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Pabaltijos susitarimas f«ii» tarsis su Amerika
J D
..
apie Rusiją.
su Rusija
šių, jei prie to prisidėtų ir
Amerika.

Jugo Slavija užsigina.
kalavimai.

Sako, kad tik nereguliarinė
kariuomenė yra Albanijoj.

Francija reikalauja, kad Rusija
užmokėtų netik

visas skolas,

Lietuvos žinios
Lietuvos biudžetas.

PARYŽIUS,

WASI1INGTONAS,
lapkr.
Reikalaujant Anglijos
nariui
tautų sąjungos taryboje, II. A. 15. (Liet. Inf. Biuras) —• Lie
PAR^ŽIl S, lapkr. 15. — 1^ i Truo translation filed with the post-; L. Fishcr, taryba nutarė Alba- tuvos Ministerių Kabinetas įtei
tikėtinu'
šaltiniu patirta [ master at Chicago, III., Nov. 18, 1921 1
kč Steigiamajam Seimui svarsas required by tho act of Oct. 6, 1917
kad premieras Briand bandys
biudžetą.
silose susirinkimuosc. Tarybos Į tyti šiems metams
PARYŽIUS, lapkr.
17. -- prezidentu išrinktas Francijos Sulyg biudžeto, pajamų bus
Francijos užsienio reikalų mišeši šimtai
septyniasdešimts
naujinimą ryšių su sovietų Ru-1 nisterija šiand e pasiųstoje AnJugo Slavija šiandie susirin- trįs milionai auksinų, gi išlai
sija. čičerino pasiūlymas už- glijm notoje sako, kad branci- ikime teisinosi, kad ji nėra su dų numatoma yra aštuoni šim
mokėti caro skolas nėra b’ran- ja nesutiks daryti jokių svar- laužiusi tautų sąjungos konsti tai aštuoniasdešimts šeši r
Francija tik stymų su Rusijos sovietų vald- tucijos ir nėra užpuolusi Alba nai auksinų.
cijos atmestas.
Deficitas du
antij ų, nijos. Esą Jugo Slavijos kasuprantama, zia iki nebus duota gvarantijų,
kad visos skolos, įskaitant ir 1i reivių Albanijoj nėra, o yra tik
ekonominių.
Pabaltijos valstybių ir sovietų
KONSTANTINOPOLIS, lap
Francijai i
Daugiau kaip pusė visų išlai
gauti didelių Rusijos padarytus
Francija
kurių
Rusijos ekonominės konferen kričio 17. — Pasak gautų iš koncesijų Rusijoje ir todėl no nuostolius, bus pilnai užmokė i neregu barinės spėkos,
dų sumos tenka Krašto Apsau
Angoros žinių, taikos sutartis ri susidėti su Amerikos kapi tos.
cijos nutarimai.
gos Ministerijai.
tarp Italijos ir Turkijos nacįo- talu. Francija jau nebesitiki
Nota taipjau sako, kad Ru\VASI IINGTON, lapkr. 15 d. ’ nalistų jau tapo pasirašyta Tur prievarta nuversti
bolševikų, sija turi sustoti vedusi propa(I^et. Inf. Biuras) — Eltos kijos delegacijos. Italijos de Jie dabar yra stiprus politiniai, gandą brancijoje ir
i Francijos į rašei y, kurie
legatai
laukia
galutinų
instruk

pranešimu, nesenai Rygoje pai bet ekonominiai jie
Slavijos kareiviai perėjo gen.
cijų iš Rymo.
Tikimąsi, kad silpnus ir jie desperacrijoje pri- ką Rusijoje.
D’Espcrey nustatytąja demar
ir Sovietų sutartį jie pasirašys ryto.
Estonij
g<lS,
1)1 lt
Ir.irl Al
Italijos delegatai
pasirodė atnaujinti prekybą su kitomis Nori, kad tik Amerika buki kacijos liniją ir įsi'briovė Albae Konfenijon. Fishcr taipgi parodė An Steigiamasis seimas priėmė
kreditorių.
geresniais derybininkais, negu šalimis. Francijos firmos jau
rencijojc
glijos konsulo Tiranoj prane
finansų bei jūrių klausimais.
rezoliucijų dėl Klaipėdos
COPIENHAGEN, lapkr. 17.—
šimus,
kad
Jugo
Slavijos
kaRygoje įsteigta
konferavusių gavo daugiau teisių veik visai kurias koncesijas.
krašto.
Rusija yra prisirengusi
pa
valstybių laikinas ekonomijos nieko neprižadėdama Turkijos
Bet jeigu Francija ir gautų duoti skolų klausimą interna
biuras. Be kito ko konferenci nacionalistams. Net ir apie dideliausių koncesijų, ji ne- cionalinei konferencijai, arba 150 Albanijos kaimų, delei ko
WASIIINGTON, lajykr. 15.
liko
be
pasto

40,000
žmonių
ja nutarė pagreitinti turtų ree- Smyrnos klausimą sutartyj už
(Liet.
Inf. Biuras) — Eltos
atnaujinti 1919 m.
padarytą
simenama labai miglotai.
pranešimu, lapkričio 11 d. Lie
del turės prašyti amerikiečius
serbų
puolimą
TuIi
lygina
čiau įvykinti sutartyse numatų vienatiniu Rusijos kredito ant Albanijos prie Želigovskio tuvos Smeigiamasis Seimas vien
duoti pinigus.
balsiai priėmė dėl Klaipėdos
Francija nesitiki greitai at rių (skolintoju), pasakė čia so avantiūros Vilniuje.
Vilniaus
krašto rezoliuciją, kuri sutrūni
gauti iš Rusijos nors dalį sko vietų atstovas Litvinov.
“Dalykas galėtų būti apsvar laiko, bet dar jis ir dabar tebė pinta skamba taip:
lų, bet ji tikisi pasipelnyti iš
Rusijos kitokiais budais.
Ji stytas dabar VVashingtone esan ra neišrištas. Bet Jugo Slavi
ekonominiai ir tautiniai inte• • •
• -r- •
jos
dalyke
taryba
esanti
pasiPITTSBURGH,
Kas.,
lapkr.
Colorado angliakasiai
Roresai bei siekimai labai Lietujie
pranešė,
kad
permaina
bolrjžusi tikrai jį išrišti ir neleisti ivai bendri,
ckeftdlerio vergai — streikuo 17. — Alevander M. IIowat,
ir neišvengiamai
sakes
Litvinov.
politikoje yra tikra ir
daugiau
nepaisyti
ir
tyčiotis
iš
!
kuris
per
20
melų
veikė
tarp
ja prieš algų nukapojimą.
Klaipėda turės su Lietuva su
permaina daroma iš rei
tautų sąjungos.
' .< • daryti vieną valstybę.
kalo. Francija gi tikisi, kad
DENVER, Colo., lapkr. 17.— prezidentu, tapo pašalintas
Rusija nuolatos kryps dešinėn
Karo stovis šiandie tapo pas angliakasių unijos.
si kitomis ekonominėmis
ir
ir galinus ji ekonominiai niekelbtas visame Huerfano pa
kultūrinėmis jurisdikcijos sąly
kuo nesiskirs nuo kilų vakarų Dar daugiau narių pašalinti iš
kasių
unijos
paskelbė
Van
A
viete.
»
gomis, ir Seimas tuos skirtu
Bittner iš Pittsburgh, Pa., spe
Rusijos komunistų partijos. Indai kelia prieš jį riaušes.
mus įvertina; ir
Litvinov vėl atvyko į Stoekcialiais
atstovas
cenlralinic
įsakymais generalinio adjutan
3. Kadangi sudarant vieną
holmą ir
ragina kapitalistus
angliakasių
unijos
prezidente
MASKVA,
lapkr.
17.
—
Valy

BOMBA
Y,
Indijoj,
lapkr.
17.
to pulk. Hamrock, atvyko į tą
mas Rusijos komunistų parti
pavietų ir pradėjo
ten viską Lewis, pasiųstas vesti Kaušai
kalai bus pilnumoje apsaugoti,
Yra ir daugiau nuro- jos tebesitęsia. Uralo totorių
distriklo
reikalus.
“tvarkyti” dar už kelių valandų
kad rengiamųsi prie respublikoj pašalinta nuo ket- dinj) ėjo miesto gatvėmis, iii suteikiant jam autonominius
teises,
i jos tarp Rusijos ir virtdalio iki pusės narių už
kad
jis
suspenduos
apie
4,
(XX)
rado Fuel and Iron Co. trilykoj kasyklų, kuriose dirba apie Kansas vaisi, angliakasių už ne reikalauta iš Rusijos gvąranti- sėbravimąsi su buržuazija, gir kįlo smarkios riaušės. Valdžia
tavimą ir religinį fanatizmą.
mano, kad riaušės kįlo delei
3,500 angliakasių. Streikas ten klausimą ir nepildymą Lcwis jų formoje koncesijų
gamti

Baku 30 nuoš. narių pašalin Mahatma Gandlii sekėjų agita- Klaipėdos krašto
tapo paskelbtas iš prie/.asties įsakymo tuojaus užbaigti savo niais turtais. Reikia dabar tal
prisidėjimo
ta,
o
50
nuoš.
pašalinta
iš
par

kompanijos nukapojimo algos
prie Lietuvos Respublikos.
kininkams tik tarp savęs susi tijos kitose Kaukazo
(Kansas
angliakasiai
strei

dalyse.
angliakasiams 30 nuoš.
tarti.
Washingtono
gi
konfe

pašalinta 30 se riaušėse. Procesijos tečiaus Kaune vilniečiai įkūrė komite
Dar trilykoj tos pačios kom kuoja protestui prieš apkalba rencija kaip tik ir teikia tam Dono distrikte
nuoš., Kubaniaus teritorijoj 50
panijos kasyklų
užuojautos mą IIowat ir Dorchy už per puikią progą.
tų remti Vilniaus
žengimą
Kansas
industrinio
nuoš.'ir Juodųjų jūrių uostuo
streikas bus paskelbtas už kelių
Lietuvius.
teismo įstatymų. Jie yra pasi
se 30 nuoš.
dienų.
ryžę streikuoti iki jų vadovai
WASHINGTONAS, lapkričio
nebus paliuosuoli iš kalėjimo.
Jų streiką remia ir Illinois annizuoti.
BUiCIIAREŠTAS, lapkr.
Francija sutinka išsižadėti savo

Karo stovis Coloradoje

bet ir Francijos nuostolius.

Italija susitaikė su Turkijo

Pabaltijos valstybių susi-i Turkijos nacionalistai ir
tarimas su Rusija
Italija susitaikė.

Steigiamasis Seimas ir
Klaipėda.

Howat pašalintas iš an
gliakasiy unijos.
Karo stovis Coloradoj.

Tebevalo savo partiją.

Geriau negu ‘specialai’.

Svarsto Chinijos klausima.
kolonijų

natorius Shoup, gavęs atsišau
kimą nuo šerifo Capps,

kad

jei

tą

pa

darys ir kitos šalįs.

Ulsteris atsisako taikintis.

Uždraudimas Walsenburge
LONDONAS, lapkr. 17. —
pardavinėti ginklus ir amunici
ją parodęs, kad sankrovos jau Ulsterio kabinetas šiandie jleiyra išpurdavusios visus ginkymą į pasiūlymus taikintis su
k lūs.
pietine Airija.
Iš atsakymo
Kompanija, kurių kontrolių© matyt, kad ulsteriečiai tvirtai
ja Rockefellerio interesai, teisi laikosi savo pirmesni© nuos
na algų nukapojimą angliaka- prendžio ir visai nemano pasi
duoti tam, ką jie skaito pergos buyę daug augštesnės už
kitų darbininkų algas ir kad tis su sinn fci neriai s ir priimti
nukapojimas algų nupigins an jų siūlomą vieną visos Airijos
glis ir atidarys kitas industri- parlamentą. Ulsteriečiai be to
skundžiasi, kad valdžia neišlai
kitiems darbininkams.
kė slaptybėje derybų bėgio ir
Unijos gi viršininkai sako, grūmoja paskelbti korespon-

kad kompanija
nukapodama
algas laužo valdžios komisijos
padarytą sutartį, kuri ir nu
statė angliakasių algas. Nors
kompanija nėra priėmusi to
nustatymo, ji tečiaus
daly
vavo derybose su komisija ir
todėl moraliniai yra priversta

Chinijoje,

Unionistai užgiria derybas.
LIVEBPOOIL, lapkr. 17.
Didele didžiuma balsų unionistų partijos konferencija šiandie
užgyrė, su tūlais susilaikymais,
dabar Anglijos valdžia taikos

Atidarys Vokietijoje
tus.

konsula

WASHINtGTON, lapkr . 17.
lapkr.
WASIIlN(r PONAS,
Šiandie nusiginklavimo kon- 17. - Valstybės departamentas
Ibė, kad tuojaus 'bus ati
klausimą.
daryti Vokietijos
Amerikos
savo pasiūlymus apie gerinusį konsulatai. Ikišiol nuo pradžios
būdą išrišimui Chinijos klausi karo Jungt. Valstijų reikalus
mo ir pareikalavo, kad butų Vokietijoje atstovavo Ispanijos
užtikrinta jos
tori t ori alinė konsulai.
- .
' - i 1 ’•
čielybė ir politinė nepriklausoSusirėmimas su streikieriais.

savo kolonijų Chinijoje, jei
tą patį padarys ir Anglijai su
Japonija. Pastaroji turi išsiža
dėti netik Šantungo, bet ir Port
Artūro.
J Chinijos pasiūlymus buk
prielankiai žiūrinčios Jungt.
pareikalavo savaitės laiko nuo
dugniam apsvarstymui tų pa

Konferencija nutarė,
kad
Chinijos klausimas bus pirmuo
ju svarstomu tolimųjų
rytų
klausimu.
Delegatai vis dar veda pasiAtidarė Juodąsias juras Vokie tarimus su vienas kitu ir delei
tijos laivams.
PARYŽIUS, lapkr. 16. — pasitarimuose jau tapęs išriš
Ambasadorių taryba
nutarė, tas Yap salos klausimas. Tė
čiai! nėra tikresnių apie <tai ži
nių.
Juodąsias juras.

Valijos princas Indijoje.

LONDONAS, lapkr. . 17. —
Anglijos policijos
viršininko
pagelbininkas Calcutoje ir 19
policistų liko sužeisti susirėmi
me su streikuojančiais gatvekarių darbininkais. Keli riauši-

PINIG V KUKSAS.
Vakar, lapkr. 17 d., užsienio pini
gų kaina, perkant jų ne mažiau kaip
už 25.000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 svaras ................... $4.00
Austrijos 100 kronų ................... 4c
Belgijos 100 kronų ............... $0.95
Danijos 100 kronų ............... $18.65
Finų 100 markių ................... $2.00
Francijos 100 frankų ........... $7.23
Italijos 100 lirų ................... $4.20
Lietuvos 100 auksinų ............... 40c
Lenkų 100 markių ....................... 4c
Norvegų 100 guldenų ....... $14.53
Olandų 100 guldenų ........... $35.15
Švedų 100 kronų ............... $23.47
Šveicarų 100 kronų............... $18.94
Vokietijos 100 markių ........... <40c
__

- Odcssos Izvcsti.ja pask
kad Rusijos valstybes
bankas

priima depozitus taupiinui ir
moka palūkanų
4‘nuoš. į
5 nuoš. į mėnesį (taigi 60 nuo
šimčių j metus) ant ilgesniam
laikui padėtų pinigų.
Saldainiai daugiau kainuoja,
negu armija.

WASHINGTON, lapkr. 17.
Remdamiesi karo taksų paja
momis, statistikai
apskaito,
kad kuomet šalis 1921 m. iš
leido $418,000,(XX) armijai, gy
ventojai išleido
$750,000,000
saldainiams (kendėms), $834,(XX),000 sodai
ir skanumy
nams, $959,(MM),000 kvepalams,
brangmenims, šilkinėms pančekaitėms ir kitiems papuoša
lams, Rūkytojai išleido $1,151,o teatrams,
000,000 tabakui,
kabaretams ir
koncertams,
“beisbolei išleista $897,000,•I
000.
X:
J;

6 žmonės užmušti uutomobiliaus.
JOHNSTOWN, Pa.,
17. — šeši žmonės liko uzmušti, kada automobilius, kuriuo
jie važiavo, nušoko nuo tilto
i 50 l)čdl2 gihimo griovį.

tos pranešimu, lapkričio 10 d
Kaune įvyko Vilniečių susirin
kimus. Susirinkimas įkorė ko

Vilniaus krašto lietuvius reni
ti. Komiteto pirmininku pas
kirtas p. Žemaitis.
Pirmas lųetuvos jūrių laivas
Suomiuose.

ELSINKA1, Spalio 22.
(Elta), šiomis dienomis atplau
kė Elsinkų uostan pirmutinis
Lietuvos laivas “Kastytis” su
leitenantu J. Matulioniu, vež
damas grudų. Kelionė iš Liepo
jos į Elsinkus truko dvi dienas.
Suomių laikraščiai skelbia tą
žinią, konstatuodami, kad tai
gyvai rodo, kaip arti vienas
kraštas nuo antro, ir kad leng
vai sekasi padaryti prekybos
ryšių tarp Suomijos ir Lietu-

Dvarų darbininkai.
I

KAUNAS, spalių 21. — Dva
rų darbininkų padėtis reikala
vo pagerinimo. Paėmus vald
žiai j savo rankas dvarų žy
mią dalį, prisėjo pasirūpinti ir
apie jų darbininkų ekonomiDabar paruoštas įstatymo
projektas, liečiąs šį klausimų
iš visų jo pusių. Projektas įtei
kiamas St. Seimui patvirtinti.

Vilnius priklauso Lietuvai
sako Sovietų atstovas.

Žydų laikraščio Forverts ko
respondento pranešimu, Sovie
tų Rusijos ambasadorius Kausija pripažįstanti Vilnių ir jo
12 užmušta ekspliozijoj.
MAYENCE, lapkričio 16.
12 žmonių liko užmušta ir 60
sužeista ekspliozijoj dirbtuvėj
Dotzheime, Prūsijoje. Jis yra
netoli Oppau, kur rūgs. 21 d.
ekspliozijoj žuvo virš
1,000
žmonių.

SKAITYKIT IR PLATINKIT

“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 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 Siuntinio. Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pasieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
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, Lll.

PėtnyČia, LapkričiolS, 1921

NAUJIENOS, Chicago, III.
■. 1 J!.1
'g?. """■■■■J .. A.- I”"—T??.1-!*

Mokytojų padėtis Lietuvoj.
[Naujienų korespondencija].

kad jų didelė stoka. Visi mo
kytojai yra susiorganizavę; tos
organizacijos yra dvejopos, vie
na yra “Mokytojų Profesinė
Sąjunga“, antra “Mokytojų
Katalikų Sąjunga”.
Mokytojų profesinės sąjun
gos tikslas yra steigti, skolina
mąsias taupinamasias
kasas,
steigti knygynus ir
lavintis
kiek galint pedagoginiu atžvil
giu. Ta sąjunga yra nusista
čiusi, kad tikyba liaudies mo
kyklose butų neprivalomas da
lykas ir ją kad dėstytų, jei no
ri patys kunigai.
Mokytojų Katalikų sąjungos
įstatai maždaug sutinka su mo
kytojų profesinės sąjungos įstatais, bet dėl tikybos dėstymo
tai visai ne. Jie yra nusistatę,
kad tikyba butų privalomas da
lykas mokyklose ir kad patys
mokytojai dėstytų, o kunigai
tik
perkontroliuolų.
Tokiu
budu atsirasiu ir mokyklai du
še alininkai, ko visai negalima
leisti.
Del tikybos dabar ir kįla di
deli ginčai. Kunigai kaip įmanydami žodžiu
ir spaudoj
šmeižia mokytojus, tuos, kurie
priklauso profesinei sąjungai,
buk jie esą bedieviai, cicilikai.
Taip dabar ir verda karšia ko
šė tarp mokytojų ir kunigų, ir
jeigu kunigai nesiliaus lobaus
šmeižę mokytojus, tai, žino
ma. daug mokytojų mes darbiu
ir jieškos tokių vietų, kur ne
bus tokiu šmeižtu.
Paduodu čia iš laikraščio
“Mokykla ir Gyvenimas” vieną
atsitikimą tarp kunigo ir mo
Ir tokių šposų pasiklausęs kytojos.
turi išeiti, nieko nepešęs.
“Musų laikų dokumentai.
Pradėjus valstbybei tvarky
tis ir mokytojų gyvenimas šiek
“Kovo 11 dienų, 1921 melų
t ek pagerėjo, nes valstybė į mes, žemiau pasirašę Diktarišsavo globą paėmė mokyklas ir kio 2 kl. mokyklos mokiniai,
pradėjo kiek galėdama jų dau šiuomi liudijame, kad užvakar
ginti. Bet ir valstybei nelabai Į musų mokyklų atvažiavęs
tas darbas sekėsiv-new mokant Šiaulėnų klebonas, laiku 5-tos
diažas algas mokytojmas, mo pamokos įėjo pro duris, ir nePrie vokiečių okupacijos jau
pradėjo atsirasti šiek tiek liau
dies mokyklų, bet buvo didelė
stoka jų. Mokyklose vokiečiai
reikalavo, kad butų dėstoma
vokiečių kalba, bet tas jiems
nesisekė.
Mokytojai būdami
lietuviai, stengėsi kiek galėda
mi, kad vokiečių kalbos nedės
čius. Jeigu kuris mokytojas
dėstydavo vokiečių kalbų, tai
būdavo vokiečių
vadinamo
‘‘kreislėrėrio”
pagiriamas ir
kartais gaudavo net dovanų.
Tuo laiku mokytojas gaudavo
algų iš vokiečių, bet visai ma
žų. Vokiečiams apleidus Lie
tuvą, mokyklos pasiliko be jo
kios galvos, taip kad mokyto
jas jau negaudavo nei algos.
Tuoj išsikrausčius vokiečiams,
mokytojai pradėjo spiestis j
profesines sąjungas ir tokiu bu
du tvarkė mokyklas ir palys
sau algas nusistatė po 300 auk
sinų mėnesiui. Bet tas algas
vieni mokytojai gaudavo, kiti
visai negaudavo, nes tuo laiku
buvo kaip tik susitvėrę vadi
nami “parapijos komitetai”, ku
rie privalėjo mokėti mokyto
jams algas. Bet mokytojui
pareikalavus iš to komiteto al
gos, gauni atsakymų, kad “mo
kytojui nereikia tokios didelės
algos, jis gali ir pats sau užsi
dirbti. nes jis nieko nedirba,
tik su vaikais pasikalba, tai jo
užsiėmimas nėra darbas. Ve,
bernas dirbdamas pas ūkininkų
per metus gauna mažiaus al
gos, kaip mokytojas per mėne
sį. o jis sunkinus ir dauginus
dirba“.

kytojai pradėjo keliauti sau

iš pasikalbčjys su mokytoja,

mokyklų jieškoti pelningesnio
darbo, kad butų galima pra
gyventi.
Tokiu budu mokytojų skai
čius mažai tesidaugina ir jų
Lietuvoj didelė stoka. Dar
mokytojas
gyvendamas so
džiuje gali šiaip taip pragyven
ti iš savo mažulės algos, bet
mieste yra labai sunku. Mieste
paprastiems darbininkams mo
ka didesnes algas nekaip moky
tojams.
šiuo laiku Lietuvoje skaito
me apie porą tuksiančių liau
dies mokytojų; iš to matyti,

iš mokyklos klebonas klausinėjo mumis apie poterius, aiškino
apie maldą ir apie stebuklus
P. Jėzaus. Sake, kad niekam
negalima gavėnioj šokti nei
dainuoti, klausė, ar visados kal
bame maldų prieš pamokų ir
po pamokos, klausė, kas gy
vena kitame kambary: gal ko
kie iionai, kad langai užliesti?
Paskui klausė ar gera musų
mokytoja? Atsakėm, kad ge
ra. Paskui klausė, ar mokyto
ja mumis moko poterių ir ar
ji eina bažnyčion, gal bedievė?
Paskui prisakė klebonas, kad
neklausytum tokių mokytojų,
kad niekas nevaikščiotum aut
viršaus ir kad visados klebo
no pasiklaustum ir tėvų ir be
jų leidimo nieko nedarytum.
Daugiau klebonas prisakė #surašyti visus, kas per tą šventę
šoko ir griežė ir kad tą sąrašą
niekam
nematant paduotam
klebonui, ir tuomi savo tiky
bos pamoką baigė, ką ir liudi
jame savo parašais. Diktariškio mokiniai buvusieji tikybos
pamokoj kovo 9 d. š. m.
Skaitant visiems ši raštą du
mokiniu atstovu, V. Aleksan
dravičius ir E. Butrimaite. To
liau eina mokinių parašai: E.
Bulrimiulė, A. Sereikylč, M.
Butvilailė, A. Ribancenkvtė, V.
Aleksandravičius, S. Kasputis,
A. Augustinaitis, Lucija Pajo
dyt?, J. Butrimas, 0. Bu Iri lai
te, K. Lcsickas, Pranys Černaus
kis, A. Navickis, P. Virbukas,
J. Linkus, A. Virbukas, L. Ti
kusia, J. Meškauskis, M. Lesickas, A. Bemcika, N. Navickis,
K. L ai vis, (Parašas neįskaito
mus), N. Tikuišyte, P. Navic
kis. O. Remeikylė, B. Mickiv,
1 . Taparauskis.
Viršminėti
faktai yra tikri, ir šio rašto
nuorašas originalui alalinka,
ką ir tvirtinu savo parašu:
“Diklariškio mokyklos (mo
kytoja: Mare Plungytė.
“Prierašas. Šiaulėnų k lobo-

nas( Šiaulių apskr.) kun. čiu
pus nors pats pasiskyrė sau
pamokas
Dik tarškiu
mo
kykloje penktadienį ketvirtą
pamoką, bet mokyklą lanko laliai retai. Kad ir šį kartą į
mokyklą a t Važiavo liktai trims
(3) savaitėms praėjus, ir tai
visai ne savo laiku, ne penkta
dienį, bet trečiadienį per penk
tą pamoką, mano aritmetikai
užimtą pamokų, kuomet darbas
mokykloje jau buvo pradėtas.
Guvi tam jisai ir teatvažiavo,
kad be jokio pasiklausimo mo
kyklos darbą sutrukdytų, kad
mane, kurios mokiniai visą
laiką taip gerai klausė, prieš vi
sus mokinius taip begėdiškai
įžeistų ir išvytų iš mokyklos,
kad įsakytų mokiniams neklau
syti ir t. t. ir t .t.; gal ir vėl
jisai visą mėnesį nesilankys j
mokyklą, kol išras vėl kokią
priekabę.
Ne, tokių dalykų
aš, kiupo mokytoja, pakęsti ne
galiu ir šiuomi apeliuoju į pla
čiąją *inokylojijų ir visuomenę:
kuo greičiausiai gelbėkite mus
nuo tokių tikybos mokytojų,
kaip Šiaulėnų ‘klebonas* kun.
čiapas.
Į . i , j.
“Pastabos. Minimą origina
le, t. y. 16 vasario, Lietuvos
Nepriklausomybes šventė. Kle

Pirmutinis vėliausio mode
lio laikrodis ir muzikalia in
strumentas įvežtas iš Euro
pos — MUZIKALUS LAIK
RODIS niekad pirmiau nebu
vo matytas nei girdėtas. Tik
pamąstykit apie įsigyjiiną
šio stebėtino laikrodžio, ku
ris grajina malonias melodi
jas ir arijas.
Šis laikrodis yra dyvnu
daiktu visais atžvilgiais pa
saulyj; pirmas iš visų, tai
yra teisingai laikų laiko ir
antras išimtinai yra iš pa
žiūros gražus. Padarytas
vvalnuto išmargintais Šonais
ir priekis turtingai papuoš
tas auksiniais trimingais.
Yra didelis laikrodis ir pa
dabins bile ' dal| kambario,
kur tik ji padėsi.
Muzika, kurių išduoda šis
stebėtinas laikrodis tokio ma
lonaus tono, kad busi užža
vėtu. Gali taip nustatyt šį
laikrodį, kad muzika grajintų ir valandas muštų, arba
gali nustatyt tų pati šmotų
grajint kuris patinka ir ka
da tik nori. s
Paveikslas suteikia supra
timų, kokios vertės yra šis
laikrodis, bet toliai negali su
prasti pilnai, keliai jo netu
rėsi, o apturėjęs matysi jo
grožį ir vertybę šio stebet'ho instrumento ir mos žinome, kad busi linksmai nustebintu juomi.
Jūsų draugai bus palinksminti šiuo MUZIKALIU LAIKRODŽIU ant K;
ledų suteikiant kaipo dovaną ir kaina tokia prieinama, kad geisi pirkt dau
giau nei vienų.
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MILDA TEATRAS]
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Paprastoms dienoms: Balkonas 17c.; Apačioj 28c.
Subatoms ir Nedelioms: Balkonas 20 centų Apačioj 30 centų

©
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arduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini
jų į Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą,
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus pertus i Fidkūnus ir į patį Kauną,
taip pat ir iš Lietuvos.
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Vakarais: Jtar„ Ket. ir Šub. iki 9
Ned ; iki 3 po pietų.

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS
DUODA

TEISIŲ

PATARIMUS

>*—------ —--------- 1

K. GUGIS
Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 ▼. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ut&rrin.^ ir
ketvergą. Nedelioms nuo 9 iki 12 r.

u

M

ADVOKATAS
Ofisas vidurndestyj:
ASSOCIATION BLDO.
19 So. La Šalie SL
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų.
Panedėliais iki 8 vakare.
Mainų Tel.: įlydei Fark 8395

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas
S9 So. La Šalie St. Room
Tel. Centrai 6399
Vak.i 812 W. 33rd St., CKcage
Tel. Yardi 4681.

S. W. BANES
ADVOKATAS
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. 1L
1311 Rector Building
79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560
Rez. 3214 S. Halsted St.
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vak.
...............................
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Tel. Haymarket 3669

”VIENYBĖ”

JOSEPH W. GR1GAL

LINA DU KART

Lietuvis Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg.
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7
iki 9 vakare.

Spausdina geriausius raštus, vėliausias žinias iš

Šie kotai yra geriausi visokiam išėji
mui žiėmos laiku. Pasiūti iš Polo audimo,
rudi, belgiški ir Pekin lygios sportiškos
mados ir dolman apsiautalo išžiūrės. Kiti
pilnai pamušti, kas reiškia šilumą. Labai
parankus kotai, dar labjau, kad j u vertė
yra 'daug didesnė nei šio išpardavimo kai
nos. Mieros 16—42.

2201 W. 22nd St., kerti LearHt St.
Telephone Canal 2552.
Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nu#
7 iki 9 vakare.
Veda visokias bylas, visuose
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Fannas ir Biznius.
Skolina Pinigus ant pirmo morgečiaus ant lengvų ifelygų.

A. A. SLAKIS

Amerikos pinigus
maino ant visų
šalių pinigų.
H ffi
„VIENYBĖS”
SPAUSTUVĖ
Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai,
pigiai ir gražiai.

Išpardavimas

............... ........ -

Tel. Randolph 2898

SAVAITĖJE

k / ' -y

Tel Boulevard 611
Valandos. 9 Iki 6 kasdien

LIETUVIS ADVOKATAS

Pinigus siunčia į Lietuvą
ir visur pigiausiu kursu;
už juos garantuoja, kad —
ypač Lietuvoje — pinigai
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausiojo vie
tojo nuo priomejo gyve
nimo.

imi

kO

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

JOHN KUCHINSKAS

Spausdina
konstitucijas,
knygas, laiškams popieras,
plakatus, vizitines korteles,
baliams tikiotus ir tt.

®

Lietuvos ir visur ir

juokų skyrių

”TARKA”

GOLAN & GOLAN '

AMERIKOJE $3.50 MET.
LIETUVOJE ............. 4.50

ADVOKATAI IR PATARftJAI
1305-7 127 N. Dearborn St.
Randolph 3899

Bea

dreves
rus.
mokami.
delis pelnas.

Dividendai

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

Vienas Šeras $10
Užlaiko didelį knygyną,
kur galima gauti višokių knygų.

• v *

J

Reik alti ūkite platesnių informacijų apie viską,
pykite mums laiškus,
kalaukito musų piniginio
kurso ir knygų katalogo.

Vyras ir moterį negali gyventidžiauktis jei serga pilvo ir galvos skausmu arki vidurių užkietėjimu. G tuk
lengvai veikianti N AT U R iš’ S
LAWLAX už 25c bakseli Tankiai
'mituota, niekad nesulyginta-

©

Su visokiais reikalais
kreipkitės šiuo adresu:
U'

S

pinigus. RAŠYKIT ŠIANDIEN!
M

: Chicago, III.

•rb

Koa! Įstate/ Paskolos,
Iilsurinai ir i,.(.

®

VIENYBE

PANEDĖLIAIS: — “Dancing Contest”;
SEREDOMŠ: — "Singing and Hat Contest”;
PĖTNYčIOMS: — “Bazaar”.
Utarninkais ir Ketvergais: 3 aklai Vodevil;
Subatoms ir Nedelioms: 4 aktai Vodevil.
Puikiausios Fotodramos, Komedijos, etc. naujos kasdieną.

V•

laivakbfyes, pašportal ir t.t. v*

>■■■■

3140 South Halsted St.
ĮVAIRUMAI:__________ —

Kautų

Didelis

MUSŲ SPECIALI KAINA ŠVENTĖMS TIK $9.00.

673 W. Madison St

Ton geriausi

Kožnas dalykas pirktas čia reiškia didį sutaupomą

Nesiųskit pinigų! Tik iškirpkit šį pagarsinimą, parašykit AIŠKIAI savo
vardą ir antrašų ir pasiuskit mums su 50 centų krasos ženkleliais, kad pa
dengus dalį persiuntimo lėšų. Užmokėsit likusius, kubmet aplaikysit
siuntinį.
Užsakymai ateina labai smarkiai, todėl pasiuskit savo, tuomi galėsime
urnai be atidėliojimo išsiųsti.
Mėgink per dešimts dienų ir jei noužsiganėdinsit, mos sugrųžinsim® jums

pept. 248,

Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš
ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, III.

— ĮŽANGA:

FABIONAS Ir MICKIEVICI, Ved j
Geria ilsi a ^iuntiniaS pinigų,

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

tuo

Stebėtinas laikrodis ir Geriausia Pasaulyj
Muzika.

UNION SALES COMPANY

ŪR. P. G. WIEGNER
SENIAUSIA

-

pUROPFAN įMERICAH RUREAU

ADVOKATAS

ii
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DIVIDENDAS Už
1921 METUS.

Mildos Teatro Bendrove
išmokės
Metiniame susirinkime Sau
sio (January) 29,1922 metų,
visiems savo dalininkams,
kurie turės atsiėmę savo da
lių (Shares) certifikatus, ir
bus padavę sekretoriui savo
tikrus antrašus, iki Gruodžio'
1, 1921 metų. Permainimui
antrašu ir atsiėmimui certifikatų dalių, Sekretoriaus ra
štinė bus atdara kas dieną,
nuo 9 iki 12 vai. iš ryto, ir
nuo 5 iki 7 vai. po pietų. Ku
rie negavote savo dividendų
už 1920 metus, ateikite ir at
sibūkite. Ateidami atsiimti
“Diklariškio mokyklos mo savo dalis (Shares), atsineš
kytoja: Marė. Plungyle.”
kite mano kvitas, išduotas
Tai matote, kaip yra Lietu jums už Trust Certifikatus.
voj dalykai su mokykloms, mo
Kreipkitės antrašu:
kytojais ir mokytojų santykiai
3133 Emerald Avė.,
su klebonais. — Berželis.
Chicago, III.
Juozas J. Ilertmanaviczius,
Sekretorius.
Telephone Yards 5834

y*7*

jau paklausė musų: “Aš, ma
niau, kad jus dabar šokat?
“Atsakėm, kad ne. — “Tai jus,
tur būt, ne katalikai, kad per
gavėnią
šokat.” — Atsakėm,
kad ne. — Tai j ilsų mokytoja
per gavėnią šoko.
Gavėnią
reik melstis o ji vakaruškas
kelia, — sako toliau klebonas.
Paskui klebonas sušuko, kad
ne vaikam mokyti, o tokius mo
kytojus reikią pakarti! Po te
mokytoja pasakė, kad per tą
šventę galima buvo visiems
šokti. Tada mokytoja iš mo
kyklos išėjo. Išėjus mokytojai

(Apgarsinimas)

bonas j tą šventę žiurėjo šnai
romis, ir dėl to gal būti, jieško
visokių priekabių prie iškil
mingai tą šventę apvaikščioju
sių.
“Diklariškio dvare 16 vasa
rio mokyklos vedėjas sutaisė
dvi paskaiti 1 6 vai. moki
niams ir 7
vai. suaugu
siems. Po paskaitų suaugu
siems jaunimas panorėjo tru
putį pasišokti ir tai padare vie
ni palys, mokyklos vedėjui ne
dalyvaujant. šokiai tęsėsi vie
ną valandą, nuo 10 vai. iki 11
vai., kuomet visi ramiai išsi
skirstė. šokiuose nedalyvavo
nė vienas mokinys ir apie šo
kius jie išgirdo, tur būt, liktai
per tikybos pamoką kovo 9 d.
š. m.

Didelį pasirinkimą gražiausių kotų at
rasite šiame skyriuje, lyginantis Bolivia,
Normandy, Velouro ir plataus audeklo ap, siautalų, rudų, juodų, navy ir pekin. Dau
gelis vilaginiais apvadais bobriniais, juodo
oposumo ir franeuziško ronio. Visi pilnai
pamušti su Pussy Willow arba Peau de
Cygne. Mieros 16—44.

LITHUftNIRN
VIENYBE PUBL. 60.
193 Grand St. H
Bi’ookkjn, N. Y.
Kur vienybe,
Ten galybė.

“t

rase KAINOS
Išpardavimas
ir vaikinams siutai ir

Vyrams
ovorkotai $20, 825 ir $30, dabar po $10,
$12.50 ir $15.
Kiti siutai ir overkotai iki $45.
Turime pilniausį pasirinkimą vyriš
kų vaikinams ir vaikams siutų, overkotų, Mackinaws, rainkotų ir kelinių
už pusę originalcs kainos.
Taipgi,
trunku ir siutkoisių.

Frank Waitekaitis
LAIKRODININKAS

Tamistos }xaigų vertė, arba pinigai
grąžinami.

1827 So. Halsted St.,
Chicago, 111.

S. GORDON,
1415 So. Halsted St.

Užlaiko laikrodžių ir kitokių auk
Atdara kasdieną iki 9 vai. Ned. iki
sinių daiktų krautuvę. Pirmos klo- 6 vak.
sos laikrodžių taisytojas.
Įsteigta 1902

NAUJIENOM. Chicago, III.

Pėtnyčia, Lapkričio 18, 1921

KORESPONDENCIJOS
verčiama Liaunais svaigalais.
Prisigėrę tos smarvės šoka pas
kui į padanges, klykia, lauki
niais balsais, tarsi indijonai apie
sukurtą ugnį.

GRAND RAPIDS, MICH.

Chieagiečiu atsilankymas ir
koncertas.

Australijos pensijoj.
t'

Australijoj
bendruomenėj
valdžia pradėjo juokeli senaivės pensijas liepos 1 d., 1919
m., o besveikačiams pensijas
gruod. 15, 1910 m. Pensiją
skaičius Australijoj lig šiol sie
kia 131,001. Vidutiniai kas dvi
savaitės išmokama po $17 taip
seniams, taip besveikačiams.
Per metus abiem pensijoms
aplamai $25,116,560.

Lapkričio 13 d. Grand Rašiaip jokio apšvietus darbo
pidse davė koncertą p-lč Ma čia neveikiama; ypatingai ka
rijona Bukauskaite ir p.p. Sa talikai apsnūdę; pirmeiviai dar
boniai iš Chicagos. Kas rengė po truputį kinta, rengdami
Visas skaičius karo pensijų
tą koncertą p n >g rainuose ne šiokius tokius tealrėlius bei ki
išmokėtų Australijoj yra 225,buvo pažymėta, bet ne tame tus pasilinksminimus.
svarba. Pakanka, kad turėjo
Yra čia trys lietuviu svetai 580.
me didelio pasitenkinimo iš lo nės. kuriose dažnai jaunimas
Vidutinė pensijos kaina mo
koncerto, ir užtai mes p-lei M. I rengia šokius ir traukia mun- kama likusiems be sveikatos
Bukauskaitei bei p.p. Sabo išaina. Daugiausiai Grand Ba- kareiviams yra $6.50 dviem sa
niams esame dėkingi, kad jie , pidso lietuviu susibūrę tuno po vaitėm, o priklausantiems nuo
mus
palinksmino dailiomis !ilgu juodu kunigo skvernu, pasimirusiu, ar besveikačiu ka
dainomis ir gražiais muzikos čia vra ir kelios minvškos, reivių, $1.15.
Vidutiniai kas
gabalėliais.
kurios nuodija lietuvių vaika melas karo pensijoms išmo
Koncerto programas susidėjo ičių jaunus protus nebūtomis kama $29,363,850.
iš dvidešimts vieno numerio, • pasakomis ir prietarais.
Molinybės dalies $25 moka
bet kuomet publiką artistai už Taigi didžiumoj musų miesžavėjo savo meliodi jomis, tai ' lo lietuviai laikosi senovinių ma už kiekvieną kūdikį gimusį
ji gausiais aplodismentais iš prietarų, ir todėl nestebėtina, Australijos bendruomenėj. Per
artistu išviliojo ir keletą daly kad labiau linkę prie pasmir- paskutinius melus pasibaigu
sius birželio 30 d. š. m. moli
kėliu viršaus.
dusio, svaiginačio raugalo. Tiek
šiame koncerte p-lė M. Bu šiuo tarpu apie Grand Bapids. nybės dalimis viso išmokėta
$28,101,175.
kauskaitė, kaip p.p. Saboniai,
—Atomas.
gana gerai pasižymėjo. Ypatin
gai Mariutė puikiai dainavo:
“Oi, greičiau, greičiau”,
Šimkaus, bei “Sing
joyous
bird”, Phillips, ir “Nuožmi mer
gelė”, Moniuškos. Sabonienės
smuikelū taipgi žavėt e-ža vėjo
publiką. P. K. Sabonis teikė
pasiganėdinimo savo baritonu.
Prie progos pridursiu, kad
kaikurie iš publikos labai De
KIRK’S
ramai elgėsi laike dainavimo.

Tai Apsimoka Pirkti

Gerą Muilą

NI.it

e iii

tokių

neupsi tnšelių

|
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Molio Motiejų netrūksta, kuriu
daugelį munšainas jau baigia
varvi i Kalaniazoo. Visgi toki
nenuoramos turėtu būti laike
programų nuraminti, nes taip
elgdamies daro nemalonumo
artistams, o taipgi ir tiems,
kurie nori pasiklausyti koncer
to.

Tyras muilas — neturi nepriimnaus kvapo. Išvalo ploniausius,
gražiausius leisus, lininius ir vil
nonius visiškai saugiai. Padaro
baltus kaip sniegą, minkštus ir
švarius su mažiau darbo “Geras
muilas pigesnis, nei naujos dra
panos”.

Grand Bapidse lietuviai be
galo girtuokliauja, ir pusėtinai
lamslis. Munšainas teka tarsi
iš kokio stebuklingo šaltinio,
Ivg kad visogalintis butu vaudenį pavertęs nuo nuodu šalti
niu, kuriame musu broliai
skandina ir taip nelabai blaivu
protą. Munšainėlę dirba dau
guma lietuviu; vieni rugine, kiti cukrinę, treti korninę ir k.,
žodžiu, stebėtis reikia, kaip
dievo dovana, grudai, cukrus

Taupykit apvyniojamą popierą, nes gausi
brangią dovaną.
Gaukit dovaną surašą nuo svo groserninko
arba^

Telephone Boulevard 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėk pagal sutarimo.
8261 So. Halsted S t., Chicago, 11L

AMERICAN
FAMILY
SOAP

i

DIDELIS MĖSOS IŠ
PARDAVIMAS

STREIKAS UŽBAIGTAS
Susivesk elektros dratus J savo namą dabar. Kaina stebėtinai
lema. Pagabus išmokesčio planas suteikiamas, jei norite. Mielai
apkainavhną suteikiame.

THE BRIDGEP0RT ELECTRIC CO.. Ine.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, BĮ.

Pčtnyčioj ir Subatoj
Lapkričio-Nov. 18 ir 19

ZALPUS PACKING
HOUSE MARKET
3432 So. Halstcd St.

~

■ i* ■

Venerališkų, kraujo, odos, kroniškų, inkstų

■ •

Specialistas ilgyXui^kas gydy”a8 su pasc1'
<

DR. J. W. BEAUDETTE

Ofisas
Novako Vaistinė
1724 S. Ashland Avė.
Vai.: 2:30—5 ir 8:30—10 P. M.
Ned.: 2:30—4:30 P. M.
Telephone: Cat ai 464

Ofisas
5100 S. Ashland Avė.
ant viršaus Banko
Vai.: 1— 2:3* ir 6:30—8:30 P. M.
Nedaliomis iki 2:30 P. M.
Telephone: Republic 805

DENTISTAS
Kainos

Numažintos

Gold Crowns — taip žemai $3.50
Pitone Boulevard 9656
Platės
— taip žemai ........... $8.00
Šis nvėsoB išpardavimas yra tam, Bridgework
— taip žemai .... $4.00
kad jus valgytumėt ir gerėtumėtės
Už
šitas
kainas
gali atlikti sau
mėsos gerumu. 16 uncijų svarui; biz naudingų dalykų tuojaus.
Darbų
nis teisingas.
Mes geidžiame jūsų
gvarantuojame,
kaipo
geriausią.
paramos.
Švieži taukai .................................. 9%
Egzaminavimas veltui
Naturalis Pot Roast .................. 8%
Round Steak Young and
Tender .......................... 12% — 19
Kampas 47-os ir Halsted St.
Minkštas Sir Loin Stoikas 12% — 19
šviežia kapota mėsa 3 sv.............. 25
Novai sriubai mėsa ...................... 5%
Naturalis Rit Roast .................. 12%
Puiki veršio kulšės mėsa ........... 15%
Puiki veršio krutinės mėsa ....... 7%
Kapota veršiena .......................... 17%
It RUSUOS
Avių kulšių mėsa ...................... 11%
Persikui nwo 3412 So. Halsted St.
Paršiukų mėsa kepimui .............. 11%
Puiki Pork Butts............................ 14%
po No. 8313 So. Halsted St.
Puiki jauna No. 1 paršiuko
Serai lietuvi anos iinomas per M
mėsa ......................................... 18%
metu kaipo patyręs gydytoju, chi
švieži rondered taukai, 2 sv.......... 25
rurgas ir akušeris.
Pavasariniai viščiukai .............. 22%
Gydė aitrias ir chreniiku Ėjas,
Vištų mėsa .................................. 18%
vyrą, moterų Ir vaiką, pagal miVištiena virimui .......................... 17%
jausiąs metodas X-Ray Ir kitokias
Mes turime visokių paukščių kepimui
elektros prietaisus.
ir virimui.
Ofisas ir I^ibaratorijai 1B25 W.
No. 1 virta šinka .......................... 17
18th St., netoli Fisk St.
No. I Rey šinka .......................... 22'2
VAIANDOSi Nue lt-13 ploti,
No. 1 lašiniai................................... 18%
Ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
Lašiniai šmotuose ...................... 12%
( Dienomis: Canal
Šmotuose virta šinka Morris
8110 arba 357
TalephenMi
Supreme ....................................... 40
Maktimis:
Drexel
Svvifto Premijuotieji kumpiai .... 26%
951
Drover
4186
Svvifto Premijuotieji Lašiniai .... 34%
Svifto Brookfieldines dešros ....... 23 GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St.
Svifto Brookfieldinis sviestas .... 46
Geriausi šaldykiiniai kiaušiniai .... 41
Saldžiai sūdyta jautiena 3 sv...... 25 UBU ■ ■ R M■ RU1U»II1»»
Saldžiai raugintos kiaulių uodegos 7
I. Pullmaa bėfll
DYKAI. Mes turime savo vaizbos
ženklelius, kada turi pririnkęs jų už
$10.00, atnešk juos pas mus ir mos
duosime už juos 30c. pinigais arba
prekėmis.

Dr. Frank Satten

M^DR.HERZMAN-M

Lietuvon ir iš Lietuvos

LAIVAKORTES
NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visų geresniųijŲ linijų važiuoti
Lietuvon ir iš Lietuvos.
(T NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien
laivakortės pardavimu, bet stengiasi
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir

A.SHUSHO
AKUSERKA

Phon® Boulevard 6301

Torio patyrimu
motorą ligos®; rū
pestinga!
prita
riu ligonę Ir kūdi
ki laike ligoi.

ANTANAS GREDUŠKA
GeneraHa

Kontraktor&s Ir

visu kuo juos aprūpinti.

^SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujieną
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas
A. RIPKEVIČIUŠ, kurs dabartiniu laiku
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei
kalus.
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon
parūpina Naujieną ofisas trumpu laiku,
o taip-jau duoda pagelbos aprūpinime
taksą.
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus į
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas
be jokią atidėliojimą ir be jokiu nuostolią. Naujieną čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik
nuvažiavo Lietuvon.
NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ
SKYRIUS
1739 S. Halstcd St.,
Chicago

bud avotol a r .

10929 S. St»t. s«.
Chicago, III.

Fudavojam* ir Cažrvnn.

1401 W. 47th St. Chlcar*
DR. S. BIEŽIS

DR. A. MONTVID j

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X-Spinduliai
IJetavis Gydytojas Ir Ckirargaa ,
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas S.
25 East WaHhingtoo St.
Leavitt St. Tel. Canal 6222.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
Rezidencija
3114 W. 42nd St.
Telephone Central 8362
Tel. Lafayette 4988.
1824 WabanHia Avė.
Vai.: 1-4 ir 7-9. Ned. 10-12 pietų.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro
Rezidencijos tel. Kcdzie 7715

nblL CHARLES SEGAL '
Praktikuoja 15 metai
Ofisu ■’ >
472* So. Aahland A t®., 3 labo®
Chicago, Illinoia.

MMHBHHRIDBHIlHaiBHMHHBI

■ DATRIJ0T1ZMAS S
■ * Pačėdumas tini būt J
pasargos žodis
5 I0WA STATE £
■
SAVINGS BANK ■
■ Kapitalas ir Perviršis— J
b
m
U

$120,000.00.
t
S. E. Cor. Fourth and
Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.
J

Specialistas džiovos
MoteriAIrę, Vyriik> I*
Vaiki Ligi.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
5 vai. p® pint ir nuo 7 iki 8:30 vai.
vakaro.
N«dėliomis nuo 10 vai.
valandos ryto iki 1 vai. po pi®«~
Telefoaaa Dreael 2880

dUlIlBIBDIlUURIIl'

Dr. Maurice Kalrn

Akiu, Ausy, Nosies, Gerk
lės Kenksmingumai

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4G31 So. Ashand Avė.
Tek: Yards 994

Visokios rūšies gydy

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

mo žinovas — 23 me

Pinigai iš Pinigai Iš
Rockfordo Kenoshos1 Franklm D. Carter, M. D.
Lietuvon Lietuvon

tai prie States Street.

Žvairas akis atilausau saugiai, tik
rai ir greitai savo speciališka meto
dą; tonsilis išimu prietemos miegu;
akinius pritaikau, $5 ir aukščiau.
Reikalaukit veltui knygelės

120 So. State St.
Vai. 9 iki 5. Ned. 10 iki 12

S P E CIA LIS P A S1U L Y M A S’
TIK PER 30 DIENŲ

Pinigus iš Rockforčh

Lietuvon galima .tiesis i

siųsti per S. J. Petrau
ską, Rockford Seal Es
tate & Loan Co.
Iš čia pinigai yra pi
siančiam! Lietuvon greL
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai ats&
koma.
Siųskite pinigus Lie
tuvon per

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

DIDŽIAUSIAS LIETUVIŠKŲ
KNYGŲ SANDĖLIS

J. B. AGLINSKAS
3238 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

..

Kas nori siųsti pini

gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, money orderiais ar draf
tais tegul kreipiasi pas
A. ’Pakšj.
Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma.
Parduodamos laiva
kortės Lietuvon ir iš
Lietuvos.
Kreipkitės pas:

A. Pakšys
220 Milwaukee AveM
Kenosha, Wis.

.........________________

Telafonaai Boulevard 7043

I

DR. C. I. VEZELIS j
Lletavia Dentiataa
<712 Bo»th AahSaad A vau,

arti 47-toa gatvii

inVVnHBBBBBBBBBniN

DR. M. STAPULIONIS'

Gydai be gyduolių ir be operaciję
3347 ’Emerald Avė.
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakar®
Tel.: Boulevard 9397
731 W. 18-ta gat.
2 iki 8 vak.
Tel.i Canal 279

štai kur nepaprasta proga įsigyti
puikiai
pališiuotą,
apnikeliuotą
“Young America” revolverį geriausio
išdirbim-o. šauna tikras kulkas sep
tynis šuvius vienu užtaisymu. Reguliarė kaina šio revolverio $10.00, bet
per šį mėnesį, numažinome jo kainų
DR. C. K. KLIAUGA
iki $5.50. Turimo 22, 32 ir 38 kalibro,
visi vienos kainos. Kada orderiuos!
DENTISTAS
revolverį, pažymėk kalibrą, kokį nori.
1321
Halated 8U Chicago, IJLL
Gvarantuojame kiekvienų savo revol
kampas 18th St.
verį.
Jei neužsiganėdinsi, pinigus
Valaadaat 9—12 ryt® Ir 1—• vak.
grąžiname. Nepamirškit, kad gauni
Phon® Canal 257
šį revolverį už tą kainą tik per šį 1
mėnesį. Iškirpk šį pagarsinimų, prisiųsk su vardu ir adresu ir 30c. stamTelefonas Pulln.«n 856
poms arba sidabru, persiuntimo lėšų
padengimui.
$5.50 užmokėsi aplaiDR. P. P. ZALLYS
kęs revolverį. Neatidėliok jei nenori
Lietivya Dentistaa
praleist Šios nepaprastos progos. Ra
10801 So. Micbigaa Av., Roeelaad.
šyk dabar.
CHICAGO SAFETY CO.,
Valandos: * ryto iki 12 dieną
Dept. P.54,
■ae 1 pe pietą iki 9 vakare.
1330 N. Western Avė., Chicago, III,

NAUJIENOS, Chicago, UL

Pėtnyčia,
Lapkričio
18,1921
*****H*B*l
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Išdėsčiusi Klaipėdos kraš imperialistiniuos žygiuos vi mu kartoja šitą “Pravdos” pa koma, kad Rusija turinti 500,NAUJIENOS
suomet remia, padeda tuos reiškimą ir didžiuojasi, kad jų 000 organizuotų komunistų.
to
padėtį,
socialdemokratų
“Vokiečių nelaimė Vol
Keletas mėnesių atgal bolševi
planus vykdyti, kaip tai at- armija esanti tokia didelė”.
The Lithuanian Daily News
frakcija
klausia
:
Rot išliesi], lai tas Maskvos kai gyrėsi turį 700,(MM) narių;
stiko su Kijevo paėmimu ir
gos srityje prasidėjo su
Published Daily aicept Sunday by
tha Lithuanian New* Pub. Co., Ine.
“1) Ką yra dariusi vy ypač Vilniaus avantiūroj, kur laikraščio pareiškimas liudija vadinasi, nuo to laiko iki da
pirmuoju šių metų mene
bar jie neteko 200,(MM) narių,
siu, ir ją ypatingai iššau riausybė, norėdama suar pepesninkai labai aktingai apie Kominterno smukimą.
Editor P. Grigaiti*.
dalyvavo, keldami į padan Tik pagalvokite: visoje Eu arba beveik trečdalio. O betgi
kė dirbamos žemes ploto tinti Klaipėdos kraštą su ges provokacinio ūpo gene ropoje (priskaitanl ir Rusiją) da ir dabar Rusijos bolševikų
1739 SO. HALSTED ST.,
sumažėjimas.
Užsėtasai Didžiąja Lietuva?
rolą. Reikia pastebėti, kad randasi 2,800,000 komunistų - partijoje eina “valymas”, kurio
CHICAGO, ILLINOIS.
plotas siekė tiktai 32% to
“2) Kuriais pamatais ji * lenkų pepesninkai jau nebe tuo tarpu kad vienoje tiktai rezultate prašalinama iš parti
Telephone Roosevelt 8500
dydžio, kuris buvo nusta laiko galima nustatyti to pirmą kart yra išmetami iš Anglijoje socialistinė Darbo jos kaikur po 40 ir 50 nuošim
437
tytas valstybės plane. Del krašto santykius su Lietu tarptautinių socialistų konfe Partija turi apie 5,000,000 na čių narių.
O
paimkime socialistų
Apie Vokietiją “Pravda” ra
pasibaisėtino
sausmečio vos Respublika, sudarant rencijų tais pačiais moty rių.
partijas kitose Europos šalyse šo, kad jos komunistų partijoje
vais.”
Subscription Rate* t
75%
to
sumažėjusio
ploto
vieną
su
juo
valstybę?
Vokietijoje, Austrijoje, Itali esą 360,000 narių (Vokietijos
Apie pačius konferencijos ta
$8.00 per year in Canuda.
$7.00 per year outaide of Chicago.
“3) Ką ji mano daryti, rimus “Lietuva” rašo:
buvo sunaikinti, ir pasek
joje, Švedijoje, šveicariojc ir socialistų laikraščiai sako, kad
$8.00 per year in Chicago.
“Visų keturių šalių social Lt. — tenai priskaitysite dar ta partija turi tiktai apie 200,mė yra tokia, kad Volgos norėdama pasiekti Klaipė
3c. per copy.
000 narių). Pernai gi, kuomet
vokiečių padėtis pasidarė dos kratšo prie Lietuvos demokratai nutarė pakreipti keletą milionu nariu.
Entercd as Second Class Matter
Socialistų skaičius Europoje skilo nepriklausomoji social
savo partijų darbuotę j
March 17th, 1914, at the Post Office
prisidėjimo?”
beveik beviltė.”
of Chicago, 111., under the act of
Suomijos, ‘Estijos, Latvijos yra keturis arba penkis kar demokratų partija ir dalis jos
March 2nd, 1879.
Vokiečių apgyventoji Pa- Mes nežinome, ką Lietu ir Lietuvos valstybių politi tus didesnis, negu To Komin prisidėjo prie komunistų, t.d
Naujienos eina kasdien, išskiriant
nį, ekonominį, kultūrinį ir terno “armija”, kuria giriasi buvo skelbiama, kad Vokietijos
nedeldienius. Leidžia Naujienų Ben volgės stritis priklauso toms vos valdžia atsakys į šitą
t. t. susiartinimą; nutarė da “Pravda”. O prie to dar rei komunistų partija turi apie
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, vietoms Rusijoje, kur bado paklausimą, bet vienas daly
111. — Telefonas: Koosevelt 8580.
Taigi, jeigu da
savo kraštuose atatinka kia pastebėti, kad komunistai 800,000.
nelaimė yra didžiausia. Vie kas yra aiškus visiems: ryti
mos impresijos į savo vyriau visuomet laibai išpučia savo bartinė “Pravdos“ paduotoji
nok
ir
tenai,
kaip
pripažįs

tas,
būtent,
kad
Lietuvos
Užsimokėjimo Kainai
sybes, kad šia vaga butų va partijos nariu skaitlines. At skaitlinė (360,000) ir butu tei
Chicagoje — paltui
roma aktingoji politika. Del simenant, kaip jie Amerikoje singa, tai vis tik tatai reikštų,
Metdin s
• «*« «•«•••••••>>_________ $8.00 ta oficialis bolševikų buleti valdžia iki šiol nėra nieko
Pusei metų_______________ 4.50 nas, ta nelaimė prasidėjo dariusi Klaipėdos klausimo
santykių su Rusija — eiti į gyrėsi turį 75 tūkstančius na kad komunistų partija Vokieti
Trims mėnesiams
- —, 2.25
ekonominį bendradarbiavimą rių, o šiandie jau prisipažįsta, joje neteko beveik dviejų treč
Dviem mėnesiams . 1.75 daug ankščiaus, negu atėjo išsprendimui ir veikiausia ji
jų tėra liktai apie 10 tuks daliu nariu.
Vienam mėnesiui - - -------1.00
“saulės kaitra”. Tos srities dar nėra nė nustačiusi savo su Rusų valstybe ir visomis kad
Matant šitokį komunistinio
išgalėmis priešintis, jei tie iančių. Tagi ir ta 2,800,000 “ar
Chicagoje — per neiiotojusj
žmonės
ėmė
badauti
jau
sau

politikos
tuo
klausimu.
Viena kopija______ ...03
kraštai butų mėginama da mija” veikiausia yra žymioje judėjimo smukimą visoje Eu
Savaitei
18 sio mėnesyje.
Ir pamatinė Visos “patriotinės” parti ryti baze intervencijai į Ru savo dalyje liktai ant popieros. ropoje, ima juokas, kuomet
Mėnesiui ________ j........ ......... 75
jų bado priežastis buvo ta, jos Lietuvos Seime iki šiol sus. Del santykių su Lenkų Einant prie atskirų šalių ko girdi, kaip lietuviškieji komu
Suvienytose Valstijose ne Chicagoj,
paštu:
kad pas juos be galo suma tuo klausimu taip pat beveik valstybe, lai nuspręsta į jo munistų partijų; iš kurių susi nistai šaukia: “Kominterno ar
Metams —_____
$7.00
Iškelti jį aikš kius su jais artimesnius san deda ta Kominterno “armija“, mija anga, auga ir greitai už
Pusei melų ........
4.00 žėjo dirbamosios žemės plo nesidomėjo.
tykius neiti. Tiesa, šią re Maskvos bolševikų organe sa kariaus visą pasaulį!’
Trims mėnesiams 2.00
tėn
ir
atkreipti
į
jį
Lietuvos
tas.
Dviem mėnesiams __ _______ 1.50
zoliuciją balsuojant susilai
Vienam mėnesiui.75
visuomenės
dome
teko
soci

kė Estų atstovas nuo balsa
“Saulės kaitra” ne pagim
Lietuvon ir kitur užsieniuose)
vimo, ’ motyvuodamas, kai?
dė badą, o tiktai paaštri aldemokratams.
(Atpiginta)
Metams ......
. $8.00
Vilniaus klausime Lietu šiuo klausiniu jis nėra kalbė
* '4
l’usei metų _...... .......................... 4.50 no jį.
vos socialdemokratai irgi jęs su savo partija. Užtat
Trims mėnesiams __________ 2.25
Dirbamosios
gi
žemės
plo

Pinigus reikia siųsti pašto Money
Suomiai labai karšiai už tai
Nuo nuolatinio Naujienų korespondento
Orderiu, kartu su užsakymu.
tas Pavolgėje, taip pat kaip sugebėjo užimti aiškesnę po kalbėjo. Reikia žinoti, kad
KUNIGO.
ir visoje Rusijoje, sumažėjo ziciją už kitas partijas.
šią mintį Suomiuose remia
Taigi labai klysta tie, ku ne lik socialdemokratai, ku
daugiausia
dėlto,
kad
bolše

(Tęsinys)
Angluos
rie
mano,
kad
socialdemo

rių
yra
labai
žymus
nuošim

vikų valdžia per keletą metų
kad Klaipėdos krašto Prekybos
Lenkų apetitai.
‘ 'pataisa ’
tis, bet ir švedomanai, kurie
darė rekvizicijas sodžiuje, kratų principai esą kliūtis drauge
rūmai, Amatininkų Rūmai, In
su socialdemokratais
nuosaikiam tautinių klausi
Kuriuo gi budu tai daroma?
Didžiosios Britanijos at atimdama iš ūkininkų ne
sudaro labai stambu Suomi Pirmiausia, lenkai nori ir da dustrijos ir Žvejų Sąjungos nu
mų
rišimui.
Priešingai
—
stovai Washingtono konfe tiktai atliekamus javus ir
jos politinio gyveninio fak- ro pastangų atsistoti tvirta ko siuntę telegramą Ženevon po
tie
principai
kaip
tik
ir
pa

torį. O apie latvius — lai ja Klaipėdos krašte. Tam tiks nui Aškenazui, kaipo padėką už
rencijoje pareiškė, kad jų gyvulius, o dažnai ir sėkli
valdžia priimanti sekreto nius grudus ir tuos gyvu lengvina orijentavimąsi ši tektų pasakyti, kad jie dar lui jie kaip įmanydami supir gerą gynimą lo krašto Tautų
griežčiaus stovi prieš tamp kinėja viską, ką liktai gali. 'To Sąjungoje nuo lietuvių pasikė
riaus Hughes’o pasiūlymą lius, kurie buvo reikalingi tuose klausimuose.
kų buletinas, “Rosta-Wien”:

Laiškas iš Lietuvos

dėl ginklavimosi apribavimo
jurose. Bet jie nori, kad
prie jo butų pridėta sekanti
pataisa: vietoje sustabdymo
karinių laivų statymo per
dešimtį metų, turi būt leis
ta kiekvienai valstybei sta
tytis kasmet po vieną naują
pirmos klasės karinį laivą.
Aišku, kad šita Britanijos
“pataisa” griežtai priešta
rauja Amerikos pasiūlytam
planui. Bet tai nekliudo
Britanijos diplomatams sa
kyti, kad jie sutinką su juo
“principe”.

žemei dirbti.
Vokiečių kolonistų kai
muose Pavolgėje kitąsyk bu
vo pavyzdingiausiai* pasta
tytas žemės ūkis visoje Ru
sijoje; jie buvo, palyginant
su rusais ūkininkais, labai
turtingi žmonės. Todėl bol
ševikų valdžia spaudė tuos
“kulokus” savo rekvizicijo
mis daugiausia, ir pasekmė
yra ta, kad ta turtingoji sri
tis šiandie kenčia dauginus
negu kuri kita Rusijos da-

Komunistiška
"Saulės kaitra”.

Socialdemokratai
kelia Klaipėdos
klausimą.

Visi yra girdėję, kaip ko
munistai pasakoja, jogei
vien tiktai saules kaitra
esanti kalta tuo, kad dabar
Rusijoje kenčia badą dešim
tys milionu žmonių. Bet
štai ka rašo oficialis bolševi

Kaip anądien praneša El
ta, socialdemokratų frakcija
Lietuvos St. Seime padarė
paklausimą valdžiai dėl Klai
pėdos krašto. Seimas priė
mė tą paklausimą ir valdžia
turės atsakyti į jį.

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

Petras nežinojo, ar Ona buvo girdėjusi apie
jo prastus dabus, ar ne, bet jis, nieko nelaukda
mas, papasakojo jai viską ir tokiu budu save
pateisino. Taip, jis buvo nuvestas blogais ke
liais, bet ne jo buvo kaltė; jis neišmanė geriau,
jis buvo pasigailėjimo verta apystovų auka. Jis
papasakojo, kaip senis “Drabas” badu jį mali
no, varinėjo ir mušė, ir Onos žilose akyse s už r
bėję ašaros ritosi skruostais žemyn. Jis papa
sakojo ąpie nuobodumą, pasiilgimą ir skurdą
našlaičių prieglaudos namuose. Ir kaip jis, vaigšas berniukas, galėjo žinoti, kad nederėjo 1 ciiklui Priamui padėti jo Nepalyginamąjį Skausmo
Stiebintoją pardavinėti? Kaip jis galėjo žinoti,
ar tas vaistas vertas ko,' ar nieko — išliktųjų, jis
nei dabar nežino. Kas dėl Džindžiambos Dažnyčios, tai visas Petro darbas buvo indai plauti
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resnių santykių su lenkais
sudarymą, negu lietuviai.
Latviai dėl Ilymanso projek
to gal net už lietuvius dau
ginus nervuojasi ir yra pasi
piktinę. Jei Estai kiek svy
ruoja, tai tarp suoiųių, lat
viuV ir lietuviu
šiuo klausimu
v
jokio nusistatymo skirtumo
nebuvo. Suomiuv ir Latviu
socialdemokratų tarpe Lie
tuva turi tikrų savo draugų,
kurie remit* ją ne tik žodžiu,
bet ir atatinkamu darbu.”

II* |

GIRIA PABALTĖS SOCIALDE
MOKRATU KONFERENCIJĄ.

Kauno “Lietuva” labai prie
lankiai atsiliepia apie trečiąją
Pabal įjūrio
socialdemokratu
partijų konferenciją, kuri įvy
ko 17 ir 18 dd. spalių menesio
Rygoje. Ji sako, kad ta kon
ferencija yra “didelis Lietuvos

C

Taigi “(Lietuva” pripažįsta,
kad sacialdemokratai lošia la
bai svarbią rolę Lietuvos ne
priklausomybės gynime nuo
lenkų
imperialistų užmačių,
liet klerikalai drįsta nuolatos
iliaukšli, buk socialdemokratai
?są Lietuvos nepriklausomybės
iriešai.
MlStl

valstybės idėjos ‘laimėjimas.”

Konferencijos svarbą ‘‘Lietu
va’’ mato tame, kad ji išsireiš
kė už politinį, ekonominį ir kul
tūrinį keturių Pakaitės valsty
bių susiartinimą ir nusistatė
prieš
imperialistinę Lenkiją.
Kauno laikraštis sako:
“Pirmiausia ir į šią konfe
renciją visomis
'išgalėmis
stengės įsibrauti ir lenkai—lenkų socialistų partija (P.
P. S.). Šitos jų pastangos
buvo vienu balsu atremtos.
Motyvų tarpe buvo nurodonia į tai, kad lenkų pepesninkai endekų politiką
jų

KOMINTERNAS SM UN K A.

Maskvos “Pravda”, rašydama
: įpie Europos judėjimą, pareiš
1 kia, kad dabar Komunistų Int ;ernacionalas turįs visoje Eu
> ropoje 2,800,000 narių. Konuii lislų spauda su dideliu džiaugs

ir dirbti virtuvės vergu kaip ir kiekvienam vieš
buty ar valgykloj.
šita pasaka buvo lengva sugalvoti, ypatin
gai lengva lodei, kad pirmutinis straipsnis socialislės Onos tikėjime tvirtina, kad ekonominės
aplinkybės kaltos už žmonių silpnybes. Tas
atidarė duris visokiems sukčiams ir padarė kū
dikį tokia lengva tiko, kad jam buvo gėda dary
ti iš jos auką; be lo ji buvo jauna, lik septynio
likos metų, jautriomis žilomis akimis ir gun
dančiomis saldžiomis lupomis, pati viena na
muose per visą dieną.

XVI.

ETRO įvykiai meilėje lig šiol buvo daug
maža iš to paties šmoto, ką ir kili jo gy
venimo prityrimai; butą daug vilčių ir nuosta
bių svajonių, bet labai maža įsikūnijimų. Pet
ras žinojo daug apie tokius dalykus; našlaičių
prieglaudoj nedaug buvo blogų papročių, kurių
jis nematė, nedaug nepadorių įvaizdžių, su ku
riais jis nebūtų apsipažinęs, štai Penktas Pria
mas buvo žmogus, kaip pasakinis jūreivis, su
mergina kiekviename nųste; ir šiluose mieste
liuose bei kaimuose Petrui paprastai nebuvo kur
eiti; jis ėjo ten, kur ėjo Periklas ir tokiu budu
Petrui teko liuli liudininku daugybes savo pono
besimeilinimų ir jo patikėjimų priėmėju. Bet
nei viena šitų merginų ir moterų nekreipė do
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sinimo. Vienas Vokiečių social
liau jie su pagelba tų pačių
demokratas šiomis dienomis dė
franeuzų daro visų pastangų,
lei lo yra pasukęs: “Tie ponai
kad Klaipėdos kraštas, lupomis
varydami neva franeuzų poli ti
savo kaikurių luomų, pasisaky
ku ištik rujų varo lenkų politi
tų norįs dėtis su Lenkija.' šios
ką, — lodei kad jie nesupran
vasaros metu Klaip. kaikurie
ta, kad dirba kvailą darbą”. Iš
įtakingi žmonės (Allcnbergas,
• šilo matote, kad franeuzai ir
Krašto Direktorijos pirminin
lenkai pina čionai savo politi
kas, ir kili) važinėjo Varšuvon
ka ir visa ta atlieka to krašto
neva prekybos reikalais, bet iš
gyventojų vardu, t. y. daro
liktųjų gi atliko politinį su
taip, yl patsai kraštas norėtų
lenkais biznį. Kuomet Vokie
prisidėti prie franeuzų politi
tijos spauda prieš lokius Allen
kos. Apie jų kvailumą reikėtų
Bergo turus užprotestavo, kuo
tiek pasakyti, kad jis turbūt
met į tai atsiliepė vielos lietu
paeina iš to, kad tie ponai, tu
viai ir visa byla išėjo aikštėn,
rėdami “kvailas galvas”, daro
ponas Allcnbergas turėjo atsi gudrų savo kišenės reikalą.
statydinti ir užleisti vieta Ste
Ir noras paskelbti krašto ne
pu taičiui. Savo laiku tie patys
ponai vardu krašto Direkto va nepriklausomybę ir pastan
rijos paskelbė, kad Klaipėdos gos linkti lenkų pusėn, vis lai
kraštas esąs nutaręs likti nepri yra daromos vietos žmonių tuo
klausomu kraštu. Žinoma, čio tikslu, kad savaip stipinus klau
nai norėta gal greičiau patikti simą, savaip jį išprendus len
Vokietijai.
Pasiskelbti nepri- kų, franeuzų, arba net ir voklausomu, paskui gi prisidėti ' kiečių naudai. Visas dalykas
prie Vokietijos. Bet ir šitoji, tame, kad lai norima padaryti
kombinacija iškriko užprotesta-; taip, kad patys to krašto žmo
nės už tai pasisakytų. Toji pat
vus vietos gyventojams.
Želikovskiada, Korfantiada, tik
Vokiečių intrygos.
kitoje prasmėje, nes Klaipėdos
Ncscnai laikraščiai pranešė, krašte nėra tokių pajėgų ir

mės į Petrą. Petras buvo lik vaikėzas; o kada
jis užaugo ir buvo jau ne vaikėzu, bet jaunikai
čiu kankinamu aštrių geismų, jos vis nekreipė
domės į jį —ir kam jos kreips į jį dome? Iš
Petro nieko nebuvo; jis neturėjo nei vielos, nei
pinigų, nei gražumo; jis buvo silpnas, sunykęs,
dantys kreivi, vienas petys aukštesnis negu ki
tas. Ko jis galėjo laukti iš moterų ir merginų
daugiau kaip nusijuokimo ir nusigręžimo?
Paskui Petras persikėlė į Džindžiambos
Bažnyčią ir pragaištingas Įirityrimas ištiko jį~
jis nuklimpo į širdį geliančią meilę iki ausų.
Įstaigoje buvo kambarinė, linksma mergina iš
Žaliosios Salos; raudoni, kaip užtekanti saulė,
{liaukai; veidai 'kaip du raudoni obuoliai, o ims
juoktis, lai net indai indudej tarška. Ji juokės
iš Petro, juokės iš viriko, juokės iš visų ten vy
rų, kurie mėgino ją per juosmenį apkabinti. Ko
kius du kartu mėnesyje ji leisdavos jiems apka
binti, kad jų nenubaidžius ir turėjus juokų.

vo šallumynų, kiek kartų karuzele važiavo, svaigračių sukos ir daugybę kilų dun-dun-4ara-raidinių daiktų turėjus. Ji pasakodavo apie tatujinuotus vyrus, penkiakojį veršį, pusvyrę mote
rį ir vi sj nokės kad net indai tarškėjo.
Taip, x ji buvo nuostabus daiktas ir Petras
staiga apsižiūrėjo, ka<t jo gyvenime galutinu no
ru yTa gauti tokią “puikią moterį draugę“ kaip
Nelė. Jis numanė, kad vienu svarbiausiu būti
numu yra jiinigas. Be jo nei viena jų nežiūrės į
tave. Nelė išėjo su juomi lik kartą ir tas kaina
vo jam šešių mėnesių sutaupą; Petras negalėjo
ištylėti nepasakęs kaip brangiai jam atsiėjo to
ji išeiga. To dėka jis liko pas ją “kietu kaip tit
nagas” ir pasisekimo nebuvo toliau.

Nelė prapuolė drauge su visais kitais, kaip
policija užklupo Bažnyčią. Petras nieko nesu
žinojo, kas su ja atsitiko, bet senasis bustas jam
vis neišėjo iš galvos; jam vis rūpėjo — gal poli
cija nutvėrė ją; gal ji kalėjime ir gal jis su sa
Tik vienas jai tikrai paliko —- skalbyklinis vo nauja “įtaka” galėtų ją išimti, nusivesti ir pa
vežeika. Petras tuojaus pamatė kodėl, šitas slėpti nuo skalbyklos Vežeikos!
skalbyklinis vyrukas septintadieniais galėjo au
Tokios jo buvo svajonės; bet čia yra realy
tomobiliu važinėtis. Nelė būdavo pasipuoš ii’
bė, čia naujas pasaulis. Petras apsigyveno se
važiuoja sau su juo. Besigerindamas jai pajūry,
jis prapirkdavo jai visą savo suvalinį uždarbį. serų Todaičių namuose; kaijigi jos žiuri į tas
Petras žinojo tą, nes ji pirmadienio rylą visiems baisias meilės paslaptis? Petrui norėjos žinoti ir
jis ilgai netrukus surinko žinių.
pasipasakodavo. “Hm, tai puikiai laiką pralei
dau!” sakydavo ji, ir, būdavo skaitis, kiek ji ga
'(Bus daugiau)
(

kliudo krašto geografinė padė
tis įvykinti tai ginklu, lodei vi
sa tai daroma su pagelba ne
va visuomenės balso — Altcnbergų pareiškimu, visokių rū
mų ir sąjungininkų nutarimu.
Buržuazinės organizacijos.

Visam šitam reikalui tarnau
ja, kaip matote, įvairios sąjun
gos ir rūmai. Kas tai per vie
nos tos organizacijos?
Tos
organizacijos tai
Klaipėdos
miesto ir dalinai krašto buržua
zinės organizacijos. Jos perka
ir parduoda, būdamos savo ki
šenės reikalų, bedamos savo
didelių pelnų ir biznio. .Joms
svarbu vienas dalykas, — vieš
patauti toliau, engti toliau to
krašto bednuomene ir darbi
ninkai ir prisišlieti prie tokio
organizmo, — Lenkijos ar
Franci jos, arba net būti nepri
klausomais, kad tik tą padėtį
toliau apsergejus ir palaikius.
Čionai buržuazija, vokiečių ir
su vokietėj ilsių lietuvių, neboja
net savo vokiško patriotizmo
ir parsiduoda tam, kaip toji
nelaimingoji prostitutė, kas jai
daugiau duoda, arba kas jai už
tikrina padėtį.
Šitoji buržuazija /bijosi net
ir Lietuvos buržuazijos, nes
Lietuvos buržuazija tik-ką gi
musį, verždamosi prie valdžios
savo siekimuose yra revoliuci
nė ir net demokratinė, — todėl
visi tie ponai ir Klaipėdos
krašte ir Vilniaus krašte taipgi
daug triūsia, kad prisišliejus
nors ir prie kibšo, by-tik išlai
kius savo padėtį.
KLAIDŲ PATAISYMAS.

Vakarykščiame N-nu num.
“Laiško iš Lietuvos“ pirmo
stulpelio
paskutinė
eilutė
įbrukta visai svetima, o pralei
sti reikalingieji žodžiai. Rašinė
lio pavardyto “Klaipėdos kraš
to sienos” pradžia turi skam
bėt šiai p: Versalės taikos sutar
timi einant, Klaipėdos kraštas
tapo atskirtas nuo Vokietijos,

etc. Antrame stulpely gyvento
jų skaičius padėta
150, 000700,000 turi būt . 150,000—
200,000.

(Bus toliaus)

L. S. Sąjungoje
4-TOS KUOPOS REORGANI
ZAVIMAS.

CHICAGO. Praeitą seredą,
lapkr. 16, buvo sušauktas LSSos 4-tos Kuopos narių susirin
kimas tikslu
reorganizuoti
kuopą—apvalyti ją nuo ele
mentų, kuriems rupi ne socialisitnis darbas, o tik intrygų
inlrygėlės ir nešimas suirutės į
lietuvių socialistų judėjimą.

Kuopa tapo reorganizuota, iš
rinkta. valdyba, delegatai į atei
nančią LSS VllI-to Rajono kon
ferenciją ir nominuoti kandi
datai į LSS-os Pildomąjį Ko
mitetą, Literatūros Komitetą,
Sekretorių-vertėją ir Admi’iistratorių-Iždininką.
Kuopos valdybon išrinkta:
organizatorių d. J. Vainauskar,
fin. sekr. d. J. Kavaliauskas
(abudu iki šiol tas pareigas ėju
siu), iždininku d. Marė Jmgclionienė, sekretorių A. Labs.
Valdybai pavesta ai j ieškoti
iš senosios kuopos turtą, kny
gas ir čarterį.
Kuopos reguliariniai susirin
kimai nutaria laikyt kas mčnesis, paskutinį ketvirtadienį,
7:30 v. v. Fcllo\vsliip House sa
lėj. — Sekretorls.
Pastaba. Nežiūrint to, kad
jau buvo “Naujienose“ paskel
bta, jogei iLSS. Pildomasis Ko
mitetas suspendavo senąją 4-ą
kuopą ir nutarė ją perorgani
zuoti, J. B. Aglinskas išsiunti
nėjo buvusiems ir dabarliniems
kuopos nariams laiškus, kviesadmas juos į “4-tos kuopos su
sirinkimą’’. Reikia tad čionai
nurodyti, kad jisai neturi tei- '
sės tatai daryti. L. S. S. 4-los
kuopos milingus gali
šaukti
tiktai valdyba, kurios sąstatas
yrapa skelbtas augščiaus.

PetnyČia, Lapkričio 18, 1921'

Pabaltos Kraštų Socialde
mokratų Konferecija

____________________

NAUJAS BUDAS

NAUJIENOS, CHtaM 01.
MRS. A. MICHNIEWICH
AKUŠEREA

KATARO GYDYMUI

Galvos slogas taipgi prašalina naudojant VICKS
VAPORUB, lietinę išlaukinę gyduolę.

Spalio 18-19 d. Bygoj įvy Įima lengvinti. Todėl supran
VICKS VAPORUB yra garuo
ko Pabaltos kraštų socialdemo-į tama, kad mes turime geruoju
janti mostis nuo visokių slogų.
kratų konferencija. Joje daly gyventi su Husais, turimo ne
Kuomet uždėsit ant gerklės ir
vavo Suomių, Estų, Latvių ir leisti savo krašte tokios poli
krutinės, kūno karštis paleis
Lietuvių socialistinio proleta tikos, kuri užgautų Rusijos rei
garus kamparo, mentholo, čiob
•G*.
riato atstovai. Norėjo daly kalus.
relių, eukalipto ir tarputino
J oi santykiai su Rusais turi
aliejaus per valandas po naudo
vauti ii r Lenkų socialistai, bet
jimui. Šie antiseptiški gydanti
jiem nesusirado ten vietos^ nes būt draugingi, tai tuo pačiu sa
garai yra įtraukiami kiekvienu
perdaug Pilsudskiu atsiduoda. koma, kokie gali būt santykiai
kvėpavimu tiesiai į oro pereina
Jau trečia karta nuo Pabal Pabaltos kraštų su dabartine
mas vietas.
tos valstybių įsikūrimo tų kraš Lenkija. Iz'nkija jau yra pa
VICKS yra geru nuo odos užde
tų socialistai tarėsi jiem rupi sigrobusi iš rusų ar gudų di
gimo, taipgi — įsipjovimo, nu
mu s klausimais ir trečių kar dokus žemės plotus. Lenkijos
degimo, žaizdų, įkandimo, įgylitų pasitvirtino, kad darbo de užpakaly stovi Franci ja ir nuo
mo ir odos niežėjimo.
Kenčianti nuo chroniško kataro
mokratijos atstovam kuo leng lat ja kursto prie tolimesnių
pasiliuosuoja vartojant VICKS
Pardnvojamas visose vaistinėse
VACORUB
MOSTŲ
puolimų.
Dabartinė
Lenkų
viausia susiprasti.
po 35c.
K < >n fe renc i j os
pamatini ų valdžia pati yra greita prie vi
Tik įdėkit į nosį ir smagiai pa
klausimų buvo du. Pirmasai, sokių avantiūrų. Rištis su to
traukit. Taipgi, ištarpinkit į
kia
Lenkija
reiškia
duotis
prišaukštą VICKS ir kvėpuokit jo
—kuriuo bildu turi dėtis tų
^vaistinius garus. Vakare pa
keturių valstybių santykiai sa sikinkyti prie opiausių imperia
kartokit šį gydymą ir ištrinkit
apo ub
vo tarpe. Antras, — kokia tu listų vežimėlio ir kartu su jais
gerai kaklą.
Geras miegas ir
Virš 17 milionų puodelių išvarri būt tų kraštų politika ir san veltis į naujus karus. Kad ka
lengvas kvėpavimas užtikrintas.
tpjama kas metai.
tykiai su artimiausiais kaimy rui tarp Rusų ir Lenkų prasė
dėjus, rusai visų pirma pultų
nais.
Pabaltos kraštu ekonominiai Estus, Latvius ir Lietuvą, tai
reikalui ir jų politinė padėtis aiškus dalykas.
turi tiek bendro, kad jau pir
Ir lodei konferencija išėmus
moj s.-d. konferencijoj visų estų atstovą, griežtai pasisakė,
aiškiai buvo pasakyta: reikia kad jį prieš militarį susijungi- Į
tom valstybėm kuorčiausia su mą Pabaltės kraštų su Lenki
Musų persistatymas publikai visų vadovaujamu pho
sirišti. Paskutinėj konferenci ja.
nographų ir rakandų išdirbysčių.
joj jokių abejojimų dėl to klau
Rygos konferencijos nutari-’
simo nekilo. Pakartotinai bu
vo tik priminta, kad reikia vi nias turės dideles reikšmės, i
somis priemonėmis remti jau Galima jau dabar pasakyti, kad.
prasidėjusį susiartinimų, nes to Suomių seime dauguma yra
prieš susirišimą su Lenkais.
reikalauja Pabaltos kraštų dar
Latvių valdžios nusistatymas'
bininku reikalai.
yra prieš lenkus. Vadinasi, 1
Konferencijoj ypač paaiškėjo, Lenkų valdžios pastangos gau
kad Lietuvos ir Latvių susiri ti viršenybe Pabaltos k ras tuoNupirks didelį Phonographa
šimas ne tik žymiai didėja, bet se, reikia sakyti bent dabar
1922 modelio, kuris grajina visokio išdirbimo
jau kyla mintys, kad tuodu palaidotos.
rekordus, su raštišku GVARANTAVIMU ant
110
metų, šių phonographų reguliavo kaina nuo
kraštu turėtų eiti prie artimo
politinio sugyvenimo, prie fe Lietuvos Valdžia ir kai ku
$125 iki $150
deracijos. Lobu tos
minties rios visuomenes grupės iš bai
Tik 500 phonogrophų su tokia kaina.
Šalininkų ypač daug yra tarp mės ruošiasi priklaupti prieš
latvių socialdemokratų. Bet ir Tautų Sąjungos pasiūlymą ir
VrS TII3 JUK,1 pasirinkime iš 21 rekordų, 1
eiti
užstatyton
ki'lpon.
Jos
tu

’
■ LL i Iii u<’atlb taipgi dainianto adata su
platesnė sųjunga kuri surištų
ILGIUI phonographų.
Ateikite pas mus ir mes ■ *-*-“**'
visas keturias šalis, kuri ateity rėtų neužmiršti ir Pabaltės s.parodysimo gražiausių phonographų. Kiekvienas phonographas yra
d. konferencijos nutarimo. Tas
peržiūrėtas musų mechanikų, 15 metų patyrimo. ATEIK TAIP
si dtuoktuL ir su Skandinavu
C
nutarimas
rodo,
kur
musų
kraš
GREIT, KAIP GALI GERIAUSIAM PASIRINKIMUI. MES PALAI
kraštais, rado
konferencijoj
KYSIME IR KADA NORĖSI, TADA PRISTATYSIM!
tui reikia ieškoti tikro atsispy
karšios užuojautos.
VELTUI PRISTATOME VISUR. JEI GYVENI Už MIESTO, PA
Konferencija blaivai žiurėjo rimo prieš atvirus ir pasislė
SIŲSIME C. O. I). DALEISDAMI PERŽIŪRĖTI PIRMIAU, NEGU
į dabartine padėtį į šios dienos pusius grobikus. (Soc.-dem.)
MOKĖSI PINIGUS.
*
galimybes. |l'mai pasiekti di
Leader Furnitūrų and Phonograph Co.,
desnio susirišimo negalima. Jis
PAILGINK SAVO GYVENIMĄ
DALGELIU
METŲ
turi būti paruoštas ir vykdo
1020 S. Ilalsted St., Chicago, III.
mas žingsnis po ži ngsnio. Bet
Jauskis nuo 10 iki 30 metų
Atdara nuo 9 iki 9. Ned. iki 4 vai. po pietų.
tų kraštų darbininkų partijos
jaunesniu
turi viską darvti, kad kiekvienas svarbesnis įvykis Imtų iš Nuo Vidurių užkietėjimo, pilvo
skaudėjime, inkstų silpnumo ir blogo
naudotas tam susiartinimui su- kraujo, Bulgariška Kraujo Arbata
yra didelė šeimynos gyduolė.
Imk
Tel. Monro* 2804
drutinti.
karštą einant gult, kad sulaužius slo- į
Del Pabaltos kraštų užsienio gas. Pardavėja visi vaistininkai ar
DIL VV. F. KALISZ
ba
apdrausta
paštu
pasiųsime
1
dide

Spėriai v mas: Moterą ligos ir Ckirsrgija.
politikos s.-d. konferencija ga
lį šeimynos baksą $1.25 arba 3 bakvo pasisakyti kaip tik tais klau sus $3.15 arba 6 baksus $5.25. Adre
1145 milwaliket: AVĖ.
CHICAGO.
sima)s, kurie musų kraštui tu sas Marvel Products Co., 451 Marvel
ri šiandie didžiausios reikšmės. Building, Pittsburgh, Pa.
S.-d. partijos jau ir pirma, o
ypač paskutinėj konferencijoj,
iškėlė mintį, kad Pabaltės kraš
tam yra gyvos Didenybės siekti
politinio neitraliteto. Kad Suo
miai, Estai, Latviai ir Leituva galėtų ramiai kurtis, vysty
ti savo ūkį, kelti žmonių ap
švietę, gerinti darbininkų pa
dėlį, reikalinga kad tu kraštu
nepultų stipresnieji kaimynai ir
netrauktų jų į savo* karus. Jei
pasisektų gauti šio didžiųjų vai
stvbių prižadėjimo, kad jos sau
gos Pabaltės kraštų neliečiamy
bę, tuomet alpulių mums ap
sigynimo reikalas ir visos jo
sunkenybės.
To neitraliteto
galima pasiekti lik suderinto
mis ^įstangomis ir tų pastan
gų turi ypatingai daryti darbi
ninkų partijos.
O dabar? dabar reikia sau
Veltui! Gyvos, pienu penėtos kurkė arba žąsis su kiekvienu
gotis savo užsienio politikoj
Vyrišku siutu arba overkotu!
Klein Bros, sunianė šį puikų pasiūlymą daugelis metų atgal — bet per pastarus
bent kokio žygio kuris galėtų
kelis metus neišpildė to — šį metų, kaipo esant pragyvenimo aukštomis kainomis,
įtraukti tuos kraštus į karo
jaučiamės, kad musų kostumeriai apkainuos šią progą! Nėra jokio traukimo
prie šio pasiūlymo
tik pasirinkite siutą arba overkotu ir tada galėsite pasirinkti
avantiūras, reikia nustatyti ge
gyvą kurkę arba žąsį.
rus santykius su kaimynais.
Vyrams Overkotai; mieros Vyrams veikiamus siutai; Vyrams Overkotai; puikus
Tarp tų kaimynų pirmuoju sto
nuo 34 iki 44; čysto vilno mieros nuo 34 iki 44; čys
juodo kersey su aksominiu
no
šilto mišraus; sezono
vi Rusai. Rusai gyvai reika
to
vilnono
mėlyno
seržaus;
kalnieriunv;
naujausios
pageidaujamas materijolingi Pabaltos kraštų plėtotės.
taipgi
įvairaus
mišrumo
las; ulsteretto stailo; doumados ulsterettcs ir ulBe Rusų rinkos negali pakitli
ble breasted su ulster kal- tweeds ir kašmiero; nau sters; sezono vėliausios ir
nerium; didžiausia pasi jos patrinos; išimtinos geriausios mados; miera
pramonė nei Latviuos nei Esrinkimas
vertės po
nuo 34 iki 44 po
tuoss. Jei nebus galima par
duoti Rusijon fabrikų dirbinių, I
Kurkė arba žąsis VELTUI Kurkė arba žąsis VELTUI Kurkė arba žąsis VELTUI
negalės
tinkamai
vystytis
Suo- i
.
..
•'j
Dvejų - Kelinių siutai vyrams ir vaiki Vyrams Overkotai arba dvejų kėlinių
mių ir Lietuvos pramonė. Kai i
nams, puikaus worsted; lengvais dry siutai; oveikotai naujausios mados ulsims tvarkylis Rusų ūkis ir pra
žiais; pageidaujamų patrinų ir spalvų; terettes arba konsęrvativių modelių šilto
audeklo; siutas vienų arba dvejų kelinių
sidės jų mainas su Vokietija,
single ir double breasted; visas rankų ir naujo dryžio, margos išžiuros; visokios
Pabalti jos kraštai bus tarpi
darbo; mieros nuo 34 iki 44.
mieros; specialiai
ninkais ir vežėjais. Tranzitas
daug sveri musų krašto ūkyje;
Kurkė arba žąsis VELTUI
Kurkė arba žąsis VELTUI
tranai tę mes turime kuo ga-

VICKS
WV R

Tiesi kelionė į LIETUVĄ PER PILIAVĄ (Karaliaučio prieplauką)
Alba per LIBAVĄ, HAMBURGĄ-E1TKUNUS
fiiuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom Idant mu
sų pasažierai, O YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti S'IAČIAI
Į PILIAVĄ.
Lietuviai važiuodami į Piliavą, aplenkia Lenkų juostą (Kondo
rą) ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių vizų ne reikia.
SusineŠimas su Piliava tai yra nauja šaka musų reguliariško
susinešimo su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o dėl Lietuvių ta
trumpas ir parankus kelias namon dasigauti .
ESTONIA ....... Lapkr. 23
POLONIA ......... Gruod. 7

$35

$30

$45

Akių Specialistas

LITUANIA ....... Gruod. 2
LATVIA ......... Gruod. 28

4649 S. Ashland Avė.
Kampa* 47th St.

Visi laivai turi puikius kambarius trečios kliasos keleiviam*
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.

DIDŽIAUSIAS BARGENAS, KOKIS KADA BUVO!

V

' $25

DR. A. R. BLUMENTII AL

Taipgi tiesi kelionė tarpe Libavos-Danzigo-IIalifakso ir Canados

|15as Metinis Išpardavimas

$25

3101 S. HaUted St., kampan 81 pat.
Viename name su Dr. Monkevičium.
Tel. Boulcvard 9708
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Pcnn
silvanijoa bos
pitalėse.
Pa
sekmingai pa
tarnauja prie
gimdymo. Duo
da rodą viso
kiose ligose ir
kitokiuose rei
kaluose
mo
terims ir mer
ginoms.

nigus

grąžinsime.

Dienoms, 9 ryto DH 9 vak.

Moters ir Merginos: pirmu kar
tu turite progą nusipirkti vėliau
sios mados kurtinus puikiausio desininimo, kuris atkreips kiekvieno
atida ir tikras papuošimas langų.
Musų kurtinai padaryti iš ge
riausio ir/atcriolo, aukštos rūšies
išdirbystės ir nepaisant kiek bran
giau mokėsit už kitus kurtinus, ne
atrodys taip gražiai ir nelaikys
taip ilgai kaip kuriuos mes siūlo
me už tokią pažymėtinai žemą kai
ną tik $2.25 vienam langui. Jei
orderiuosit kurtinus visiems lan
gams, sutaupysi $1.00, nes parduo
sime tik už $8.00.
Atsiminkit,
kad ši specialu kaina bus tik per
šį mėnesį.
Todėl pasinaudokit
proga DABAR! Visuomet juos
mylėsit!
Pinigų iš kalno nereikia. Prisiųsk 35c. pašto ženkleliais, kurie
bus priskaityti kaipo dalis užmo
kesčio. Užmokėsi likusius, kuomet
kurtinus aplaikysi.
Gvarantuojame pilną užsigąnėdinimą arba piRašykit šiandien!
Nepraleiskit šios didelės progos!

JNed. 10 Iki 12 pietf.

Tel. Boulevard 6487
_____
__

DR. YUSKA
1900 So. Halstcd St
Tel. Canal 2118

Ofis* valandos) nuo 10 ryt* Iki
8 vakare.
Realdevrija) 2811 W. 63rd Si.
Tel. Prospoct 3466
-----------------------------

--------------- T-------------

Telephone Yards 5032 g

DR. M. STUPNICKI B

UNION SALES COMPANY, DEPT. 38,

8107 So. Morgais
Ckicngo, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryta
ir nu* 5 iki 8 vakar*.

Chicago, III.

673 W. Madison St.,

>

KALĖDŲ DOVANOS Ir. M. T. STRIKOl’IS'
Nustebink savo moterį ir draugus su Kalėdų
Dovanoms. Turime skalbiamų mašinų, ant grin
dų ir stalo pastatomų gražiausių ir visokios
rūšies lempų.
Specialiai žemos kainos prieš
Kalėdas. Labai specialės kainos Kalėdų eglaitėms
šviesos.

Lietavys Gydytoja* Ir Chirarga*
Peopl* Teatro Nam*,
1618 W. 47tk St., Tel. Boal. 16Ū
VALANDOS:
6 Iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto
Re*. 2914 W. 43rd Stre«i
Talephona McKinley 268

Suvedame dratus ir sudedame fixtures į G
kambarių namą už $G9.00. Persitikrinimui kreip
kitės pas mus arba telefonuokite, o mes suteik
sime apkainavimą. Darbą visuomet gvarantuojame.

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

Canal 257
faktini* Tol. Canal 2118

NEW PEOPLES ELECTRIC CO.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po
piet. tf iki 9 vakar*.
ffi*dJlioinia nuo 9 iki 12 ryto.
1821 S. U&lsted St.,
Kampas 18 ir Halrted St.

1711 West 47th St.
Tel.: Yards 413
Tarpe Hennitage ir Paulina.

Sustok—žiūrėk—ir—Klausyk—J šį patraukentį pasiūlymą G daiktai tik už $6

Į»KIBIlKBanųūSDiąUBW
H Telephon* Yard* 1532

i
g
3
9
3
H
K

DR. J. KULIS

S

LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS g
Gydo visokias ligas moterą, vaiką ir vyrų. Specialiai gydo lira- g
p&nčias, senas ir paslaptiagas vyrų ligas.
3259 So. Halsted St., ChicafO. M

Telephone' Van Buren 294
-lies.
1139
Independence Blvd. Clilcag*
Rašyk šiandien reikalaudamas virš parodomų daiktų seto, ir kuomet ap

laikysi juos, parodyk savo kaimynams ir draugams ir tt. ir lai jie nuspren
džia jų vertę. Jei nori persistatyt šiuos augštos vertes daiktus, tikrai buk
pirmas pasinaudoti proga šio didelio pasiūlymo, o busi musų atstovu. Da
lykas yra labai atliekamu, todėl nevilkink. Tik iškirpk šį paveikslėlį, pa
rašyk AIŠKIAI savo vardą ir antrašą, įdėk su 50e. krasos ženkleliais ar
kitokiu budu padengimui persiuntimui lėšų, o mes pasiųsimo daiktus tokius
pat kokie parodomi augščiau ir aprašomi žemiau. 1. Augštos rūšies lai
krodis su gegute, veik brangiausio ir ilgai laikančio medžio, gražiausio ran
kų darbo išmarginto, kuomi pasidaro brangesniu. Geriausio išdirbinio, kaipo
nustatymas laikyme teisingai laiko, kurį ir laiko, kurį reguliuoja svarumas
ir gvarantuojame, kad užteks amžinai. 2. Automatiškas plaukams kirpti.
Nusikirpsi plaukus pats sau, panašiai kaip kad šukuojiosi. 3. Geležinkelio
mados laikrodėlis, sidabriniais nikeliniais viršeliais, gražiai nupališiuotas ir
išmargintas. Nikelio jo viduriai taip nustatyti, kad laiko teisingai laiką
ir gvarantuojamas daugeliui metų. 4. Paauksuotas žiedas su vardo ir pa
vardės pirmomis raidėmis. 5. Barometras, naujausiai patvirtintas išradi
mas, kuris parodo orą vieną dieną iš kalno, kuomet maža moteriškė išeina
per duris, prieš gražų orą, ir prieš lietu moteris nepasirodo, ir vietoje mo
ters išeina su lietsargiu. Iš vidaus ant durių thermometeris, kuris nurodo
temperatūrą. Tokis puikus daiktas be kurio nei vienas negali apsieiti. 6.
Puikiausia pasižymėjimui knygele, apdaryta, gražiais odos apdarais su vei
drodžiu ant apdarų. Tai yra puikiausia ‘daiktas, kurį kiekvienas turi turėt.
Nei vieną iš paminėtų daiktų neparduodame atskirai, kadangi šis kliubas
siūlo, todėl mes galime parduoti už tokią žemą kainąfkad pasiekus visus ir j
jei atrasi, kad jie neverti dvigubos kainos nei musų kaina, grąžiname pinigus
šis daiktų setas tikrai patrauks tamistos draugus ir jie skubinsis įsigyti se
tą, o gal pats norėsi kitą. TODĖL, VEIK. TUOJALJS!
UNION SALES CO., Dept. 584, 673 W. Madison St., Chicago, III.

■

______
_ _

DR. A. A. ROTH

RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moterišką, Vyrišką,
Vaiką ir visą chronišką ligą
Ofisas: 3354 So. Balated St. Chicago.
Tulephon* Drovai 9693
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 p® plot,
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 di*ną.

DR. G. M. GLASER £
Praktikuoja 36 metai
Ofisui
1149 S. Morgan St., kerti 32 SL M
Chicago, niinol*.

SPECJALTSTASb
Moterišką Ir Vyrišką
Taipgi Chronišką Ligą.
OFISO VALANDOSi
Wu® 10 ryto iki 8 po pietą, 6—H
vakar*, NedšHomi* nuo 10—2 R
po piet
• ŠTelethoa® Yard* 687

Pėtnyčia, Lapkričio 18, 1921

NAUJIENOS, Chicago, UI.
sociališdavoliucdja! di
vikai!** »:r lt.
Toliau dar buvo solu ir de
Brighton Park. — D. L. K. Keisklamacijų, kurias išpildė jau Liet. Darbininkų Tary tučio paš. ir Polit. Kliubo mčnesinis
susirinkimas bus laikomas sekmadienos mergaitės, p.p Visotaitė,
bos
Konferencija.
nį, lapkr. 20, I v. po p. Liuosybės
Maryte Maskaliuniutė, A. PanSvet., 3925 S. Kcdzic A\o. Visi na— Pirmininkas.
cev’čiutč, EL Sadauskaite. '‘Ant
Chicagcs Lietuvių Darbininkų riai susirinkite.
galo buvo pardavinėjami ben Tarybos konferencijų įvyks ne
Svarbią protekciją rengia Liet. Švie
drovės šėrai. Rodos p. Janulis dalioj, Gruodžio 11 diena, 10 vai. timo
Draugija penktadienį, lapkr. 18,
užlipęs ant pagrindų pareiškė, ryto, Meldažio sevtainčje, 2242 7:30 v. v. Raymond Chapel salėj, 816
W. 31-ma g-ve. Prelegentu bus Chi
Daugiau kaip dvidešimt pcn- kad jei kas pirks serų, tai jis West 23 Place.
eagos
Universiteto studentas B. S.
k i asmenys tapo vakar
padainuosiųs, na ir juokais
Draugijos ir kuopos priklau Kubilius. Tema: “Kas daugiau nusi
vai. ryto sunkiai sužeisti,
pelnė progresui, katalikai ar protestone juokais išdainavo už $200. sančios arba norinčios priklausy nai?
tema, dėlto kvie” Interesinga
’
.....................................
vienam elevatoriui tik pradėjus Publikos neperda ilgiausia i bu ti Ch. L. D. Tarybai, malonėkite
čianvc kuoskaitlingiausiai atsilankyt.
eiti kitas iš užpakaio
visu vo, mat daugumas buvo nudar— Komitetas.
išrinkti atstovus į konferencijų
greitumu ant jo užvažiavo.
(po vienų atstovų nuo kiekvienų North Sičio. — L. D. L. D. 86 kp.
Keli asmenys yra labai pavo parėmus svetimuosius, o jus
50 narių arba dalies) ir prisi susirinkimas įvyks šeštadienį, lapkri
jingai sužeisti, sako, kad gal jie čia, kurie trokštate gražios, er
čio 19 d. kaip 8 vai. vakaro Viešo
dėt prie to didelio judėjimo, ku Knygyno
svet., 1822 Wabansia Avė.
dvios, nuosavos svetainės, žino- riam vadovauja Lietuvių Darbi Visi nariai ir norintys būti L.D.L.D.
im
nariais malonėkit atsilankyti. Daug
kitus sau. Nors ir nedaugiau- ninkų Taryba.
yra
reikalų aptarti. Bus ren
oras.
šiai publ kos buvo, bet, taip Ch.L.D.T.Pildomasai Komitetas, kamasvarbių
nauja kp. valdyba ateinantiems
metams taipogi nominavimas į centro
sakant, apžėlus, nes gryno pel
— Sekr. A. Vilią.
KIEKVIENAM CIIICAGOS
no likę net daugiau dviejų šim Balius su programų, rengia Chiea viršininkus.
gos
Lietuvių
Draugiją
Sav.
Paš.
ne

GYVENTOJUI IŠPUOLA
tųC doleriu.
— S. D.
dalioj, lapkričio 20, didžiojoj Schoenc
S. L. Ex-Kareivių 3čios kuopos su
PO $1,000.
hofen svet., 1214 N. Ashland Avė. sirinkimas įvyks ketvirtadienį, lapkr.

PRANEŠIMAI.

Pranešimai

CHICAOOS
ŽINIOS

Jeigu Cook pavieto gyvento-

KARDO VAKARAS.

kampas Mihvaukce Avė. Durys atsi
darys 5 v. v. Programas prasidė/
6:30 vai. vak. Šis vakarėlis bus įvai
rus ir puikus ir iškilmingiausias, inaonėkite atsilankyti. Širdingai kviečia
Komitetas.

ISRENDAVOJIMUI

primuse ir t

Lietuviu Rateliuose
BRTDGEPORT

Pereitų septintadienį,
lapkričio 13 d., Mildos sve
Susivienijusios Draugijos. Chi
eagos Auditoriumo Rendrovėn
turėjo vakarų, kad supažindi
nus chicagiečius ir paraginus
|i rkti viršminėtos Auditorijos
šėrus.
Buvo ir programas.

svarstymui.

šimt metų atgal, kuomet jis
apleidęs Lietuvi). Bet Lietuvos
jaunuomenė ir moksleiviai kur
kas pažangesni negu buvo dvi
dešimt metų atgal.
Lietuvos
jaunuomenė žymiai žengia pir
myn. Ir kariuomenės
dalys
remia socialdemokratų idėjas.
Abelnai visas Lietuvos jauni
mas pritaria pirmeiviškoms ide
joms, kas rodo,
kad ateity
krikščionis demokratai neturės
jokio pasisekimo.
Tai tiek apie Gugio pasako
jimus.

SIŪLYMAI KAMBARIU

— Valdyba.

Lietuviška Teatr. Dr-ste “Rūta”
\To. 1 rengia spektaklį “Nesusipratėiai”, koncertą ir balių šeštadienį, lap
aičio 19, Meldažio svetainėje, 2242
W. 23rd PI. Programui pasibaigus
jus šokiai.
Pradžia lygiai 8 vai..
— Komitetas.

Didelis Malkinis Balius — rengia
draugystė Lietuvos Dukterų sekma
dienį, lapkr. 20, Mildos .salėj, Ilalsted
ir 32nd St. Pradžia 6 vai. vak. Kvie
čiame visuomenę gausiai atsilankyt.
— Komitetas.

Burnside.
Apšvietus ir Dailės
draugija ir S. L. A. 63 kuopa taiso
maskų balių sekmadienį, lapkr. 20, K.
of P. salėj, 9231 Cottage Grove Avė.
Pradžia 7 v. v. Kviečiame publiką
Toliaus prokramo dalį išpil skaitm<eningai atsilankyti. Paskirti
Pirmiausiai bendrovės pirmi
sa vo Juliui darbininkai privalo ateiti laiku
ninkas R. Butkus paaiškino, ko dū “kanaunykas Bimba
ir užimti paskirtus sau darbus.
pamokslais,
(ii
programui
pakiu liksiu Chieagos lietuvių ir
— Komitetas. '

Auditorium Bendrove yra su
siorganizavus

ir ką ji netoli-

sėsi iki vėlumai.
buvo

Vėliau Chieagos Lietuvių So
cialistų Vyrų Choras gražiai pa
dainavo.
Paskui
kalbėjo
Naujienų redaktorius
gaitis. Jo kalba buvo
tokia,
kad rodos klausytum nors ir
kelias dienas, ir vis nepabostų.
Chicagiečiai yra išsfilgę gerų
kalbėtojų, o čia kaip tik ir bu
vo proga išgirsti geriausių kal
bėtojų. Anot publikos, dabar
tų kalbėtojų privisę kaip mu
sių, tik kad tie musiniali “spykeriai” daugiau nieko nežino,
kaip tik
keiktas
ir šaukti
“draugai, Rusija! draugai, re-

Vaka

ro rengėjams liks gražaus pel
no.

šapos darbininkas.
(Apgarsinimas)

INDIANA IIARBOR, INI).
Svarbios prakalbos
Rengia
L. L. Paskolos Stoties Valdyba
kalbėtojais bus iš Lietuvos at
važiavęs ir kitas iš Chieagos.
Bus labai svarbu išgirsti apie
musų Tėvynės reikalus. Prakal
bos atsibus pėtnyčios vakarų, 7
vai. lapkr. 18 d., pono Bardžio
(Ivanovą) svetainėj, 2101 —
137 Str.

KAMBARIS ANT RENDOS
vienam arba dviem. Steani’o
šiluma, elektros šv esa ir mau
dynė. Šaukite Yards 61 16, 7<)1
W. 32nd St.
____

lenbursro salėj, 42-ras Broadvvay

ir

arba mainysiu ant gero automobilio.
Atsišaukit
PARDAVIMUI SALIUNAS GEROJ
J. VELIČKA,
vietoj, biznis išdirbtas per daugelį
6319 So. Tai man Avė.
metų.
Saliunas randasi 2478 Blue
Island. Atsišaukite pas savininką.
72 MYLIOS NUO CHICAGOS, 40
JOKŪBAS ZAMULEVIČIUS
8811 Commercial Av. So. Chicago, III. ak. farma, pusė dirbamos, derlinga
žemė: 4 arkliai, 4 melžiamos karvės,
vištos
ir tt.
Visi darbui įrankiai,
VYRŲ
PARDAVIMUI
APSILDOmašinos; žieminiai javai užsėta, eik
REIKIA REGISTRUOTO VAISTL mas pečius ir mašinisto tulšys ir gyvenk. Pašaras, javai.
Kaina
ninko (pharmist) arba vaistininko pa$5,600.
Įmokėt
$2,600,
likusius
pas
gelbininko, mokančio lietuviškai kal Bargenas.
kolai.
2121 W. 23rd PI.,
bėt.
J. J. STRAVINSKAS, sav.
19th & Lake Sts
704 W. 31 st St.
Antros lubos
Melrose Park, III.
Tel.: Boulevard 5009
Tol.: Melrose Park 1727

2816 S. Michigan Avo.
iš ryto nuo 9 vai, iki 12 vai.

REIKIA DARBININKŲ

BEVEIK DYKAI parsiduoda
groseme ir bučernė. Lietuvių
apgventoj vietoj, biznis išdirb
tas per ilgus laikus. Galima nu
pirkti su namu arba vienų biz
nį. Pardavimo priežastis yra
labai svarbi. 2611 W. 44 St. ar
ba Szemet ir Lucas, 4217 Ar
cher Avė.

PARĮ) A VIM Uff
S AJ J l JN()
įrengimai, rakandai pardavi
mui. Gerame stovyje.
TUOJAUS REIKIA DVIEJŲ VY50 W. 45 PI.

rų dirbti atliekamu laiku. Patyrimas
nereikalingas.
Galima padalyt $40
ir $50 į savaitę su gera proga jsidirbimui. Kreipkitės nuo 10 iki 11 vai.
ryto, arba 8 iki 9:30 vakaro. Mr.
Lossman, šeštas floras, G9 W. Washington St.

1730 S. Ilailstccl

SI.

PRANEŠIMAS
Kad graži ir gera ūkė, 40 akerių
ant pardavimo ar mainymo ant namo
Chicago j.
Visa dirbama, apsėta javais ir do
bilais. Geri visi budinkai, rakandai,
mašinos, pakinktai ir sėklos.
Randasi labai dailioj vietoj, tarpe
4 miestų. Prie žvyruoto kelio; Allegan, M i chigan.
Aš savinininkas atvažiavau Chicagon.
M. MATULIS
1839 N. Marshfield Avė.

STOGKAI-SEROS

PHONOGRAPHŲ
PALŠIER1Ų,
patčerių ir finišerių patyrusiu prie
phonographų. Taipgi kabinet dirbė
jų. Nuolatinis darbas.
‘ FORT DEARBORN FURNITURE
COMPANY,
2331 Ogdcn Avė.,
Netoli 12-os gatvės.

REIKIA SIUVĖJO - KBIAU
(MAUS. Atsišaukite tuojaus.
751 W. 32nd St.
Phone Yards 6146

AUTOMOBILIAI

per daugelį metų.
Parduosiu
pigiai. Atsišaukite
2400 W. 16th St.

RAKANDAI
5 KAMBARIŲ VĖLIAUSIOS MAdos rakandai, turi būt parduoti už bilę 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 dainvanto atada, 1922 So. Kedzie Avė.

Dar reikia pinigų įdėti į smarkiai
augantį biznį, kuris turi būt inkorpo
ruotas. Visiškan ištyrimui kviečia-^
mi. Kitos tokios progos visą gyve- 4
nimą nebus. Kuris investys pinigų,
bus instaigos kasierium.
A. J. STRONDEN, Gen. Mgr.
68 West Washington St., Room 26

MOKYKLOS

MOKINKIS

PARDAVIMUI AUTOMOBIPARDAVIMUI 4 KAMBAlius Fordas gerame stovyje, geri rių rakandai visi ant syk arba
tajeriai. Kaina $195. Atsišaukite pavieniui. Atsišaukite
Joe Kičius, 2014 Ilomer, ant vir
GEORGE PETRAUSKAS
šutiniu hibu.
4709 Prairie Avė.

PARDAVIMUI

DIDELIS BARGENAS. Par
davimui 1 kambariu rakandai
VALGYKLA PARDAVIMUI iš priežasties poras persisky
visokiu tautų apgyventa. Biznis rimo. * Galima matyt nuo 7
išdirbtas per 18 metų. Gera pro iki 9 vakare, 3360 Emerald Av.
Priekis.
ga norinčiam pirkti
1947 So. Ilalsted St.
PARDAVIMUI BARBER SHOP ir
groserne, ant kampo, biznikvas kam
pas, tarpe dviejų mokyklų, geras biz
nis, arba gro'seraę mainysiu ant saliūno. Kreipkitės
Y1NCENT KARSON,
520 S. Western Avė.,
Tol.: Prospect 5277.

$25.00
Groja visokius rekordus.
Kreipkitės tuojaus.
2247 W. Roosevelt Rd.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir
groserne, visokių tautų apgyven

,REI K1A I JE I’ l' VĖS M E R- ta. Pardavimo priežastį patirsi
ginos abelnam namų darbui te ant vietos. Atsišaukite 634
Angliška kalba nereikalinga. At W. 85th St. Tol.: Blvd 259.
sišaukite 2524 N. Kedzie Blvd.
PARDAVIMUI SALIUNAS,
Leib-Gv. D. L. K. Vytauto 1 Div. 2-as floras, lel. Albany <381
prie 6057 So. State St., 4 kam
Raiteliu mėnesinis mitingas įvyks
sekmadienį, lankr. 20, 1 v. po p. šv.
REIKIA MOTERŲ SKUDU- bariai garo šiluma, elektros švie
Jurgio Par. salei 32-ra ir Auburn Av. rų sortavimui.
Aukščiausia sa, Shahnon Lunch, Englewood
Visi nariai kviečiama susirinkti. Bus
Ateikite prisirengę dirb 1529.
raportas įvykusio baliaus ir kiti svar alga.
ius reikalai. — Rašt. S. Kunevičius. ti. Harry Dray, 1447 Blue LsPARDAVIMUI SALIUNAS, SU
Lietuvai Gelbėti Draugijos Chiea land Avė.

MOTERS REIKIA į privatiškų namų dirbti. $10 į savai
tę, valgis ir kambaris. Šaukite
Boulevard 2189

MEDINIS NAMAS VIENO PAGYvenimo rendos neša $24.00 į mėnesį,
mainysiu ant automobiliaus. Kaina
namo $1,900.00.
Atsišaukite prie savininko
D. J. MITCHELL,
3428 So. Wallace St.
Namas randasi 6025 Lafayette Avė.

I > ARU )A VIM UI
SALI UNAS
geroj vietoj, biznis išdirbtas.
Parduosiu už pirmų pasiūlymų
4 kambariai pagyvenimui. At
PARDAVIMUI
MŪRINIS
REIKIA 10 VYRŲ ŠVARIAM sišaukite, 1715 W. 46th St.
namas su bizniu.
Priežastis
ant lauko darbui; 40 j savaitę sun
Atsišaukaus darbo darbininkams.
PARDAVIMUI kriaučių kos- pardavimo einu į kitų biznį.
kito tiktai laišku 1739’So. Ilalsted
W. URBONAS,
St. Box 446. Pažymėdami paskuti tumeriškas storas. Gera vieta
nę darbo vietą ir paliudijimus.
2519 W. 43rd St.
ir išdirbtas biznis. Priežastis
REIKIA VIRĖJO (Cook). pardavimo einam j kitų biznį
1622 So. Ilalsted St.
Gera alga
NATIONAL RESTAURANT
PARDAVIMUI
SALIUNAS
PROGA
1841 So. Ilalsted St.
geroj vietoj, biznis išdirbtas

REIKIA DARBININKU

S[ew York gt. Kalbėtojai iš Chieagos,
j. St. Valančauskas ir L. L. P. Chi. ir
Apiel. Apskr. Pirmininkas Vietos ir
apielinkės lietuviai nepraleiskite pro
gos, išgirsite svarbių dalykų apie Lie
tuvą
— L. L. P. St. Komitetas.

gos anskričio susirinkimas i vyks
jenktadienj, lankričio 18 d., 8 vai.
vak. Raymond Chanel svet., 816 W.
31 St., arti So. Halsted St.
Visi T,.
G. D. skyrių veikėjai malonėkit atsi
lankyti, išgirsite daug svarbiu žinių.
— Valdyba.

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 Ve cash reikalinga, li
kusius ant pirmo morgečio. Kreipki
tės, Frank J. Slifka, 3018 S. Oak
Park Avė., Berwyn, III.
x

NAMAI-ZEME.
PARDAVIMUI 4211 S. Albany
Avė., naujas muro, namas 2 pagyveni
mų po 4 kambarius: elektros šviesa,
maudynes, ir visi naujos mados įtai
symai. Kaina $6,250.00.
Jmokėt
$3,250.00, likusius rendos išmokės.
Atsišaukit pas savininką ant pirnvų
ubų, arba pas
SZEMET & LUCAS,
4217 Archer Avė.

PARDAVIMUI SALIUN AS,
labai geroj vietoj, yra 3 kamba
riai pragyvenimui, renda ne
MOTERŲ
brangi, parduosiu arba mainy ' PARDAVIMUI 502 W. 81st
REIKALINGA ŠEIMYNINKĖ mer siu ant bučernės ar grosernės, ?1. 5 kambarių medinė cottage;
gina ar našlė prie namų darbo. Leng ar bakernės 3328 S. Ilalsted St. gatvės ištaisytos. Kaina $2,000.
vas ir pastovus darbas, gera mokestis.
mokėt $500, likusius kaip rendų
Atsišaukite
OREMUS CHEMICAL
Wm. II. Brinkman, 8688 VincenPHONOGRAPHAI
LABARATORY
nes Avė.
1718 So. Halsted St.
vertes
$175.00

REIKALINGA MOTERIS ar
mergina prie namų darbo.
Valgis, kainbairs ir $8.00 į sa
Aurora, UI. — Sekmadienį, lapkr. vaitę.
Atsišaukite
20, *2. vai. po piety bus orii'ktilbos Di-

NtMAI-ŽEME

PARDAVIMUI GROSERNĖ
labai puikioj vietoj.
pilnam laikui arba atliekamam.
3244 S. Morgan St.
Lengvas darbas, gera alga. Atsi
šaukite ant 9-to fioro, ruimas
910, 220 So. State St.
PARDAVIMUI SALIUNAS,
gera vieta.
VYRAI IR MOTERJS TINKAMI
Atsišaukite
PARDAVIMUI NAUJAS MŪRINIS
prie pardavinėjimo gali uždirbti $5
keturių
flatų namas. Randos neša
dieną atliekamu laiku. Galima dirbti
, 3858 W. North Avė.
$126.00 į mėnesį. Kaina $12,500.00
visą laiką ar dalį. Kreipkitės adre-

VYRŲ REIKIA LENGVAM DARuždirbti $15 iki $20 1j diebui. Gali
r...................
,fna. Gera proga turinčiam $400 kapitai o. Patyrimas nereikalingas. Per
visą metą darbas, Atsišaukit šiądien
pasirengę dirbti.
82 W. Washington St.
Room 525
Brighton Park Liet. Atl. ir Paš.
Kliubo mėnesinis susirinkimas j vyks
penktadienį, lapkričio 18 d., 7:30 y.
REIKIA PATYRUSIO BUvak. Kliubo svet., 3923 So. Kedzie
Avė. Visi nariai malonėkite atsilan čeriaus ir kad galėtų važiuoti
kyt, nes turime svarbių reikalų svar t rok u
styti.
Taipgi nepamirškite atsivest
ARCHER PROVISION CO.
ii* nauji} narių.
— F. Ažusenis, rašt.
2894 Archer Avė.

ASMENŲ JIESKOJIMAI

PARDAVIMUI

VYRŲ IR MOTERŲ

17, Raymond Chapel svetainėj, 816
W. 31 St., 7:30 v. vak. Meldžiame vi
sus atsilankyti būtinai turime svar
bių reikalų. Geistina, kad apielinkės
visi ex-kareiviai atsilankytų.
— 3čios kp. Sekr. B. SImokaitis.

Pereita septintadienį, lapkri
čio 13 d., įvyko Meldažio sve
tainėje laisvamanių vakaras, t. L. S. S. Aštunto Rajono Konccry. Laisvamanių
Fedcravijos tas bus lapkričio 24 d., Meldažio sa2244 W. 23rd Place. SalS atsiChieagos kuopų
parengtas lėj,
darys 6 vai. vakare,
Koncerte ims
“Kardo” naudai vakaras. Prieš dalyvumą Lietuviai, Rusai, Slavai, Žy
ir italai . Mylintys gražius dai
programų vakaro vedėjas drg. dai
ANTRUSYK JAU NEBUSIĄ
navimus ir muziką maloniai kviečia
I)ubickius laikė įžanginę prakal mi atsilankyti.
SUSIMYLĖJIMO.
— Rengimo Komitetas.
ha, papasakodamas savo įspū
A nadien tapo patraukta at- džius, įgytus važinėjant su prasakomybėn trisdešimts ateivių, i kalbomis po Amerikos lietuvių Atlikime savo priedermę! — Lietu A. L. T. Sandaros 25 kuopa laikys
vos Našlaičiams šelpti Komitetas tai
posėdį prieŠseiminį 18 d.
už darvina
* € naminio alaus ir kolonijas, k; la Laisvamanių so didelį koncertą lapkričio 27 d. Bo- nepaprastą
apkričio,
Reymond
svetainėje,
hem. Slovak salėj, 1436 W. 18-ta gat 816 W. 31 St. 8 vai.Chapel
vyno. Visi
Federacija buvo jam maršrutą vė.
vakare.
Visi na
Koncerte m-aloniai apsiėmė daly
nubausti užsiinOkčfi pinigines parengus.
riai
kviečiami
dalyvaut.
vauti visos musų žymiausios daininin
— Komitetas.
kų
ir
muzikų
jiegos.
Visas
koncerto
bausmės nuo $10 iki $20.
muzikinę
Tolinus programo
pelnas eina Lietuvos našlaičiams
Teisėjas Carpenter pasakėt dalį išpildė Grušo jaunuolių šelpti
ir pinigai bus pasiųsti Kaunan
kad jis negalįs sunkiai bausti orkestrą ir Uktveris.
per
24
valandas po koncerto. Lietu
o to vos visuomenė
kviečiama paremti šį
ateivių, už pirmų prasižengimų kalbėjo advokatas
K. G ūgis, labdaringą koncertą gausiausiu atsi
JIEŠKAU JUSTINO NENIŠKIO
prieš įlos šalies priverstinosios nesenai sugrįžęs
iš Lietuvos. lankymu. Biletai galima išanksto paeina iš Šiaulių apskr., Šakinio mie
blaivybės įstatymus, nes jie su Jis dalinosi su publika savo gauti šiose vietose:
stelio. Prapuolė utaminke, lapkr. 8,
Naujienų ofise
jais dar nėra gerai susipažinę. įspūdžiais, įgytais viešint kele- Pilkio sankrovoj, 1822 S. Ilalsted apie kokią 3 vai. dieną. Tamsių
plaukų, rudų akių, apsivilkęs buvo
Bet, girdi, jeigu tie patys as ta mėnesių Lietuvoje, Jis matė- Universal State Banke
tamsiu
kotu ir rudais čeverykais.
Petraitienė, 3233 Auburn Avė.
Kas
patėmys
tokią ypatą, meldžiu
menys paklius teisman antrą si su savo buvusiais gimnazi- P.
P. Baltutis, 901 W. 33 St.
pranešti,
busiu
labai
dėkinga, Ona Nisyk, tai jau tada nebusiu j'cms jos draugais, kurių dauguiua Roselande, pas A. Grcbelį, 10737 niškienė, 4427 So. Fairfield
Avė.
Indiana avė.
Komitetas.
jokio susimylūjimo.
dabar turi Lietuvos valdžioje
JIEŠKAU PUSBROLIŲ ir se
Chieagos Lietuvių Vyrų Choro susi
valdiškas vietas. Jis papeikė vi rinkimas
įvyks sekmadienį; lapkričio serų. Meldžiu atsišaukti, Kazys
sa Lietuvos valdininkų nusista 20 d., Mildos svet. kaip 11 ryto. Visi
VISIEMS SEILĖ VARVĖJO
nariai būtinai turite susirinkti pas Gorinąs, Šilale, Tauragės apskr.
tymų link, taip vadinamų, kai kirtu
TAI MATANT.
laiku, nes turime daug svarbių Direktorius Šilalės vidur, mo
miečių, “mužikų”. Mat jeigu reikalų aptarti dėl susivienijimo abie
rkos, Lietuva.
—Sekr. J. Gedraitis.
kaimietis
kreipiasi
kokiais jų chorų.
bejokio “pasigailėjimo” išjklė nors savo reikalais į kokia nors S. L. A. Moterų 208 kuopa rengia
JIEŠKO JONO VALIUKO. PRIEŠ
gatvėn ašhion asde.šimts kvor valdžios įstaiga, tai jis turi sto šeimynišką vakarėlį priėmimui p. M. <arę
gyveno. Kretingos apskr., Garg
Damijonaitienes. Vakarėlis bus sek
tų degtinės, kurių ji buvo už vėti prieš valdininkėlį ir laukti madienį,
ždų
valšč.,
Vaitelių kaimo.
Turiu
lapkričio 20 d., 6 vai. vak.
abai
svarbų
reikalą,
malonės
atsi
griebus bedarydama
kratas, kol tasis parūko cigaretų
ar Fellowship House, 838 W. 33rd PI. šaukti jis pats arba kas jį pažįsta,
ir drauges attaip vadinamose,
minkštųjų pageria “čajų”. Lietuvos valdi Kviečia visus—draugus
ai praneša.
Rengimo K emisija.
A. VAITKUS,
gėrimų smuklėse. Prie policijos ninkai tikri Rusijos
carinių
355
Kensington
Avė.,
Chicago, III.
Liet. Moksleivių Susiv. Am. 2 kp.
stoties buvo prisirinkę daug mokyklų auklėtiniai; visi dirba
laikys savo susirinkimą šeštadienį
žmoni ų, ir tai matant kiekvie
lapkr. 19, 8 vai. vak. Raymond Chapel
salėj, 816 W. 31 g-ve. Bus kalbama
nam varvėjo seilė.
mis su valdininkais Amerikos api-f
debatus su bolševikais tema: Ar
valdiškose įstaigose.
Taipgi reikalingas bolševizmas Lietuvoj?
ANT RENDOS 5 KAMBA— Valdyba.
matė, kaip vienas Seimo atsto Kviečiame visus.
PASIBAIGĖ.
vas prie visos
susirinkusios Liel. švietimo Draugija rengia pre- riai furnace šildoma, elektriką ir
Darbdaviams pasinius išnau- publikos pasitikęs jaunų pra- ekciją tema: “Ką gero davė katali- vanos. Renda $45.00 į menesį.
4831 W. Palmer St.
svarstyti
algų
klausima, boštelį bučiavo jam j ranka lai cybė Lietuvai?” Prelekcija bus sek
madienį, lapkr. 20, 7:30 v. v. Ray
Phone Belmont 269
ke Seimo posėdžių atidarymo. mond Chapel salėj, 816 W. 31 g-vė.
Iš šitokio reginio labai stebėjo žanga nemokama. Kviečiame publi
EXTRA!
ką gausiai atsilankyt.
APIPLĖŠĖ RANKOS
si ir šypsojosi svetimų šalių
— Komitetas.
Ant rendos 6 kambariai, karštu
atstovai, kurie tuo laiku buvo
vandeniu apšildomi, švisųs, viskas
naujausios
mados, tinkanti daktarui,
Draugystes
šv.
Antano
iš
Padvos
Seimo salėje. Belo Gugis papa
advokatui,
arba taip inteligentiškai
susirinkimas įvyks sekma
sakojo, kad Lietuvos kaimai ir mėnesinis
šeimynai.
Atsišaukite
dienį, lapkr. 20, 1 vai. po pietų, Dievo
pasiuntinį piktadariai pasivogę
4601 So. Richmond St.
senesnioji karta da ne kų te- Apveizdos parapijos svet. So. Union
Avė. ir 18 gatv. Visi nariai būtinai
persimainius, ji beveik tokia atsilankykite, yra daug reikalų ap
kiekvienas asmuo
gautų po
$1,900. Viso nejudinamasis ir
asmeninis turtas paviete išneša
$3,176,872,019, gi
asmeninis
atskirai tik $92,970,869.

REIKIA DARBININKŲ

rakandais arba be rakandu. Taipgi ir
lotas, 25x125. Galima pirkti saliuną
skyrium ir lotą skyrium. Randasi la
bai geroj vietoj, lietuvių ir lenkų ko
lonijoj, Parduosiu pigiai, nes važiuo
ju į Lietuvą.
4458 So. Honore St.

GERIAUSTS BARGENAS KOKIS
KADA BUVO
Pardavimui keturių aukštų muro
namas; krautuvės ir flatai. Canaljort ir Union Avės. Draugiia pa
aukaus Ši 16%
investmenta
už žema
I
j
~si $300.00.
.Toi
votk or

turi nuo 8 iki $9.000.00 cash, turėsi

inigas visų amžį. Informacijų maty
kite

S. G. TUPONICH,
1315 W. 18th St.
Tol. Canal 1640'

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS
Irighton Parke, dvieju pagyvenimų
no 4 kambarius: elektriką, maudynes
fir visas įtaisymas. Parduosiu pigiai,
nes išvažiuoju j Lietuvą.
Atsišaukite
P. VITKUS,
2923 W. 40th St., antros lubos.

55 AKIvRlŲ FARMA PARdavimui Micbigan valstijoj su
gyvuliais ir padarais, geri budinkai. Savininkas, 2557 Iladdon Avė.

Design ir pasisiūti sau
drapanas.
Mokiname: patrinų padarymui,
kirpimo, pritaikymo ir siuvimo;
klesos. dienomis ir vakarais.
Specialis skyrius mokinimui ope
ruoti siuvamą mašiną. Mašiną va
ro augšta elektros spėka, kaip kad
kriaučių šapose.

Master Sewing School
Principalas
JOS F. KASNICKA
190 North State St.
Kampas Lake St. 4-fl.
P-lės E. KAZLAUSKAITĖS
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo
MOKYKLA
Mokina: kirpti, siūti, pritaikyti ir
desinuoti drabužius moterims ir
vaikams.
Klesos: dienomis ir vakarais
SpecialSs instrukcijos pagal
sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF
GOWN DESIGNING
Room 402, 59 E. Adams St.,
Tel:. Harrison 1421.
Chicago.

Mokinkis dressmaking.
Orai žynio, siuvinio — Dienomis ar
vakarais.

Specialus vakarines klesos biz-

niavoms merginoms,
sau dresės.

pasisiuvimui

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

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

REIKIA VYRŲ MOKINTIS
BARBERIO AMATO.
Niekad straikai nepalyti. Darbas
laukia — Dienomis ar vakarais kle
sos.
Kreipkitės ypatiškai arba ra
šykite
MOLER BARBER COLLEGE,
105 So. Wells St.
Chicago, III.

