nustatytąją rubežiaus liniją
dreadnautas West Virginia. Be
bus ilgas ir atkaklus.
“Didžiosios Lietuvių Prieglau tarp Jugo Slavijos ir Albanijos. rencija atsinaujins šiandie.
(Turbūt tai jau bus koks to budavojama dar 28 laivai
dos”; pralotai Michalkevičiui į
Nota apie tokį
nuosprendį dešimtas žadėjimas ištraukti ir 40 submarinų ir prie jų dar
tai įsikišus išvarymas buvo lai bus pasiųsta talkininkams.
Japonijos kareivius iš Siberijos, bas nebus stabdomas. Kongre
kinai sustabdytas, bet vis dėlto
Oficialiniuose rateliuose! pa
tokiam se ig 'nėra didelio palinkimo
rytojaus dieną vaikai nuo 4 ligi sakyta, kad Jugo Slavijos ka bet po kiekvienam
prižadui vis dar daugiau karei stabdyti dabar laivų būdavo j i7 metų buvo išvaryti iš jų reiviai nėjo toliau
legalinių vių į ten pasiunčiama).
mą.
pastogės ir tuo budu 2*17 vai Serbijos rubežių.
kai ir 30 tarnų atsirado gatvėj.
Ambasadorių taryba nesenai
sų Užsienio Reikalų Ministcris
4. Keletą dienų prieš tuos ne prisiuntė notą Jugo Slavijos
D-ras Purickis pasiuntė Tautų
girdėtus atsitikimus Lietuvių valdžiai, reikalaujančią tuojaus
Sąjungos generaliniam sekreto
Komitetas Karo aukoms pagal ištraukti kareivius iki pirmiau
N|EW YORK, lapkr. 14. —
riui p. Sir Eric Drumiond’ui bos teikti nupirko namus
ir, tarybos nustatytos linijos.
10 žmonių sudegė ir virš 20
šio turinio raštą:
Visi laikraščiai tvirtina, kad
žmonių liko sužeista
gaisre,
“Šio turiu garbės prašyti gė mokinių internatą. Lenkų
WASIHNGTON,
lapkričio
tarybos nuosprendis yra metei
kuris dalinai sunaikino 5 augšTamstos pranešti Tautų Sąjun
valdžia rekvizavo tuos namus,
14. —■ šiandie pas prezidentą tų tenementinį namą W. 17-oj
gos Tarybai, kad lenkų vald lietuvių vaikus išvarė ir jų vie singas ir ragina valdžią smar
World gatvėj. Name gyveno 15 šei
kiai priešintis tolimesniems su Hardingą apsilankė
žios lietuvių Vilniuje persekio
toj pasodino lenkų gelžkelinin- sirinkimams ar pasitarimams War Veterans’ asociacijos dele mynų, daugiausia graikų ir ar
jimas paskiausiu laiku, ypač
kus, iš Lenkijos atvykusius, šiame dalyke.
gacija ir keli kareiviai, laimė mėnų.
atžymėjimus
nežiūrint to, kad netoli sto
Manoma, kad 30,(XX) karei ję kongresinius
L Rugpiučio mėnesį lenkų ties buvę daug tuščių namų, o
už narsumą, ir įteikė preziden
vių eina linkui rubežiaus.
valdžia uždarė lietuvių mer
tie namai buvo toli nuo stoties.
tui peticiją, reikalaujančią pa
gaičių gimnaziją jau prieš tre
liuosuot i Eugene V. Debs
ir
5. Spalių 4 dieną lenku ka
jus metus įkurtą, kurioj perei
visus kitus politinius kalinius.
OSAKA, Japonijoj, lapkričio
taisiais mokslo metais mokės reiviai apsupo lietuvių mokinių
internatą Vilniaus priemiesty
14. — čia tapo areštuota daug
»■■■
apie 200 mokinių.
socialistų. Visi .jie yra kaltina
PINIGU KURSAS.
2. š. m. spalių
1 d. lenkų Markučiuose, padarė kratą ir KIŠINEV, Besarabijoj, lapkr.
mi vedime agitacijos dides
valdžios agentai,
drauge su rekvizavo keletą šimtų sodinu) 14.— Šimtai žydų šeimynų li
Vakar,
lapkr.
14
d.,
užsienio
pini

ginkluotu šautuvais policijos kavinio prietaisų (kastuvų ir ko iššaudytos, kada jos bandė gu kaina, perkant jų ne mažiau kaip niuose Japonijos miestuose.
rubežių, už 25.000 dolerių, bankų buvo skai
buriu, atvyko į Lietuvių Gim kitokių daiktų) (priklausiusių pereiti Besarabijos
Amerikos pinigais šiaip:
kad pasprukus nuo laukiamo toma
Du broliai mirė.
nazijos rūmų (Sv. Jurgio,
38) lietuvių mokiniams.
Anglijos 1 svaras ................ $3.95
(i.
Spalių
5
d.
lenkų
valdžia
susirėmimo
tarp
Petluros
ir
Austrijos 100 kronų ...................... 4c
kur, be gimnazijos, kurioj mo
Belgijos 100 kronų .............. $6.99
JOLIET, III., lapkričio 14.—
kėsi apie 500 vaikinų ir jner- uždare Lietuvos Prekybos ir sovietų valdžios spėkų, sako
Danijos 100 kronų ............... $18.55
Pramonės Banko skyrių Vilniu gautos čia nepatvirtintos žinios.
Finų 100 markių ...................... $1.95 Albert ir Andrew Young, 58 ir
Francijos 100 frankų .... ....... $7.25 60 m. broliai, niekad nesirgo.
Rumunijos valdžia, sakoma,
je. Visi dokumentai buvo pa
Italijos 100 lirų ........................ $4.16
“Socialdemokratas”
imti, o aktyvai padėti lenkų įsakė parubežio sargybai neįsi
Lietuvos 100 auksinų ............... 45c Bet šiandie lesindamas vištas
Trenku 100 markių ....................... 4c And re w staiga pasimirė nuo
leisti pabėgėlių ir taipjau su
Musų draugų savaitinis laikraštis valstybės paskolos Kasoj.
Olandų 100 guldenų ........... $34.70;*.
T ,
r
. .
iš Kauno. Skaitykit visi.
7. Lenkų valdžia kimba prie spendavo nutarimą
pašalinti
Norvegų 100 guldenų........... $14.38 širdies ligos. Jo brolis liko taip
švedų 100 kronų................... $23.07 sujudintas, kad ir jis už 5 milietuvių kooperatyvų ir preky tūkstančius Ukrainos žydų paGaunamas Naujienose.
I
Šveicarų 100 kronų............................. $18.90
*. . . Kaina 5c.
bos namų, tik <lel to, kad jie bėgėlių.
Vokietijos 100 markių ........... 45c nuclli pasimirė.

Duos konferencijai šiek
tiek viešumo.

Pilsudskis nusileido |

Siuvėjų streikas prasidėjo

Lietuva protestuoja prieš persekio
jimus lietuvių Vilniuje

Pilsudskis nusileidžia.

60,000 siuvėjų streikuoja
New Yorke.

JtL

i Laivyno budavojimas tęsis.

Jugo Slavija neklauso
talkininky.

Japonija ‘apleis’ Siberiją.

Lietuvos nota T. Sąjungai
dėl Vilniaus įvykių.

Reikalauja paliuosuot
Debsą,

10 žmonių žuvo gaisre.

Areštuoja socialistus

Šimtai žydų nušauta.

No. 267

ovember) 15 d., 1921

translation filed with the postGal atsteigs ir biržas. Atidari True
master at Chicago, III., Nov. 15, 1921
nėja bankus ir pinigus gal
as required by the act of Oct. 6. 1917
auksu parems.
WASH1NGTON, lapkr .14.—
Prezidentas Hardingas šiandie
RYGA, lapkr. 12'. — Mask pasirašė proklamaciją, paskel
vos finansų komisoriatas pie biančią taiką tarp Jungt. Vals
nuoja didesniuose Rusijos mie tijų ir Vokietijos.
stuose atsleigti prekybos ka
meras, kur valdžia ir privati
nės industrijos galėtų susitarti Vokietija neranda ambasado
apie kainas.
riaus.
Ikišiol dar
nepienuojama
apie atslcigimą biržų, bet so
WASIIINGTON,
lai&ričio,
vietų respublikoj viskas dabar 14. — Vokietija paprašė Jungt.
taip greitai mainosi, kad nega Valstijas atidėti skirimą amba
lima numatyti kas gali atsitikt. sadoriaus į Vokietiją, kadangi
Kasdie ateina žinių apie atida- Vokietija negali rasti ganėti
rimą naujų skyrių nacionali nai pasiturinčio žmogaus, ku
nio banko. Vienas skyrius ta ris priimtų ambasadoriaus vie
po atidarytas net tolimam Ar tą. Vokietija norėtų, kad kolchangelske. Komisariatas svar kas abi šalis atstovautų reikalų
sto apie atidarymą dar
dau vedėjai (change d’affairs).
giau naujų bankų.
Maskvoje yra du krypsniai.
Vieni pritaria kūrimui priva
8,000 angliakasių
tinių bankų, o kiti — industri
streikuoja.
jų ų bankų.
Valandos klauįpnu
dabar
WILKBSBARRE, Pa., lap
yra kokį finansų ko misa rialas
paduos biudžeto sąmatą visos kričio 14. — 8,(XX) antracito
PennRusijos sovietų kongresui, ku angliakasių, dirbančių
ris įvyks gruodžio 20 d. Visos sylvania Coal Co. septyniose ka
šiandie,
paskutinės Lenino kalbos rodo syklose, sustreikavo
kalvio
tai, kad bus sugrįšta prie aukso kompanijai atsisakius
pamato nustatymui vertės pini pagelbininką pakelti į kalvį,
pastarąjam metus darbą. Yra
gų/
ir kitokių nesutikimų.

Siūlo paskolą Bulgarijai.

SOFIJA,
lapkričio 13. —
Bulgarijos valdžiai pasiūlė pas
kolą Anglijos, Francijos ir Amerikos bankieriai.
Anglijos
bankieriai pasisiūlė paskolinti
£20,000,000 už 7 ir pusę nuoš.,
Amerika reikalauja didesnių
palūkanų ir sunkesnių sąlygų,
o Francijos sąlygos labai nepa
togios. Žmonės pritaria Angli
jos ar Amerikos paskolai, ka
dangi tos šalįs paskui nesimaišytų į vidurinius Bulgarijos
reikalus ir jos politiką.

Anglai dera Petrogrado uostą.

Lietuvos žinios
VILKAVIŠKIS.

Šios apylinkės rugių ir kvie
čių sėja, esant sausam orui,
pasibaligė sėkmingai ir tie ja
vai vietomis jau gražiai žaliuo
ja.
Bulvių derlius yra geras ir
visai nemenkesnis, negu pra
eitų metų bulvių derlius. Nors
minkštose žemėse dėl lietaus
stokos šiemet bulvių užderėjo
mažiau, bet kietose žemėse —
užderėjo daug daugiau, negu
praeitais metais.

COPENIIAGEN, lapkr. 14.—
Daržovių bendrai imant, —
Pasak gautų čia nepatvirtintų
žinių, Anglijos valdžia veda de šiemet derlius yra menkas.
rybas su sovietų valdžia apie
svetimos šalies adlm|inistraciją SKAITYKIT IR PLATINKIT
Petrogrado uoste.
"NAUJIENAS”

Didžiausias
markią 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 pinigu siuntimo {staiga 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
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės j Naujienų Pinigų Siuntimo

Skyrių.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1789 So. Halsted St.,
Chleafo, BL

Utarninkas, Lapkr. 15, 1921

NAUJIENOS, Chicago, HI.^
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visuomenė ėmė žiūrėti dides
NAUJIENOS
niu pasitikėjimu.
Pirma
The Lithuanian Daily Newa
visi manė, kad ta konferen
Kublished Daily axcapt Sunday by cija pasitenkins vien tiktai
the Lithuanian New» Pub. Co., Ine.
gražiomis
kalbomis
ir
Editor P. Grigaiti*,
nepadarys jokių konkrečių
1739 SO. HALSTED ST., nutarimų.
CHICAGO, ILLINOIS.
Reikia neužmiršti tečiaus,
Telephone Roosevelt 8500
kad Hughes’o pasiūlymui
teks išlaikyti nemenką pasi
priešinimą konferencijoje.
To pasiūlymo pamatas yra
Subscription Kates:
$8.00 per year in Canada.
toks, kad tarp Britanijos,
$7.00 per year outaide of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.
Amerikos ir Japonijos turi
8c. per copy.
pasilikti toks pat jiegų san
Entered es Second Class Mattcr
March 17th, 1914, at the Poet Office tykis jurose, koks yra dabar.
of Chicago, Iii., under the act of
Taip, kaip dalykai stovi
March 2nd, 1879.
šiandien, tai nė viena šitų
Naujienos eina kasdien, Išskiriant
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben valstybių negali savo laivy
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago,
nu paimti viršų ant dviejų,
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.
jeigu jiedvi susivienytų. Jei
Užsimokėjimo Kainai
Chicago je — paštui
gu šitoks jiegų santykis pa
Metams __________ ——.......— $8.00
Pusei metų ___ _____________4.50 siliktų, tai nė Didžioji Bri
Trims mėnesiams —.... __..... — 2.25
Dviem mėnesiams ________ 1.75 tanija, nė Jungtinės Valsti
Vienam nuėnesiui 1.00 jos negalėtų paimti į savo
Chicagoje — per neiiotojus:
rankas visą kontrolę ant ju
Viena kopija .03
Savaitei __ _________ ____ —18 rų.
Mėnesiui —____ —— 75
Britanija visuomet sten
Suvienytose Valstijose no Chicagoj,
paštu:
gėsi valdyt juras, ir todėl
Metams_________________ $7.00
Pusei metų ____________
4.00 jai vargiai yra malonus tas
Trims

mėnesiams____ 2.00

Dviem mėnesiams ____________ —1.60

planas .

III
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rys ir veikęs pagal jos įsaky
mus, vienok suimta 3,000 socialrevoliucionierių. Jeigu menševi
kų partija butų padariusi tą pa
sikėsinimą, tai butų buvę areš
tuojami menševikai, o ne socialrevoliucionieriai.
Be to, yra žinoma, kad men
ševikai (social-demokratai) ne
pripažįsta teroro ir nežudo at
skirų valdžios atstovų. Jie skai
to tokią taktiką visai klaidinga.
Sovietų spauda įpainiojo men
ševikus į tą pasikėsinimą vei
kiausia tuo tikslu, kad radus pro
gos persekioti juos, kadangi idė
jinėje kovoje Rusijos komunis
tai neįstengia atsilaikyt prieš
menševikus, kurių įtaka darbi
ninkų tarpe tolyn vis labiaus
stiprėja.
Gali būt tečiaus, kad ir visas
tas pasikėsinimas ant čičerino
gyvybes buvo tiktai črezvyčaikos provokacija, padaryta su tik
slu pateisinti represijas prieš
socialistus. Bolševikiškoji žval
gyba nuolatos daro tokius “skymus”, kada ji rengiasi pulti so
cialistų partijas.
“TĖVYNĖ” IŠJUOKIA
“DRAUGĄ”.
Anądien

Ciiiciigos

kuuig’ij

Antra vertus, prie dabar-

laikraštis rašė, kad Lietuvą val
dąs ministerių kabinetas, o ne
Lietuvon ir kitur užsieniuose:
tinės
padėties
Japonijos
lai

(Atpiginta)
Seimas, ir kad tame kabinete di
Metams ___
$8.00 vynas yra daug silpnesnis,
džiumą vietų užimą “socialistai”
Pusei metų ........ ~...............
4.50
Trims mėnesiams__ ________ 2.25 negu Amerikos arba Angli ir jiems palankus žmonės. To
Pinigus reikiasiųsti pašto Money
jos. Jeigu laivynų didini dėl, esą, ne krikščionys demo
Orderiu, kartu su užsakymu.
mas butų uždraustas, tai Ja kratai, o socialistai atsaką už vir
ponija ir toliaus butų silp sus blogus Lietuvos valdžios dar
nesnė už jas. Priimti Hu bus.
“Tėvyne”, atsakydama į tai,
ghes
’
o
planą
Japonijai
reikš

Tarptautinėje “nusigink
;rašo:
Vienam mėnesiui

.75

Nebloga pradžia

lavimo konferencijoje”, ku
ri susirinko V\feshingtone,
pirmutiniame posėdyje yaji
stybės sekretorius Hughes
pasiūlė Amerikos planą su
mažinti ginklavimąsi. Pa
gal tą planą trys valstybės,
turinčios didžiausius laivypuą,,, .Didžioji Britanija,
Jungtinės Valstijos ir Japo
nija, turi tuojaus sunaikinti
visą eilę savo stambiųjų kari
nių laivų ir sustabdyti staty
mą pradėtųjų laivų; viso
paliečiama šituo budu 66 lai
vai. Be to, tos trys valsty
bės turi pasižadėti per de
šimt j metų nedidinti savo ka
rinių laivynų.
Tai yra naudingas suma
nymas. Jeigu jisai butų pri
imtas, tai augščiaus paminė
tosios valstybės sutaupytų
kasmet šimtus milionų dole
rių žmonių pinigų. Sumaži
nus ir sustabdžius ginklavi
mąsi, sumažėtų ir karo pa
vojus ateityje.

tų ant visados atsižadėti
minties pergalėti Jungtines
Valstijas. Amerikos valdžia
savo planą, be abejo, ir su
galvojo daugiausia tam, kad
apsisaugojus nuo Japonijos.
Ar imperialistinė Japonijos
valdžia tečiaus norės su tuo
sutikti, tai dar klausimas.

“Ištikrųjų reikia stebėtis
klerikalų lyderių naivumu!
Jau jei ir galima tikėtis, kad
rasis tokių tamsunėlių, kurie
patikėtų šitokiam absurdui,
tai reikėtų drovėtis taip be
pasigailėjimo save išjuokti
akyse tų žmonių, kurie su
pranta, kaip valstybės valdosi-.ci Lietuvoje Ministerių Ka
binetas atsako prieš Seimą, o
ne prieš liaudį, ir todėl už Mi
nisterių Kabineto darbus at
sakomybę neša Seimas, nes
jis yra Lietuvos valdžios au
kščiausioji instancija.”

S. L. A. organas mano, kad
Pranešama, kad Maskvoje b •
Draugas” gerai žino šituos da
vęs padarytas pasikėsinimas ant lykus, tiktai tyčia meluoja savo
bolševikų užsienių reikalų komi skaitytojams, kad juos apgavus.
saro, čičerino. Piktadarys esąs “Draugo” tikslas esąs toks:
suimtas ir pasisakęs, kad jisai
“1. Yra gerai žinoma, kad
esąs “menševikų partijos narys
Lietuvoje klerikalų partijos
ir veikęs tos partijos įsakymais”.
kursas nupuolė, nes jie perei
Toliau toje pat telegramoje sa
tuose rinkimuose į Steig. Sei
koma :
mą žadėjo aukso kalnus savo
“Tą pačią dieną tapo suareš
balsuotojam ir nieko nedavė.
tuota 3,000 žmonių. Visi jie
Taigi, kad sekančiuose rinki
yra socialrevoliucionierių par
muose į Parlamentą, kurie
tijos nariai.”
manoma įvyks pradžioje se
kančių metų, vėla laimėjus
Aišku, kad toje žinioje yra
Parlamento didžiumą, mėgina
kas nors neteisjnga. Sakoma,

Po šitokios pradžios, į tą kad jju s i kėsinto jas prisipažinęs,
VVashingtono konferenciją kad esąs menševikų partijos na-

suklaidinti žmones, nuveikda
mi visą bedą ant socialistų už

visas Lietuvos valdžios ydas,
žiaurumus ir betvarkę. Tuo
met mat žmonės pąbijos so
cialistų ir vėla balsuos už kle
rikalus.
“2. Gali būti, kad klerika
lai nujaučia, jog bus susitai
kyta su lenkais Hymanso pro
jektu, prieš kurį taip griežtai
yra nusistačiusi Lietuvos liau
dis, o kuris taip malonus yra
klerikalams. Todėl, kad išven

gus liaudies keršto, iškalno
rengiama dirva apkaltinimui
socialistų už ‘parsidavimą’
lenkams. O klerikalai papra
tę vadinti socialistu kiekvie
ną, kuris tik nepripažįsta kle
rikalų jungo.”
“Naujienose” jau buvo rašy
ta, kad dr. K. Grinius, p. Gal
vanauskas, p. Klimas ir kiti pa
našus elementai nėra jokie so
cialistai.

Laiškas iš Lietuvos

pasigrobti į savo rankas kuo
pos turtą.
Visiems šitiems triukšmams,
inlrygoms ir šmeižtams prisė
jo padaryti galą. Paminėto
sios kuopos dabar bus peror
ganizuotos ir apvalytos nuo
žmonių, kuriems rupi dievai
žino kas, tiktai ne socialistų
Sąjungos labas.

Kas Dedasi
Lietuvoj

K. GUGIS

ANTASAVA (Biržų-Pasv. aps.)

[Nuo nuolatinio Naujienų korespondento]
Į
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tiką, bet lenkai jį ir šiandien,
kaijM) faktą, suvartoja savo rei
kalams.
Žiaurus Vilniaus nuotikiai
turbūt ir pas jus
atsilieps.
Taipgi žinokite, kad prieš tai
reikia protestuoti, reikia smerk
ti žvėrišką išsigimusių dvari
ninkų elgesį su mokykla ir vai
kais, bet nereikia nei vienam
akies mirksniui užmiršti, kad
tai yra gryniausia provokacija
iš lenkų puses.

III
Vilniaus nuotikiai.

šiomis dienomis Kauną pa
siekė žinia apie Vilniaus žu
dynes. Lenkų šovinistai ir endekai, kurstomi kunigų ir dva
rininkų, o gal net ir Varšuvos,
su likvidavo Vilniaus lietuvių
gimnaziją,
kurioje mokinasi
virš 500 vilniečių,
ir išvaikė
vaikų prieglaudas ir bendrahučiirs. Ir (Lenkų šovinistai ne
sidrovėjo pakelti rankos, ir dar
Tiek tai iš einamojo gyveni
ginkluotos rankos, ant begink mo nuotikhj. — Kunigas.
lių ir bejėgių vaikų. Matomai
čia

na, eulikviduoti

tilcslų- -----

vie-

lietuvių kul

L« S. Sąjungoje

tūrines įstaigas, antra — su
provokuoti tokias pat žudynes
SUSPENDAVIMAS DVIEJŲ
Kaune ir Lietuvoje. Suprovoka
KUOPŲ.
vus tai (Lietuvoje, lenkai, žino
ma,
turėtų laisvas
rankas
Ketverge vakare L. S. S. Pil
griebtis gal ir kitokių priemo
domasis Komitetas savo posė
nių dėlei sudorojimo, taip jų dyje nutarė suspenduot ir
vadinamos, Kauno Lietuvos.
perorganizuot dvi kuopas ChiKuomet toji žinia
pasiekė cagoje, 22-ą ir 4-tą, Tas žings
Kauną,, buvo pavojaus, kad ir nis buvo padarytas, pasiremiant
musų šovinistai mesis tan len reikalavimais tų kuopų narių,
kų provokacijos tinklan. Bet pa kurie nebegalėjo pakęsti kelia
sirodo, kad musų ura-patriotai mos jose suirutės.
šiek tiek pragudrėjo ir vietoje
22-jc kuopoje jau trys mene
“šakių ir dalgių” politikos šau siai atgal Strazdas su savo ša
kia mitingus,
protestuoja ir lininkais susitarę be jokio pa
smerkia lenkų
gyvulišką pa mato prašalino du senu nariu,
sielgimą. Reikia pasakyti, kad drg. A. Žymontą (dabartinį L.
lai vienintelis būdas
išmušti S. S. sekretorių) ir drg. A. Ketiems patiems lenkų provoka mėžą. Vėliaus, nežiūrint pro
toriams ginklas iš rankų.
testų, jie tą nelegalį nutarimą
Vilniaus įvykių klausime nu patvirtino. Kaikurie kiti na
tarta protestuoti visame kultū riai, pasipiktinę tuo ėmė vie
riniame
pasaulyje už žiaurų nas po kito trauktis iš kuopos.
metimą vaikų iš mokyklų ir
Tie patys kerštingi elemen
prieglaudų, tų vaikų, kurie sa tai pradėjo paskutiniu laiku
vo daugumoje yra našlaičiai, daryti suirutę ir 1-jc kuopoje,
didžiojo karo aukos.
Nutarta tikslu taip pat išmesti ir išėsti
rinkti
aukas nukentėjusioms iš jos nepatinkamus jiems as
šelpti, statymui nuosavų rūmų menis. Kad atsiekus to jie pa
Vilniaus gimnazijai, nes dabar sikvietė į tą kuopą savo vien
tinius okupantai atėmė.
Kol minčius iš kitų kuopų, prirašė
kas, Vilniaus mokykla veikia savo pačias ir sėbrus ir kiek
gryname rudens ore.
viename susirinkime ėmė kelti
Pas mus, Kaune ir provinci lokį 'triukšmą, kad rimtesni
joje, yra lenkų
gimnazijų ir žmones turėdavo išeiti. Kele
pradžios mokyklų, kurias net tas dienų atgal, pagalios, vie
valdžia šelpia. Bus didelis Lie nas asmuo iš tos triukšmada
tuvos demokratijos laimėjimas, rių frakcijos apgavingu budu
jei ji šitai lenkų provokacijai iškaulijo iš kuopos organizato
nepasiduos.
riaus kuopos čarlerį ir kny
Kartą jau (buvo padarę mu gyno raktus; kada apgavystė
sų karštuoliai netaktingą žing paaiškėjo ir organizatorius
snį, būtent,
apstumdė Seime pareikalavo
sugrąžinti tuos

ADVOKATAS

Antašavos apylinkės sodžių
gyventojai labai sukruto skirs
tytis į viensėdžius, sako pavar
gę kelius metus, ligi trobas iš
kelsime, paskui džiaugsimės!
Musų apylinkėj yra daug vil
kų. Pereitais metais apie */i vi
sų kumeliukų išpiovč. šiemet
žmonės su arkliais kiek atsar
gesni, labiau saugo lir tai su
drasko. Ničiunų sodžiaus vieną
karvę, ganykloje likusią, su
draskė. Trasikiuos ir Sodeliuos
gal po 20 avelių sudraskė.
Vakarais senesni žmonės ir
tekalba apie vilkus, vagis, ypač,
kad nesenai Oginių sodžiuje pa
vogė 2 arklius. Dviejų kiemų
po

gpaskutinj.
!■

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

Skrajojamoji Žemės
Ūkio paroda Kaune.
šio menesio 15, 16 ir 17 <1.
Kaune įvyko rajoninė Kauno
apskrities žemės ūkio paroda.
Nors paroda skirta tik arkliams
ir galvijams, bet ta proga pa
sinaudojo ir kai kurios firmos
reklamos reikalams tir, parodos
komitetui sutinkant, išstatė pa
rodoj savo prekes.
Panašioms parodoms ruošti
yra tam tikra komisija prie Že
mes Ūkio Departamento Eko
nomijos Skyriaus.
Parodų
ruošimą vietose vykdo vietiniai
parodų komitetai, vadovaujami
Žemes Ūkio ir V. T. Ministeri
jos įgaliotiniams.

Iki šiol tokių parodų suruoš
ta 22 septynliolikoje apskričių.
Einant planu, tokių parodų nu
matoma kasmet po 2—3 kiek
vienoje apskrity, įvairiose vie
lose, kad tuo budu jos butų pri
einamos visiems
ūkininkams,
ypač mažažemiams, kuriems
didesės parodos sunkiau pasie
kiamos.
Svarbiausias šių parodų tik
slas — tai bendrais ruožais su
sipažinti su tuo, kas yra Lietu
voje geresnio iš arklių ir gal
vijų.
šios parodos taip pat
duos medžiagos ruošiamajai vi
sos Lietuvos žemės ūkio paro
dai, kuri numatoma kitais me
tais. Per dvi dienas parodą ap
lanke per 30,000 žmonių, nes
kaitant apsilankiusių dovanai.
Atskirų eksponatų buvo dau
giau, kaip 5000. Pagyrimo žen
lenkų frakcijos žmones.
To daiktus, tai Tas asmuo atsisa klų suteikta 150. šiandien, spa
strtmdynio buvo lygiai už ska ko. Matyt, jie sugalvojo planą lių 17 d. paroda bus uždaryta.

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

Gyvenimo vieta!
8823 Sb. Halsted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 ▼. v. kiekvie
ną vakara, išskyrus utarrfch^ ir
ketvergą. Nedalioms nuo 9 iki 12 r.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

Ž&ūl W. 22 nd St, kerti Leaviit St
\
Telephone Canal 2562.
Valandos! 4 iki 6 po piet, ir nue
7 iki 9 vakare.
Veda visokias bylas, visuose
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visakius Dokumen
tus, peritant arba parduodant, Lotus. Namus, Karmas ir Biiniua.
Skolina Pinigus ant piimo morgs-

čiaus ant lengvų iNygų.

V..

......

-J

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Ofisu viduntleatyji
ASSOCIATION BLDK.
19 So. La Šalie St.

Valandos: 9 ryto iki 5 po plat>
Panediliais iki 8 vakare.
Kamą Tel.: Hyde Perk 8895
»
.......................

V. W. RUTKAUSKAS
.
Advokatas
H 80. La 8.11. St. Room fM

Tai. Central 6898
Taku 812 W. 83rd
Lftucage
Tel. Varde 4681.
*

S. W. BANES
ADVOKATAS
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1811 Rector Bailding
79 West Monroe Street, Chicago,
Phone Central 2560
Rez. 3214 S. Halsted St.
Tards 1015. Vai.: 6 iki 9 vak.
......... ■'
Tel, Haymarket 3669

JOSEPH W. GRIGAIį
Lietuvis Advokatu
Kambaris 306, Home Bank Bldg. ,
Kamp. Milwaukee ir Asiiland Avės ‘
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 /
iki 9 vakare.

GOLAN & GOLAN '
ADVOKATAI IR PATARĖJAI
1805-7 127 N. Dearborn SL
Randolph 3899

MAURICE J. GOLAN
Res. 1102 S. Ashland Blvd.
Seeley 3679
k-.....
■/

J. P. WAITCHES

UI*1'ON SINCLAIR’O
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS
(Tęsinys)

Petras perpus laukė to; bet vėl jam buvo ne
suprantama. Jie tokie keisti šitie kriminalistai!
Jie vadino jį “draugu;” ir jie kalbėjo į jį tokiu
pat meilumu, kokiu Onytė nustebino jį. Ar tai
buvo tik apsimetimas, kad gavus jo pasitikėji
mą, ar gal šitie žmones tikrai mylėjo jį
Pet
rą Gudžą, nepažįstamą ir slaptą priešą? Petras
darė dideliiį pastangų juos apgauti; bet jie atro
dė jam tais lengvais apgaudinėjimais, kad jo
pastangos buvo bereikalingos. Dėlto jis niekino
juos ir besiklausydamas jų tome t sakė pats
sau: “nelaimingi kvaišai!”
Jie atėjo pasiklausyti jo istorijos, jie apipylė
jį klausimais dr vertė jį eilių eilėmis atkartoti
smulkmenas. Petras, žinoma, buvo gerai įinokintas; jis neprivalė minėti apie išdailintą išpa
žintį, po kuria jis pasirašė; tas suteiktų per
daug pavojingą ginklą šitiems įstatymo ii tvar
kos priešams. Jis turėjo papasakoti kuo trum

'

LAWYER Lietuvys Advokatu
Dienomis: Room 511 —
127 N. Dearborn St.
Tel. Dearborn

Vakarais: 10736 S.

Wabaah Avė.

Tel.: Pullman C377.

Phone Boulevard 6301

ANTANAS GREDUŠKA

Šimto Nuošimčių
Pa tr i jotas

>
,

Genaralia
piausiai; kaip jam teko būti arti sprogimo sce ninku laikraščio redaktorius išėjęs pasakė, kad aukštesniąsias (mokyklas, visa, kas tik atrodė
Kontraktortas Įbr
nos ir kaip policija bandė priversti jį prisipažin jis rašąs vedamąjį straipsnį; kad jis žinąs Gofę, gerbtina ir šventa tokiems
įstatus gerbian
ti, kad jis žinojo ką-no rs apie tą dalyką. Petras žadąs įdėti jo paveikslą ir išvadinti jį “Inkvizi- tiems piliečiams kaip Petras.
badavotejas.
Budarojame
ir tfriaiM*.
atatinkamai įsakams papasakojo šitą; bet jis cininku”. Jis paprašė Petro paveikslo ir Petras
Petro baimė virto aišl<i. Bet ir kodėl jam 1401 W. 47th St« Chieaga.
nebuvo prisirųošęk prie smulkmeniško išklau sutiko jam duoti; po Petro paveikslu jis ketino nesibaiminti? Teisininkas Andrius pasisiūlė pa
sinėjimo, kuriuo spirgino jį teisininkas And padėti antraštę: “Inyvizicininko Auka”. Petrus imli jį su savim ir paslėpti jį, kad priešingoji
rius su jūreivių vaitb Jono Durando pagalba. nežinojo, ką tas reiškia, bet jis sutiko ir vėl pa piisū nebandytų jį kur nudėti. Petras buvo svar
Jie norėjo žinoti visa, kas tik su juo buvo da manė sau, “Nelaimingas Kvaišas!” Visi jie bu biausiu liudininku Guberio teisinimui ir jis rei
roma ir kieno (ir kaip\ kada, kur ir dulko. Pas vo “Kvaišai” — su tokiu įsikarščiavimu atjaus- kėjo gerai prižiūrėti. Bet Petras atėjo į save
Petrą buvo drpniatingumo gįslele ir jis gėrėjos dąmi kilų žmonių kliūtis!
ir savo garbingą vaidmenį priėmė. Jis pasakė,
tuo, kad jis yra domesio ir pagerbimo centru
Bet Peras ir baimes turėjo; jam nę visai kad jis rizikuos drauge su jais, kad jis ne per
Pradėk teisingai dieną. Naturališk'J
linksmu budu. Gauk NATURE’S
kad ir šitame kriminalingųjų “Raudonųjų” 'pil buvo smagu būti didvyriu šituo gyvu ir nepa daug yra išsigandęs.
LAWLAX ruįlynam 25c bakselyj.
(Jvarant uotas. Tankiai imituotas.
name kambary. Tatai jis gražiai papasakojo vi prastu budu; jo vardas ir garbe paskilbs nuo
Stcnogralč Stase Todaitė atmokėjo jam už jo
Nickuojnet nebuvo jum lygus.
sas smulkmenas; kaip Gote jam ranką suko ir vieno šalies krašto iki kitam taip, kad darbi drąsumą. Jis turėjo atliekamą kambarį savo
kaip uždarė jį karceran; skausmo atsiminimas ninkai galės sužinoti tuos budus, kuriais didieji namely ir jį pasiūlė jam; jei jis nori, galįs tuo
buvo kartus ir dabar jis papasakojo apie jį to Amerikos Miesto traukos reikalai pasinaudoja tarpu pasilikti pas jas, o jos žiūrėsią, kad jam
kiu realumu, kad galima buvo sujudinti ir šaltes pasiuntimui gerai žinomo darbininkų vado ant butų smagu. Petras priėmė šitą pasiulinimą ir
niųjų grupę.
kartuvių! Tas persigandilsiose Petro akyse vis susirinkimas vėlai išsiskirstė. įvairios “Raudo
Tatai visos šitos moters tuojaus ėmė raudoti augo ir augo didyn. Petras, būdamas skrusde, nųjų” grupes šėjo kiekviena savais keliais; atsi ' DR. A. MONTVID '
Liet avis Gydytojas ir Chirurgas
ir rūstauti. Ada Rutaitė gavo įkvėpimo ir pra jaute žemę, drebant ir staiga įsivaizdavo sau ga skiriant jų rankų suspaudimai ir jų veidai reiškė
25 East Washington St.
dėjo sakyti eiles
ar gal pati jas sudėjo čia lingus kalno didumo milžinus, kurie bekovoda tvirtą pasirįžinią padaryti iš Petro papasokojiValandos: nuo 10 iki 12 ryto.
Telephone Central 8862
pat po jo akių? Ji buvo visa apimta pasipiktini mi myne jam ant galvos. Petrui norėjos žinoti, mo įmonę naujai sujudimo beprotybei įvaryti
1824 Wabanda Are.
mo. lai buvo kazokas apie darbininkų pabudi ar Gofe numanė, kokį galingą ginklą jis duoda liepa lenkintiems darbininkams. Vyrai draugin
Valandos: nuo 6 ild 8 vakara
Rezidencijos tel. Kedzia 7715
mą
gaujos sušukimas:
savo priešams? Ko Gofe galėjo laukti iš Pet gai spaude Petrui ranką; moters žiurėjo į jį sie
ro atlyginimui už šitą kenksmą savo palies by los akimis, tardamos savo pasigėrėjimą jo nar
“Pasigailėjimo mus priešui jau nebus •—
Jis tur nulipt nuo sprando mums, ar žus!”
Telephone Boulevard 5052 i
lai? Petras beklausydamas audringų kalbų pri- siam elgesiui, tikėdamos, kur gi, net įsitikinu
Petras klausėsi jr manė, “Nelaiminga Kvai sikimšusianie kambaryj kelis karius norėjo bėg sios, kad jis laikysis teisybės iki galo, jirisižiušo”! Paskui išėjo kvakerukas Dondaldas (kordo ti pasikėlęs. Jis dar nebuvo malęs tokio dūkio, rės jų idėjoms ir prisidės prie jų “darbuotės”.
DENTISTAS
Valandos:
nuo
9 vai. vaka
kokian
šitie
žmones
įvare
save;
jie
pasakojo
bai

nas ir kratydamas savo ilgais juodais plaukais
Petras visą laiką žiurėjo į jas ir vis sake pats re. Seredom 9 v.9 iki
ryto iki 12. Va
tvėrė kalbą. Petras vėl klausės ir manė sau, “Ne sus daiktus, niekino ne tik Amerikos Miesto po sau: “Nelaimingos Kvaišus!”
karais 6—9. Nedžl. pagal sutarimo,
8261 So. Halsted SL, Chicago, I1L
laimingas kvaišas!!”. Po jo kitas vyras, darbi- liciją, o ir teisinus ir laikraščius, bažnyčias ir
JBus daugiau)^

* ._____ . - __________ ___ :L—

Dr. A. Juozaitis

------ ------- ------------- ------- - --------------------- -——

NAUJIENOS, Chieagn, m.

Utaminkafl, Lapinu 15,1621
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KORESPONDENCIJOSJ

draugu” paėmę skrybėles per
ėjo svetainę ir surinko $31.20.
Kalbėtojas pasakė, kad aukas
jis nusiusiąs Rusijos badaujan
tiems, bet ne visus, nes jam
kelione kaštavus daugiau nei
dešimt dolerių.
Po to jis ėmė kalbėt “apie
socialistus
ir
komunistus”.
Pliauškė visokių niekų, melavo,
keikė Naujienas, Keleivį, koliojo d. Grigaitį ir kitus socialis
tus — tai visa to pleperio kal
ba. Prikišo, kad d. Grigatis ki
tados važinėdamas su prakalbomis imdavęs po dešimt do
lerių už prakalbų
(netiesa.
Red.); na, o kai jam pačiam
sudėjom $31.20, tai gerai.
Nokomis žmonėms pagriso
toki kalbėtojai pleperiai ir no
rėtų išgirsti gerų socialistų kal
bėtojų, kaip <1. Grigaitį, jeigu
jis butų galima gauti.
—Nokomiškis.

NOROMIS, ILL.
Pleperio prakalbos.
Dar spalio 28 d. buvo čia at
vykęs iš^kažin kur kažin koks
kalbėtoja#, bet kad žmones vi
sai ndkreipS į jį domės, tai
prakalbų neįvyko, tik kalbėto
jas pareiškė, kad sugrįšiąs kal
bėti spalio 30 <1. Bet nesugrįžo.
Lapkričio 5 d. dr. P. K. B.
gauna telegramų, jog lai>kr. 6
atvažiuosias kalbėtojas. Ma
nėm, kad tai bus tas pats, bet
ne. Šiuo svk atvyko iš l>anvillūs S. Darginis.
Kad ir trumpas laikas, bet
žmonių vistiek buvo sukviesta
būrelis, apie šimtas suviršum.
Darginis, pasilipęs ant es
trados,
pasisakė
kalbesius
dviem temom, apie Rusijos bol
ševikus ir apie komunistus ir Lietuvos Atstovybės
socialistus. Kalbėjo pirmiausia
Amerikoje pajieš*
apie
badaujančius
Rusijoj
kojimai.
žmones ir ragino aukoti pinigų,
ieškoma įteikimui svarbių
kad juos sušelpus. Kalbos pa
baigoj atkišo rankų ir sako: žinių:
Juozas Petrošius, paeina iš
“kas atneš dolerį, aš priimsiu”.
Bet niekas iieneše. Tuomet du Upynos, Tauragės apskr.
■

I.

.1 ...I... .

■

___

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

__

__________ Į

. ,

Nuo slogu, kurios apsisėda giliai krūtinėj.
tholas, eukaliptas, čiobreliai ir tarputino alyva.
Trink Vicks gerai
gerklę ir krutinę. Aprišk flaneliniu
audeklu. Kūnas užkais urnai, paliuosuos medikalis garas kuris gydo
per valandas po tam suskretimas
atsiliuosuoja, skausmas ir veržimas
krutinės pranyksta.
Pagijimas
greitai reiškiasi.
VICKS antiseptiškoą vertes pri
duoda puikiausi jautimą odos su
žeidimams ir niežėjimams — jsipjovimai, nusibrozdinimai, gėlimai,
įkandimai ir odos niežėjimai. Atra
site naujus budus vartojimui kas
dieną.
i

VICKS susigeria ir gydo. Jame
randasi laikų išmėginimai patikėti
nos gyduolės — kamparas, men-

Parduodamas visose vaistinėse po
35 centus.

VICKS
vV R
apo

Antanas, Ignas ir Jeronimas
Tiškiai, gyvenusieji jau per 20
metų CJiicagoje.
Pranai Dapkus, paeinąs iš,
šidlavos valsš., Raseinių apskr.'
Juozapas Masvola, gyvenęs
202
Avė., Newark,
X. V -» Jefferson
’
Laiškai Lietuvos Atstovybėj
randasi dėl sekančių:
Valerijonui Butvilai, gyvenu
siam Boston, Mase. Valdiškas
laiškas.
Juozui
Sabalai, Valdiškas
raštas iš Paryžiaus.
Petrui (Jurai,
gyvenusiam
Chieagoje, Valdiškas laiškas.
Prašome atsišaukti arba jei
kas turi žinių apie minėtus as
menis prašome pranešti šiuo

PRIŽIŪRI5 KŪDIKIUS! M^OR-HERIMAN^

adresu:
(Reprcsentative of Lithuania
in America, J925 “F” St., N.
Ponios Taylor ligą pabaigė
W. Wasliington, D. C.
Lydia E. Pinkham VegeLapkričio 8 d. 1912 m.

table Compound.

'

Suverps Gyduoles užlaiko
,> šeimynos sveikata.

Kosulys ir persišaldymas.
šiam laiko metu, kosulys ir persi
šaldymas viešpatauja tarp suaugu-*
•iu ir vaikų. Jeigu neatkreipus ati
dos, jie gali suteikti y vairias pavoingas ligas. Prašalink nedoras
pasškmes nuo persišaldymo, imda
mas Severą'* Cold and Grip Tablete
(Severo Plyškelies nuo Persišaldy
mo ir Gripos). Kaina 50c.—-Greitą
pagelbą nuo kosulį duoda

gevera’s
Cough Balsam
(Severo Bahamas nuo Kosulį). Jįs
palengvina erzinimą, paliuoso akreplius, sustabda kosulį, padara kviepavimą lengvą ir pagalba gamtai
sugrąžinti normali&ką stovį. Didėsni bonkute 60 centai, mažesni
25 centai. Visose Aptiekose.
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W F. se era co
CEDAR RAPIDS, IOWA

Auksinai dabar
labai ATPIGO

į
i

J

Roxbury, Mass. — “Nuolat ken
čiau strėnų skaudėjimą ir labai tan
kiai užeidavo svai
gulis ir mėnesi
niuose perioduose
negalėjau savo pe
reigų atlikti. Po gi
mimui paskutinio
kūdikio, i du metu
dar labiau skaudė
jo strėnas, kati jo
kiu budu negalė
jau pasitaisyt, nei
gydytojaus gyduo
lės negelbėjo. Drau
E. Pinkham Vegetable Compound ir daug m*an pagel
bėjo, nuo laiko, kaip pradėjau vartot. Mano strėnos daug geresniame
padėjime ir aš galiu miegot. Užlai
kau stubą ir prižiurtu penkis kūdi
kius, kad mano darbas yra mėgini
mu ir labai esu dėkinga kad atradau
Compounde tokį pasigelbėjimą. Re
komenduoju savo draugėms ir jei
norit, galit panaudot Šį mano laišką, "o aš linksmai gelbėsiu kiekvienai sergančiai moteriai, kaip kad aš
kentėjau, koliai nevartojau Lydia E.
Pinkham Vcgetable Compoundą. Mrs.
MAUDE E. TAYLOR, 5 St. James
PI., Roxbury, Mass.
Strėnų skaudėjimas, tai yra paprasčiausia moteriai apsireiškimas,
nukrypimo arba netvarkumas systemos. Nei viena moteris negali klai
dos padaryti viską atmesdama, bet
pasinaudojant laime ponios Taylor ir
išmėgint Lydia E. Pinkham Vegctable Compound.

ŽINOVAS
Atitaiso žvairas akis vienu atsilankymu»
jokios chloro5 formos. Suvirš 800 išgydymą užrašuos
Ateik ir leisk apžiūrėti diplomuo
tam ir registruotam gydytojui ir
chirurgui, kuris specialiai išstudi
javo galvą. Ypatingai gydo
AKIU, AUSŲ, NOSIES IR GERKLĖS
LIGAS,

ub

Virš 17 milionų puodelių išvartojama kas metai.

GUST BALSEVIČIUS
MUZIKANTAS

DABAR PATOGIAUSIS LAIKAS siųsti pinigus Lietu
von, pakol kursas žemas. Neužmirškite giminių su Kalėdų
dovanomis Pinigai jiems kuogeriausia dovana. Nelaukite
ilgiaus siųskite šiandienų.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE parduoda laiva
kortes ant visų linijų Laivakortės iš New Yorko arba Canados iki Piliavai-Karaliaučiui tik $135.00. Visų kelionę
Lietuvon galima atlikti vien vandeniu nekliudant Vokietijos
.
nei Lenkijos.

DABAR EINA DIDELIS IŠPARDAVIMAS Lietuvių
Prekybos Bendrovės Šerų dėl pastatymo Lietuvoje įvairių
dirbtuvių. Šerai kol kas dar parsiduoda po $7.00 vienas.
Todėl jeigu nori gauti gerų pelnų už savo pinigus, pirk ko
greičiausiai. į,

Visais reikalais kreipkitės šiuoni adresu:

Lithuanian Sales
Corporation
Taip-gi pranešame, kad pinigų siuntimo ir kituose rei
kaluose kam patogiau malonėkite kreiptis į sekančius musų
skyrius:
T0WN OF LAKE, CHICAGO,
M. J. Damijonaitis,
4559 S. Hermitage Avė.,
Tel.: Boulevard 7078.

Su visais reikalais kreipkitės
2454 So. California Avė.,
Chicago.

WAUKEGAN, ILLINOIS
A. J. Sutkus,
1317 So. Victory Street,
Tel. Waukegan 1306 R.

Tel.: Rockwell 3876

15as Metinis Išpardavimas

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

Ausis
Ausįs
/Ausįs
•Ausis

Nosis]
Nosis
Nosis
Nosis)

Gerklė
Gerklė
Gerklė
Gerklė

Skaudama
Bėganti ..
Kreiva ..
Užkimšta

Skaudama
Silpna ..
Kataruota
Papūtus

Franklin O. Carter, M. D.
23 metai prie Stato gatvės
120 So. State St.,
Chicago, III.
Valandos: nuo 9 iki 6. Nedėldieniais nuo 10 iki 12.

PAIN-EXPELLER

Ofisas ir Labaratorljai 1025 W.
18th St„ netoli Fisk St.
VALANDOSl Nu* 18—11 plotų,
Ir nu* 6 iki 8 vai. vakarai*.
( Dienomis: Canal
T*l*nh*nah J
8110 arba 857
.-j Bakttmlis DmxoI
__
t 95« - Drover 41M
GYVENIMAS: 8813 S. Hahted St.

A.SHUSHO DR. A. R. BLUMENTHAL
Akių Specialistas
AKIKEBKA 4649 S. Ashland Avė,

Turto patyrimu
moterų ilgom; rapoetingai
prtiiarlu ligonę Ir kadi
M laiko ligos.
10929 & Stato Si
Chicago, Iii.

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

Turime geriausius mechanikus.
Atliekamo visokius darbus prio automobilių, greitai, gerai ir už
zenu> kainą.
Užlaikomo tajerius, tubes ir visus kitus dalykus visokisms auto
mobiliams. ' Taipgi turi vietos pastatymui automobilių. Užkvicčiame visus Lietuvius atsilankyti. Už darbą atsakome:
JOHN VILIMAS ir POVYLAS' VIZBARAS.

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

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

$125 iki $150
tokia kaina.

JuslJ pasirinkime iš 24 rekordų, 50(1 plieno liri TIIĮ
taipgi daimanto adata su kiekvienu Vrl | i :|
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 PRISTATYSIM;
VELTUI PRISTATOME VISUR. JEI GYVENI Už MIESTO, PA
SIŲSIME C. O. D. DALEISDAMI PERŽIŪRĖTI PIRMIAU, NEGU
MOKĖSI PINIGUS.
l/r'i T|||
Vl
Ui

LI

Leader Furniture and Phonograph Co.,

vpvv

m

v uv

Venerališkų, kraujo, odos, kroniškų, inkstų
ir pūsles. Elektriškas gydymas su pagelĮ)a X-Ray spindulių.

1 1
T«l. Monro. 2804 '

11 1

Ofisas
5100 S. Ashland Avė.
ant viršaus Banko
Va!.: 1—2:32 ir 6:30—8:30 P. M.
Nedėliomis iki 2:30 P. M.
Telephone: Republic 805

.

■

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

*A.. ..... ■ ■

.
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Mm*

Moteriikų, Yyriikų Ir
Taikų Ligų.
OFISO VALANDOSl
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
5 vaL po plot ir nuo 7 iki 8:80 vai.
vakaro.
Nodiliomis nuo 10 vai.
yalandos ryto iki 1 vaL po pia*.
Telefonai Dreael 2880

Dr. Maurice Kahn

Tel. Boulevard 6487;

<

DB. YDSKA

‘i

1900 So. Halsted St.
Tel. Canal 2118
Ofiso valandos! nuo II ryto Dd
8 vakare.
Reddescija: 2811 W. Mrd St.
Tel. Prospect 3466

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNIGU
1107 So. Morgan SIh
Chicago, IU.
▼ALANDOSi Nuo 8 iki 11 ryto
ir nuo 5 iki 8 vakaro.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4631 So. Ashand Avė. »
Tel.: Yards 994

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

- -------------------------------- :--------------------------- 4

DR. M. T. STRIKOL’IS
Liet u vys Gydytojas ir Chirnrgao

Be*. 2914 W. 48rd Street

Tėmyk Įkaro (Anchor) Yaizbaženkl|.

Kątik sugrįžo ii Californijoi Ir
vii tųs savo praktikavimų po No.
8208 W. Harrison 8L

BULGARIŠKA KRAUJO ARBATA

Milionai vartoja šių arbatą prašalinimui slogų; ima ją karštą einant
gulti. Ji prašalina vidurių užkietėji
mą, silpną pilvą ir inkstams prigelbsti išvalyt kraują. Prašyk savo vai
stininko arba pasiųsime apdrausta 1
didelę šeimynai dėžę $1.25, arba 3 už
$3.15 arba 6 už $5.25.
Adresas:
Marvel Products Company, 451 Mar- .
vcl Bkl., Pittsburgh, Pa.

Tai. Auatin 787

Valandos i 8—12 kasdieną ir 6—1
vakaro išskiriant nodlldienina.

Tolephono McKinloy 261
?—t—i

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

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
DR. M. STAPULIONIS
Gydai be gyduolių ir be operacijų
3347 Emerald Avė.
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakarų
Tel.: Boulevard 9397
731 W. 18-ta gat.
2 iki 8 yak.
Tel.i Canal 279

DR. C. K. KLIAUGA

DENTISTAS
Kainos

chicago,

DENTISTAS
1821 So. Halsted St., Chicago, 111.
kampas 18th St.
Yalandeai 9—12 ryto ir 1—I yak.
Phona Canal 267

Numažintos

Gold Crowns — taip žemai $3.50
Platės — taip žemai ........... $8.00
Bridgevvork — taip žemai .... $4.00
Už šitas kainas gali atlikti sau
naudingą dalyką tuojaus. . Darbą
gvarantuojame, kaipo geriausią.

Egzaminavimas veltui

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki < pa
piet 6 iki 9 vakare,
■•diliomis nu* 9 iki 13 ryte.
1821 S. Halsted SU
Kampas 18 ir Halsted St.

Kampas 47-os ir Halsted St.

DR. P. P. ZALLYS
Lietnvys Dantistas
10801 So. Michiga* Av., Rooelaad.
Valandos: 9 ryto iki 12 dienų
■ne 1 pe pietų iki 9 vakare

Telefonas i Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Lietovia Dentbtaa
8712 Sooth Ashlaad Ava,

Kraujo ištyrimai
Elektros Instrumentai
J. VAN PAING M. D.
2221 So. Kedzie Ave»
Vai. 1—2; 7—9 po piet
ASHLAND JEWELRY
MUSIC STORE
Deimantai,

Laikrodžiai,

4537 S. Ashland
Av„ Chicago, Jll.

Dr.A.J.KARALIUS
Gydytoju

ir

Chirurgu

UOS So. Morgą* StreeK
Chicago, IU.

Tolefonas Pullnuan 856

Dr. Frank Satten

X

Specialnmaa: Moterų ligos ir Chirurgija.
1146 MILWAUKBB AVĖ.

Specialistas džiovos

>Ned. JO Iki 12 piety.

DOWIATT—SASS.

Aukflybė, Columbijos Grafonolas ir lietuviš
ki naujausi re
kordai.

DR. W. F. KALISZ

1020 S. Halsted St., Chicago, III.

Praktikuoja 15 metai
Ofiaa*
1728 So. Aahland Avė., 2 InbM
Chicago, Illinoia.

Dienoms, p ryto Iki 9 rak

DR. MARYA

DR. J. W. BEAUDETTE
Ofisas
Novako Vaistini
1724 S. Ashland Avė.
Vai.: 2:30—5 ir 8:30—10 P. M.
Ned.: 2:30-4:80 P. M.
Telephone: Carai 464

DR. CHARLES SEGAL

Kampan 47th Sk

Garsus per daugiau kaip
60 metų.

Valzbaženklis užreg. S. V. Pat. Ofise.

KENOSHA, WISCONSIN
J. Trakselis,
464 N. Sheridan Rd.,

ATIDAROMAS NAUJAS GARADŽIUS
1315-17 W. 63rd St.
Tel.: 'Englewood 1498.

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

3101 S. Halsted StM kampas 81 gat.
Viename name su Dr. Monkevičium.
Tel. Boulevard 9708
Baigusi Akui
Serijos kolegi
,
ją; ilgai prak.
tikavusi Penu
Į
ailvanijos hos
I pitalėse. PaI ‘ >
sėkmingai pafr
9
tarnauja prie
Į
;
gimdymo. Duo
da rodą visoJ
kiose ligose ir
Uy'
kitokiuose rei
|
kaluose
mo
terims ir merginoms.

Pooplo Teatro Namo,
1816 W. 47th St., Tel. Bonl. 166
VALANDOSl
6 iki 8 vak. NedJl. 10 iki 12 ryto

STREIKAS UŽBAIGTAS

bu

•lekt.ro* prietaisu*.

MRS. A. MICHNIEWICH
AKUŠERKA

Tel. Boulevard 2160

L00M1S GARAGE

Musų persistatymas publikai visų vadovaujamu phonographų ir rakandų išdirbysčių.

PATARIMAS DYKAI
Silpnos .. Akįs Kurčios ..
Skaudamos Akįs Tekančios
Raudonos Akįs Ūžiančios
Žvairos .. Akįs) Užkimštos

Darbininko Draugas

<

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

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
keletą armonikų ir concertinų.

Tik 500 phonogrophy

U RUSIJOS
PenlkUI nio 8412 «o. Halsted St.
po No. 8811 So. Halated St.
(■orai lietuviams ilnomaa por 62
motu kaipo patyręs gydytoja*, ahirurgas ir akuierla.
Gydo aitrias ir chronllkaa ligao,
vyrų, motorų ir vaikų, pagal naojausiaa metodas X-Bay ir šitokiu

v

VICKS VAPORUB greitai dasigauna prie kraujo |
| sutepimui, kadangi susigeria ir gydo. |

Kuomet slogos eina apsisėda giliai
krūtinėj, yra pavojus bronchito ar
ba plaučių uždegimo, nuostoliai iš
algos atžvilgio ir lėšos gydyto
jams ir slogintojoms.
Užvis teisingiausia būdas sulaiky
me slogos su garuojančia mosČia
VICKS VAPORUB.

Juozapas Arnatavičia.
Mikolas ir Steponas Kriaučiūkai, gyvenusieji Pennsylvanijos valstijose.
Jomis Milčius, paeinąs
iš
Garliavos valse., Kauno apskr.
Ignas Vaišnora ir Juozas
Karvelis, 1914 metais gyvenu-

arti 47-toa gatvla

Telephone Yards 1582

DR. J. KUUS
LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo visokias ligas motorų, vai
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim
pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.
8259 So. Halsted St., Chicago.

Tolephono Van Buron 294
Ros. 1189 Indepondence Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTH

RVSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Sųccialista* Moteriikų, Vyriikų,
Vaiką ir visą chronišką ligą
DRABUŽIAI.
Ofi*aa: 8354 So. Halsted St. Chicago.
Tolephono Drovor 9698
Vyrams, vaikinams ir vaikams
Valandos:
—11 ryto; 2—8 po plot,
Mes ir vėl savo senoj vietoj ir ma 7—8 vak. 10Nedaliomis
10—12 dioną.
loniai užkviečiamo savo senus drau
gus ir rėmėjus.
Turime puikiausią pasirinkimą naujų drapanų apkainuotų, tinkančiai
DR. G. M. GLASER
kiekvieno kišeniui.
Praktiknoja 88 metai
Siutai ir overkotai nuo $12.50 ii
augščiau.
Ofisas t
Kelinča nuo $2.60 Ir augliau.
1149 S. Morgan SU kerti 12 Si
.Chicago, Illinois.
Vaikams drabužiai, trunka! ir ygSPECIALISTAS:
lyzos.
Moteriškų Ir Vyriškų
Gausi savo pinigų vertę, hrba gau
Taipgi
Chroniškų Ligų.
si pinigui atgal,
OFISO VALANDOSl
Atdara kaa vakarai Ud 9 yaL
Nuo 10 ryto iki 8 po pietų, 6—8
ned. iki 6 vai.
vakare. Nedaliomis nuo 1*—2
po piet.
S. GORDON, /
1415 S. Halatad St. i'
Phonųi Canal 947f i p <
------- ---------

--------- <

...

.. V.

NAUJIENOS, Chicago, BĮ.

žieminės numažintos kainos galėję
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie
ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
deli pasivaikščiojimui vieta. Visi parankumai, moderniško laivo.

^RsdStarLink
Išplaukia kas savaitę
Samland) New York j (Lapkr. 30
Hamburgą.
Gruod. 17
New York
Kroonland)
(Gruod. 3
/Hamburgą
Lapland)
Lapkr. 5
Finland .....
Lapkr. 19
Zeeland__

American Line
(Gruod. 1
Mongolia)
(Gruod.
10
Minnekahda
Manchuria) Hamburgą (Lapkr. 23
Tikietai tiesiai į Pilavą
INTERNATIONAL MERCANTILE MARINE C()M
120 laivų
1,300,000 tonų
Chicago: F. C. Brown, Weat. Pana.
Manager. 14 North Dearbom St.

New York

CHICAGOS
ŽINIOS
J

Du lietuviai užtroško
gazu.
Antanas Mačukas ir Domi
nykas Panig (?), 2130 West
buvo vakar rasti
negyvi lovoj, — gazu užtroškę,
Gazo įvadu matyt buvo kaip
nors netyčia atsukta.

Sustreikavo vežiotojai

Vakar sustreikavo vežioto
jai. Sakoma, kad tas palietė
apie 8,100 darbininkų. Pereitą
septintadienį vežikai savo susi
rinkime nubalsavo 1,606 bal
sais prieš 2 streikuoti. Streiko
priežastis, tai
sumažinimas
STEAMSHIPS
LIMITED
vežiotojams algų $3 savaitei
kiek laiko atgal.
NAUJA
Pieno vežiotojai, sako, strei
TIESI KELIONĖ Iš MONTREAL
ko nepaliesti, tik didžiųjų mėIKI DANZIGO.
Pagabiausis susinešimas su Pilava, sinyčių ir šiaip abelnai vežioKaunu ir Karaliaučium.
tojų darbininkai sustreikavo.
VISA VANDENIU KELIONĖ
BE PASIVĖLAVIMO,
Policijos galva, Fitzmorris,
BE PERSĖDIMO.
darbiDideliais, smarkiais ir populiariais sako, bando sutaikinti
laivais “Scandinavian”, 12,100 tonų ir ninkus su darbdaviais.

CANADIAN Ji, PACIFIC

“Corsican” 11,500 tonų,
šie garlaiviai sustos prie HARVE
ir SOUTHAMPTON.
KAINOS IKI DANZIGUI pigiau- NORĖJO CHEMIKĄ DUJO
$200.00
sios kabinete ---------------MIS UŽTROŠKINTI.
Trečios klesos...................... — $110.00
Kaina iki Pilavos.
Chemikas Riacb, 2223 Lin
Trečia klesa —----------------- - $135.00
Atsišaukite prie artimiausio laiva coln avė., patemijo savo nanuio
korčių agento, arba
THE CANADIAN PACIFIC
Railway Trafiko agentas

40 N. Dearbom SI

Chicago, III

se sieros <iioxido (sulphur dioxide) dujas, bet bebandant jų

vynu ir nuvešiu, kad nei vieną čia jų pasigailėti ir medžiagišjusų nenuskriaųdus.
| kai juos paremti, nors atsilan
Aiškus dalykas, kad teisėjas kant į jų naudai rengiamą kon
vyną teisingai padalino...
certą.
Taipgi prie progos turiu pri
minti, kad koncerto rengėjai
IR GI PASITEISINIMAS.
deda visas pastangas, kad su
metų rengus vieną gražiausių kon
Harry Valentine, 25
amžiaus, 2918 Lincoln avė., certų. Ir aš nei kiek neabejo
sugautas smuklę plėšiant pasi ju, kad jiems tas pilnai pavyks.
Apart koncerto,
bus dar
sekė policijai, kad jį prie to
privertė degtinės kaina. Nes, gražus šokiai ir skrajojanti
Bus
girdi, jis jos dėl brangumo ne krasa (“parcel post”).
galėdavęs pirkti. Tat ir buvo pardavinėjama tam tikslui su
priverstas kitokiu bildu jos įsi aukoti baksiukai po 25 centus.
Tat labai butų pageidaujama,
gytikad visi tie* kūne našlaičių šel
pimo darbui užjaučia,pagamin
BAISUS ATSITIKIMAS.
tų mažus baksiukus po 25 ccn
Astuoni vaikai matė, kaip tus vertės ir atnešę juos paau
jų tėvą peiliu nudūrė. Tai įvy kotų.
Visas koncerto pelnas bus
ko greito sekmadienio rytą,
kada jų tėvas, Michael Gra skyriamas našlaičiams.
— K. Vilkas.
liam, susivaidijo su savo “burdingierium” M. Becker‘iu. Aštuoni vaikučiai ir jų motina
ROSELAND
baisiai išsigando, kada lai įvy
ko.
Hv.jp’*ii
Policija suareštavo Beckcrį. Jieškomas Antanas L. Bridis.
Roselando Lietuvių Namo
IR VĖL BOMBA.
Statymo Bendrovės direkto
rius Antanas L. Bridis pasišali
Užvakar susprogdino bomba no iš Roselando, nesugrąžinęs
užpakalinį Canton Tea Gardens bendrovei Šerų pardavinėjimo
valgyklos namo galą. Sprogda knygutės ir pinigų apie 50 dol.
ma bomba sudaužė langus, in — buvusio pikniko pelno. P-as
dus ir laiptus. Beto pagimdė A. L. Bridis malones urnai atsi
didelį sumišimą svečių tarpe, liepti ir atsiteisti su Roselando
Lietuvių Namo Statymo Ben
Potain policija buvo nusi- drove. Jei vienos savaitės begiu
nepadarys,
skaitysime
kvietus viršininėtos valgyklos to
bendrovę nuvedėją, tikslu patyrti padėtos tamstą kaipo
bombos priežastį. Bet šis pasi skriaudiisį.
Pinnin. Antanas Narbutas.
sakė, kad visai nieko nežinąs,
girdi, ir darbininkai pas jį bu- 27 E. 102 PI. Chicago
Raštininkas P. Kisielius
10725 Prairic avė., Chicago.
minčių laiškų nėra gavęs.

tų amžiaus duktė jau buvo bcsąmonės. Jam nešant jas lau
kan pro duris, jis patemijo di
delę skylę grindyse jau išde
gusią. Kol tatai užgesino, daug
žalos padaryta.
Spėjama, kad tai bus pikta
darių darbas. Policija su kitų Iš LIETUVOS NAŠLAIČIAMS
Jei jaknos gerame stovy], tai ir visa chemikų pagelba daro tyrinėji ŠELPTI DRAUGIJOS KOMI
sistema geresnė. Carterio Mažos Jak- mus.
TETO DARBUOTĖS.

Jaknos Yra
Kelias į
Sveikatą

Lietuviu Rateliuose

nų Pilės paakstins sutingu
sias,
neveik
lias jaknas ir
paliuosuos nuo
vidurių užkie- /
tėjimo, pilvo \
nesmagumų, ;
neveiklumą
skilvio, sugražins nustota apetitą,
galvos skaudėjimą ir svaigulį. Tyros
daržovės. Jums reikia jų.
Mažos Pilės—Maža doza—Maža kaina

CARTERS

IR ŠUNES PAŠTO
PLĖŠIKAI.

čio 4 d., įvyko Lietuvos Naš
laičiams Šelpti Komiteto narių
susirinkimas, Raymond Chapel
svet., tikslu pasitarti, kad ge
riau prisirengus prie koncerto,
kuris įvyks laipkričio 27 d.,
Bohemian —i American Hali
svet., 1442 W. 18-os gat. Iš ko
misijos narių raportų paaiškė
jo, kad koncerte dalivaus žy
miausios
Chicagos
Programa
apsiėmė
sekami asmenys: (1)
bonis, solo; (2) p L. Sabonis,
smuikininkė; (3) p. M. Janušaii
skienė, solo; (1) p. P. Stogis, so

|P. S. — R. Liet. Namo Stat.
Bendrovės serų pardavinėjimo
knygutes No. 20 lapai 949 iki
991 tapo suspenduoti. Jei' kas
pardavinėtų Šerus paminėtasis
kvitų numeriais, nepirkite, nes
bendrovė neatsakys už juos. —

Lietuvių Orkestro orga
nizaimo reikalu.

Utarninkas, Lapkr. 15, 1921
Chicagos ir apielinkių į vieną
beną, išsirinkim iš savo tarpo
gerinusį vedėją, — o jei bus
reikalas, ir pasisamdykim, —
lai turėsime bent! gerą beną.
Prasilavinusių muzikoje, man
regis, turime. Jau tam žingsnį
yra padaręs
Vi tauto Benas,
kurs savo repeticijas laiko McKinley Parko salėj antradie
niais, 8 vai. vakaro.
— J .Salakas.

Laiškai iš Lietuvos randasi
Naujienų ofise.

ĮIEŠKO KAMBARIU

JAUNAS VAIKINAS JIEš- NORIU PIRKTI B
ko kambario apie Bridgeport ir Shop Chicagos mieste.
55 gat., geistina, kad butų elek
CHAS YUTEL,
tros šviesa, šiluma ir prie ma
733 W. 14th PI.
žos šeimynos. Praneškite D.
Sietis 8321 Kerfoot Avė.
GERA PROGA
Pardavimui karvė su veršiu;
JIEŠKAU ŠILTO KAMBARIO SU veršis nuo 'lapkr. 4 d. senas.
vakariene, 103-os gatvės apielinkėj,
arba netoli nuo gatvekarių. Praneš
kite.
S. K.,
10455 So. Michigan Avė.
Roseland, III.
Tol.: Pullman 691.
i.........

Juozapas Babrys
Kazim. Bavdziaun
Pranciškus Beišis 2
Dominikas Daugėla
Jonas Gritinas
John Glambauski
Wet. Greitjurgis
Ant. Ignatavičia 2
J. Kukis
Jozap. Kondtas 2
Pranciška Starkienė
Jonas Songaila
Charles Shevokas
Chas. Shultz
Kristina Sakalauskienė
Stan. Klimas
J. Luska
F. Petrauskas
Tony Plonis
Juozap Palabinskas (
Mary Urkutienė
Selvestras Vasiliauskas
Frank W. Vitkauskas
Jos. Žilis
Vincentas Žemaitis
Klem. Yašmont

Pranešimai
Liet. Darbininkų Tary
bos Konferencija.
Chicagos Lietuvių Darbininkų
Tarybos konferenciją įvyks ne
dalioj, Gruodžio 11 dieną, 10 vai.
ryto, Meldažio sevtąinėje, 2242
West 23 Place.

PARDAVIMUI

...-■i11.

■■

..i. —

REIKIA DARBININKU

2535 W. 45th St.

PARDAVIMUI SALIUNAS,
geroj vietoj. Biznis išdirbtas
Atsišaukite
5200 S. Union Avė.

MOTERŲ
REIKALINGA ŠEIMYNINKĖ mer
gina ar našle prie namų darbo. leng
vas ir pastovus darbas, gera mokestis.
Atsišaukite
OREMUS CHEMICAL
LABARATORY
1718 So. Ilalsted St.

RAKANDAI
5 KAMBARIŲ VĖLIAUSIOS MAdos rakandai, turi būt parduoti už bi
lų sąžiningą pasiūlymą. Seklyčios se
tas, valgomajam kambariui setas,
miegruimio setas, kaurai, davenport,
etc. Parduosime ant syk, arba atski
rai. Taipgi, puikiausia grojiklis, pi
anas ir didelis, dubeltavų springsų
phonographas su rekordais ir daimanto atada, 1922 So. Kedzie Avė.

REIKIA PATYRUSIŲ MOterų prie sortavimo skudurų.
Gera alga. Atsišaukite, M.
Cohen, 1008 W. Lake St., Tele- PARDAVIMUI 8 KAMBARIŲ RAkandai beveik nauji. Turi būt parphone Monroe 1155
douta į trumpą laiką, nes apleidžiu
Chicagą.

Parduosiu už pirmą pa

REIKIA PATYRUSIOS LIE- siūlymą, taipgi ir kambariai garu ap
tuvės pardavėjos; darbas ant šildomi. Atsišaukite
A. BAČIUNAS,
2152 Alice PI., Srd floor
visados ,gera užmokestis, Bach’s
Dept. Store, 3645 S. Ilalsted St.
Tek: Yards 1322.

NAMAI-ZEME.

NAŠLYS JIEŠKO GASPADInės prie dviejų vaikų, turi mo
kėt nors biskį lenkiškai — $25
į mėnesį.
1617 N. Lincoln St.

REIKIA MOTERŲ SORTAvimui skudurų.

HARRY DRAY,
1447 Blue Island Avė.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKIA ŠEŠIŲ PATYRUSIŲ
Draugijos ir kuopos priklau darbininkų dirbti į scrap yard’ą:
sančios arba norinčios priklausy COHN IRON & STEEL CO. ‘
2034 Southport Avė
ti Ch. L. D. Tarybai, malonėkite
išrinkti atstovus į konferenciją
REIKTA REGISTRUOTO VATSTI
(po vieną atstovą nuo kiekvienų ninko
(pharnrvist) arba vaistininko pa
50 narių arba dalies) ir prisi gelbininko, mokančio lietuviškai kai
dėt prie to didelio judėjimo, ku bet.
19th & Lake Sts
riam vadovauja Lietuvių Darbi
Melrose Park, III.
Tol.: Melrose Park 1727
ninkų Taryba.
Ch.L.D.T.Pildomasai Komitetas, VYRŲ REIKIA LENGVAM DAR

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 metus, ran
dasi arti Morgan ir 19-os gatvių. Kai
na $9,500 apie Vz cash reikalinga, li
kusius ant pirmo morgečio. Kreipki
tės, Frank J. Slifka, 3018
Park Avė., Berwyn, III.

S. Oak

PARDAVIMUI 7 KAMBArių cottage, 2 lotai, garadžius.
Kaina $2,000.00.
3738 S. Albany Avė.
L. F. Worthlcy

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PROGA
Dar reikia pinigų įdėti į smarkiai
augantį biznį, kuris turi būt inkorpo
ruotas.
Visiškan ištyrimui kviečia
mi. Kitos tokios progos visą gyve
nimą nebus. Veikit greitai.
Matykit
A. J. STRODEN, Gen. Mgr.
68 West Washington St., Room 26

Ačiū Naujienoms, kad leid
žia, tarsiu ir aš žodį tuo klau
siniu.
Sumanymas organizuot Lie
tuvių Orkestrą labai puikus.
DIDŽIAUSIA
Orkestras turėti butų kur-kas
Mokykla Chicagoj
bui.
Gali uždirbti $15 iki $20 j diepuikiau kaip Benas. Organi
L. S. S. VIII Rajono Konferencija ną. Gera proga turinčiam $400 kapizuot orkestrą, lygiai kaip ir be įvyks septintadienyj, lapkričio 27 d., talo.
Patyrimas nereikalingas. Per
PAŠAUKĖ POLICISTĄ VOG
(Not Ine.) •
ną, darbas butų nesunkus, tik Liuosybės svet., po num. 3925 So. visą motą darbas, Atsišaukit šiądien
Kedzie avė.* Pradžia 10:30 vai. ryto. pasirengę dirbti.
L. DAMBROVVSKIS
TO ŠAMPANO PADALINTI.
klausimas,
kai]) jį išlaikius? Visos
kuopos malonėkite išrinkti de
savininkas
82 W. Washington St.
legatus, nes ši konferencija turės iš
Vienas
Muzikantų
jau
minėjo
Room 525
1711 W. 47th St.
rinkti naują Centralinį Komitetą
Buvo
toks
atsitikimas.
Du
Naujienose,
kaip
žlugo
orkest

Tel.: Yards 413
1922 m. ir daug kitų svarbių reikalų
jauni vyrukai, Glen Kenley,
Tarpe Hermitage ir Paulina.
— J. J. Čeponis, sekr.
rai. Kompoz. M. Petrauskas aptarti.
Suvedama dratua 1123 Noyes gat. ir Philip Meapie dešimt metų atgal buvo
Designing, kirpimo, litavimo, ir
ir sudedame fixtu yers, 2049 Ridge avė., pasivo
savo priedermę! — Lietu
suorganizavęs puikų orkestrą. vosAtlikime
siuvimo
ir moteriškų drapanų.
res i 6 kambarių
PARDAVIMUI BUČERNĖIR Musų vyriškų
Našlaičiams šelpti Komitetas tai
sistema
yra geriausia.
namą ui $69.00. gę šampano dvi statini iš Glen
Pasisekimo neturėjo.
Žlugo. so didelį koncertą lapkričio 27 d. Bo- grosernė. Biznis išdirbtas per mokiname atskiruose
departamentuo
Persitikrinimui
Griswold’o beizmento,
831 ki šokiai; (6) p-lė Jonaičiutė, Birutes orkestras neprasčiau hem. Slovak salėj, 1436 W. 18-ta gat
se
pilną
siuvimo
amatą.
Mokiniai
kreipkitės
p.u
ve. Koncerte maloniai apsiėmė daly daugelį metų, parduosiu pigiai.
mus arba telefo- Clinton place, niekaip jo tarp klesiški šokiai; (7) p. p. A. Olis siai buvo suorganizuotas. Vie vauti visos musų žymiausios daininin
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva
Pardavimo priežastis patirsit drapanas, prie geriausiai įrengtų są
nuokite, o mes su savęs pasidalinti negalėjo. Mat
kų
ir
muzikų
jiegos.
Visas
koncerto
ir
M.
Juozaitis
,
pianistai;
(8)
name
jo
koncerte
teko
ir
man
teiksime apkainalygų. Išmokinam j trumpą laiką ir
Kenley nešė daug didesnę sta p. J. Rakauskas, kornetistas, ir būti. Muzika puiki, klasiškus pelnas eina Lietuvos našlaičiams ant vietos. 3248 S. Lime St.
už labai prieinamą kainą. Išmokęs
šelpti ir pinigai bus pasiųsti Kaunan
gvaran tinę ir jam priklausė didesne
suomet
amato,
be darbo nebusi.
(9) p. Laubartas,
solistas. gabalėlius
griežia, — tik nėr per 24 valandas po koncerto. Lietu
tųojama.
Ateikite
pasiteirauti, tas nieko nePARDAVIMUI BUČERNĖ ir
vyno dalis ir gauti, bet Meyers, Apart viršui i netų muzikų, so- kam klausyti... Tokį pasiseki vos visuomenė kviečiama paremti šį
prekiuoja.
labdaringą koncertą gausiausiu atsi grosernė lietuvių apgy ventoj
Taip* laikome
Atdara dienom Ir vakarais.
jrankių kurs nešė mažesnę statinę, no
elektr.
mą turėtų ir busimasis — jei lankymu. Biletai galima išanksto
MASTER
SYSTEM DESIGNING
vietoj.
Parsiduoda
greitai.
Prie

krautuvę ir taisome viską luinieji rėjo šampano lygiai
perpus šyta dalivautii koncerte ir dau butų suorganizuotas — orkest gauti šiose vietose:
SCHOOL,
Masu kainos priainamoa.
Naujienų ofise
žastį pardavimo patirsit ant vie 190 N. STATE STREET, CHICAGO
pasidalinti. Tat jiedu ir nu giau gabių artistų, tik dar ne ras. Draugijos savo “koncer- Pilkio
sankrovoj, 1822 S. Halsted
Kampas Lake Str., ant 4 lubų.
tos. Atsišaukite 710 W. 33 St.
sprendė “teisingąjį” polioistą gauta pasižadėjimai. Beto ko tams” ir baliams neima dide- Universal State Banke
Dirbėjas Ir Importuotojai ge
P. Petraitienė, 8233 Aubum Avė.
oagelbon pasišaukti, kad šis misijos nariai pranešė,
kad lio orkestro. Repeticijose tik J. Žalpienė, 922 W. 34th PI.
riausių armonikų pasaulyj. Viso
P lės E. KAZLAUSKAITĖS
PARDAVIMUI
SALIUNAS,
kių gatunką. Pigiau parduodu na jiemdviem tą vyną padalintų.
Roselande,
pas
A.
Grebelį,
10737
Chicagos biznieriai remia kon patys sau pasigrieštume
LIETUVIŠKA
pul
Komitetas.
gu kiti . Dykai lekcijos pirkėjams.
geroj vietoj. Pardavimo prieža
—lai perdaug mano galvai, certą, dėdami savo biznių ap kini, tai ir viskas. Mano su- Indiana avė.
Raiykt angliikai dėl Informacijų.
Siuvimo ir Kirpimo
atsakė patrolinis policistas, skelbimus į programą, ir jau pratimu betgi ir repeticijos ne L. S. S. Aštunto Rajono Koncer stis, negaliu tą biznį vesti, ka
tas bus lapkričio 24 d., Meldažio sa
MOKYKLA
Julian Sullivan, — Jums ge aiĮ> virš poros šimtų dolerių kaip sektųsi. Muzikantai
tie lėj, 2244 W. 23rd Place. Salė atsi dangi turiu Real Estate biznį.
riau išdalys tą vyną teisėjas.— yra surinkta.
!
Mokina: kirpti, siūti, pritaikyti ir
lankosi, kurie gauna darbų, t. darys 6 vai. vakare. Koncerte ims Parduosiu, greitai ir labai pigiai.
dalyvumą
Lietuviai,
Rusai,
Slavai,
Žy

desinuoti drabužius moterims ir
Tat aš jus geriau pas jį su viPo koncerto rengimo komi y. kurie gauna baliuose grieš dai ir italai . Mylintys gražius dai Atsišaukite 1614 W. 46th St.
vaikams.
sijos narių raportų, buvo skai ti. Ret baliams neima daugiau navimus ir muziką maloniai kviečia
Klesos: dienomis ir vakarais
Specialus instrukcijos pagal
PARDAVIMUI SALIUN AS,
Telephone Yards 5834
\
tytas iš Kalinį nuo Lietuvos kaip keturis penkis muzikan mi atsilankyti.
— Rengimo Komitetas.
sutarimą.
labai geroj vietoj, yra 3 kamba
Moterų Globos Komiteto Val tus, ir dar balių rengiančioji
EVELYN ACADEMY OF
Balius su programų, rengia Chica riai pragyvenimui, renda ne
dybos narių \ atsiųstas laiškas, draugija reikalauja, kad butų
GOWN DESIGNING
gos Lietuvių Draugiją Sav. Paš. ne- brangi, parduosiu arba mainy
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš
kuriame
pranešė,
kad
viršmitranki
muzika
—
kornetas,
Room
402, 59 E. Adams St.,
dėlioj, lapkričio 20, didžiojoj SchoenRuatta & Serenelli
ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
Tel:. Harrison 1421.
Chicago.
nėta draugija turi du prieglau trombonas, pianas ir būgnas. hofen svet., 1214 N. Ashland Avė. siu ant bučemes ar grosernės,
817 Blue Islaad Ava.
3325 So. Halsted St., Chicago, III.
kampas Milwaukee Avė. Durys atsi ar bakernės 3328 S. Ilalsted St.
dos namu; vieną Kaune, su 108 Jei reikia penktas, tai gali būt darys 5 v. v. Programas prasidės
našlaičiais, o kitą Gelgaudiškiu smuikas. Tcčiaus kai kurie ren 6:30 vai. vak. šis vakarėlis bus įvai
Mokinkis dressmaking.
rus
ir
puikus
ir
iškilmingiausias,
ma

dvare, su 72 našlaičiais. Jinai gėjai reikalauja jau, kad vie lonėkite atsilankyti, širdingai kviečia PARDAVIMUI GROSERNĖ ir Braižymo, siuvimo — Dienomis ar
vakarais.
delikatesen. Renda už krautuvę
stengiasi tuos vaikučius netik toj smuiko
Komitetas.
butų
“pypkė”
Specialės vakarinės klesos bizmaistu ir drabužiais aprūpinti, (saksofonas). Girdi, smuikas
ir keturis pagyvenimui kamba niavoms
vy (liiiiiiiiiiiiiiiipHi i iisiiiiiiiiiiiiTi.uiiiiiiiiiiai.uiii
merginoms, pasisiuvimui
Easf Chicago, Ind. — Svarbios pra rius $25.Atsišaukite.
bet taipgi ir juos įvairių amatų mažai tegirdėti. Gerai muzikai kalbos
sau dresės.
bus ketverge 17 lapkr. Anton
išmokinti,
taip
kad
padarius
2903 S. Canal St.
reikia visokių instrumentų; o kairio svetainėj, 5008 Barring Avė.
VALENTINE
Pirmas pasažieriams patarnavimas ii New Yorko iki LIEPOJAUS
7:30
vakare.
Naudingu
dalykų
išgir

DRESSMAK1NG
COLLEGES
juos
naudingais
Lietuvos
pilie

kam jie, kad jų visai nereika site apie Lietuvą. Ateikite visi.
per Gothenburgą, Švediją. Paaažieriai bus transperuojami ant jūrių
2407
Mudison
Street,
tiesiai į Liepojų.
čiais. Laišku prisiuntė ir 13 pa laujama baliams ir “koncer
PARDAVIMUI
BARBER
— Rengėjai.
6205 S. Ilalsted St.
S. S. DROTTNINGHOLM___________ GRUOD. 3
veikslėlių, parodančių našlaičių tams”? Fleitos, violončelės, vio
Shop apgyventa visokių tautų.
Kreipkitės ypatiškai arba rašy
S. S. STOCKHOLM ......................
GRUODŽIO 24
išdirbinius,
jų gimnastikas, los, kontrbaso, arfos
lietuviai
Bargenas greitame pardavime. kit išlygų paklausdami.
Sara Patek, pirmininkė.
Trečios Klesos Kainos!
valgomus butus ir it. Žiūrint visai neturi, ir tais instrumen
Atsišaukite.
, .... —J
I Hamburgą ............ _..... _......... ......
$125.00
į
tuos
paveikslėlius
net
gailu
tais
griešti
nesimokina,
dėlto,
4903
W.
12th
St.
$135.00
Į Piliau, Koeningsberg ir Danzfcig
JTEŠKAU SAVO PUSBROLIO .To
REIKIA VYRŲ MOKINTIS
i Liepojų ............. ................... .........
$145.00
pasiilaro matant likimo nubau kad nėra kur jais griešti. Tas no Barpšio, paeina iš Kauno rėd., Ra
BARBĘRIO AMATO.
seinių
pav.,
Gargždų
par.,
Girininkų
stus našlaitėlius, neturinčius pats ir su benu: fleitų, klarne meciedžio. Girdėjau, kad gyveno BoPARDAVIMUI
BUČERNĖ
ir
Niekad
straikai nepalyti. Darbas
Trečios klesos pasažieriai talpinami | kabinus turinčius 2-4 lovas.
nei
levo,
nei
motinos
ir
reika

laukia
—
Dienomis ar vakarais kle
ston
’
e,
Mass.
Turiu
labai
svarbų
reitų nėra.
grosernė lietuvių ir kitų tautų
Švedų vizos nereikia.
Kreipkitės į vietinius agentus.
sos.
Kreipkitės
ypatiškai arba racalą kaslink giminių Lietuvoje. Mellaujančius paramos iš visuo
Mano nuomone, apie didelį džiu
apgyvento]
vietoj.
Parduosiu
pačiam atsišaukti arba žinantieji
SWEDISH AMERICAN LINE,
menės. Tatai matant, rodos, ir orkestrą nėra ko svajoti. Pir man pranešti už ką busiu labai dėkin greitai ir pigiai.
MOLER BARBER COLLEGE,
24 State St., New York,
70 E. Jackson St., Chicago.
105 So. Wells St.
kiečiausios širdies žmogų ver- miausia su j imkim visus bonus gas. Petras Barpšis, 1750 So. Union
2956 S. Union Avė.
Chicago, III.
Avė., Chicago, III.
<

New Peoples Electric Co.

Wilmetto policijos
G. Sieber įsakė savo
tams nušauti visus palaidus
šunes miestelyje, Mat susekė,
kad daugely atsitikimų ir
“apvagia” pašto siuntinius.
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PARDAVIMUI

ŪR. P. G. VVIEGNER
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American
Line
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