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T orkai Jaukia si
Mūšiai Trakuose

Konstantinas išvarytas Sicilijon

Turkijos nacionalistai 
traukiasi nuo Dardanelų

Prancūzams pavykę perkalbta 
ti turkus.

Gal šauks parlamentą
Anglai liepia turkams išsikrau
styti iš zonos, bet neaprube- 
žiuoja laiko. Prancūzai pataria 

anglams pasitraukti.

KONSTANTINOPOLIS, spal. 
1. — Turkijos nacionalistai 
evakavo Eren Keul Dardanelų 
neiitralineje zonoje, ir anglai 
dabar kontroliuoja visų Darda
nelų pakraštį, nuo čanako iki 
Kara Bournou.

Tuo pavojus karo kiek su
mažėjo, turkams pasitraukus 
keletą mylių atgal nuo anglų 
pozicijų. Jie tai padarė laukda
mi derybų šią savaitę Muda- 
nijoj.

Francijos pasiuntinio Bouil- 
lon misija į Smyrną, kur jis 
tarėsi su Kernai Paša, pilnai 
pavykusi. Bouillon dabar grį
sta į Konstantinopolį, veikiau
sia, kad pasitarus su anglų 
komanduotoji! gen. Harring- 
tonu.

Tie du įvykiai teikia vilties, 
kad karo tarp Anglijos ir 
Turkijos gal ir bus išvengta. 
Patįs anglai irgi bando būti 
kiek taikesniais, atsiradus di
deliam pavojui prasidėjimo 
karo bile valandą. Gen. Har- 
rington pasiuntė Turkijos na
cionalistams notą, kurioj jis 
prašo įsakyti turkų komanduo- 
tojui neulralinėj zonoj pasitar
ti su juo (Harringtonu) apie 
pravedimą naujos linijos tarp 
Anglijos ir Turkijos spėkų, 
kartu nepakenkiant neutrali- 
nei zonai.

Angoros atstovas Konstanti
nopoly Hamid Bei paskelbė, 
kad Kernai Paša sutinka pasi
tarti su talkininkų generolais 
Mudanijoj pradžioj šios savai
tės, bet kad kartu turkai ne
sitrauks iš neutralinės zonos. 
Bet, matyt, turkai paskiau at
mainė šį savo nusistatymą ir 
pasitraukė kiek atokiau nuo 
anglų.

Kalbama, kad nacionalistus 
privertė pasitraukti ir baimė, 
kad Jungt. Valstijos irgi gali 
įsimaišyti į šiuos Anglijos- 
Turkijos ginčus. Ypač, kad 
Jungt. Valstijos nutarė siųsti 
į Dardanelus dvyliką karinių 
laivų. Turkai esą Amerikos 
bijosi ir nenori su ja turėti 
jokių kivirčių.

Anglai gi nesustoja darę 
karinių prisirengimų ir kasdie 
vis daugiau kareivių" išsodina 
Dardaneluose.

Turkijos sultonas dar nėra 
abdikavęs. Jis laiške vienam 
s vo draugui sako, kad jis ir 
nemanąs abdikuoti, nors na
cionalistai ir ateitų į Konstan
tinopolį.

LONDONAS, rūgs. 30. — 
Kabinetas šiandie laiko susi
rinkimus, kad apsvarsčius apie 
sušaukimą tuojaus parlamen
to, apsvarstyti karo pavojų 
Mažojoj Azijoj.

Tapo prirengti apskaitliavi- 
mai kiek Anglijai kainuos ka
ras su Turkija ir valdžia ren
giasi padidinti mokesčius.

Anglijos komanduotojas 
Konstantinopolyje, gen. Har- 
rington, kaip sako Konstanti
nopolio žinia, pranešė Turkijos 
nacionalistams, kad negali bū
ti jokios konferencijos kol 
Turkijos nacionalistai nepasi
trauks iš neutralinės zonos.

Gen. Harington pasiuntė 
naują įspėjimą Turkijos nacio
nalistams, kad jie turi pasi
traukti iš Dardanelų neutrali
nės zonos, bet neaprubežiavo 
laiko tai padaryti.

Graikijos sukilėlių paskir
tas “generaliniu ambasado
rium,“ Venizelos dabar lanko
si Londone. Manoma, kad jis 
bandys susitarti su anglais, 
kaip graikai galėtų pasilaikyti 
Trakus.

Francija atsakė į Anglijos 
notą, kurioj Anglija teisino sa
vo okupavimą čanako, Darda
nelų Azijos pusėj. Prancūzai 
sako, jog maršalas Foch ne
mano, kad anglai galėtų išlai
kyti Čanako pozicijas, jei tur
kai pradėtų atakas. Todėl 
Francija pataria, kad anglai 
apleistų Čanaką ir pasitrauktų 
i Europos pusę Dardanelų.

Nežiūrint griežto organizuo
tų darbininkų’ priešinimos, 
Anglijos valdžia vis dar tebe
tęsia karinius prisirengimus. 
Karo ministerija rengiasi iš
leisti pašaukimą prie ginklo 
Kareiviai ir amunicija vis dar 
tebėra gabenama į Dardane
lus. Gyventojai yra ramus ir 
kaip išrodo mažai galvoja 
apie naujįjį karą. Darbininkai 
gi griežtai protestuoja prieš 

isą rengimąsi karan.

Italijos ekspliozijoj žuvo 200 
žmonių.

RYMAS, nigs. 29. — Patik
rintomis skaitlinėmis, Spezia 
forto ekspliozijoje žuvo apie 
200 žmonių ir apie 500 žmonių 
liko sužeisti. Manoma, kad 
eksplioziją pagimdė susikry
žiavusios elektros vielos, o 
ne žaibas, kaip kad iš pradžių 
buvo manyta. (Tuo laiku siau
tė nepaprastai smarki audra).

Turkai kariauja su graikais 
Europoj

°irmame susirėmime turkai 
buvo užėmę miestelį, bet tapo 

atmušti.
■  s 4

ATHENAI, spalio 1. — Tur- 
\ijos partizanai Trakuose, 
Europoje, peržengė neutralinę 
<oną Istrandža distrikte, į 
šiaurę nuo Konstantinopolio, 
užimdami Safa Alan miestelį 
ir užmušdami 11 graikų karei
vių.

Graikai padare kontrataką, 
ižmušė 26 turkų partizanus ir 
išvijo juos iš miestelio. Mūšy 
tik 1 graikas liko užmuštas ir 
1 sužeistas.
Tai yra pirmas smarkesnis su

sirėmimas tarp graikų ir turkų 
nacio j Europoj. Ikišiol buvo 
kariaujama tik Mažbjoj Azi
joj.
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Konstantinas Sicilijoj 7,000 puodžių streikuoja Jūreiviu streikas prasidėjo
ATHENAI, spalių 1. — Grai ’ EAST LIVERPOOL, O., sp.

L — Puodžių linija paskelbė 
generalinį puodžių streiką. 
Streikas prasidėjo vakar ir 
prie jo prisidėjo 7,000 darbi
ninkų. Be streikierių, apie 
10,000 paprastų darbininkų ir- 

• gi neteks darbo. Slreikieriai 
I reikalauja pakelti algą 7 nuoš.

pas
Komi- 75,000 kareiviu buvo sumobi-

lizuota laike pasaulinio 
karo.

kijos ex-karalius Konstantinas 
sukilėlių tapo laivu išsiųstas 
į Palermo, Silicijoj. Jį išga
benta be jokių ceremonijų. 
Kartu su juo išvažiavo ex-ka- 
ralienė Sofija ir princas Niko- 
las.

•šiandie sukilėlių komitetas 
pirmu kartu apsilankys, 
naująjį karalių Jurgį.
tetas susideda iš monarchistų 
ir todėl prie dabartinio komi- | 
teto nėra vilties, kad graikijoj
butu įsteigta respublika. I BERLINAS, spalio 1. — Pa-

1 skelbtomis čia oficialinėmis 
skaitlinėmis, viso laike pašau-f ,

mobilizuota
75,000,000, iš kurių į pabaigą 

. karo nešiojo ginklą 30,000,000 
kareivių.

Policijos prefektas paskelbė, 
kad kalėjime yra uždaryti trįs buv?

CHICAGO. — Didžiųjų eže
rų prekybinių laivų jūreivių 
streikas prasidėjo subatos vi
durnaktį. Kelių laivų jurinin
kai jau metė darbą, o kitų 
mes kaip tik laivai atplauks į 
uostą. Manoma, kad už kelių 
dienų streikas apims mažiau
sia 5,000 darbininkų. Gabena
mas geležies rudos, anglių ir 
grudų ežerais visai apsistos.

Darbininkui reikalauja 8 
vai. darbo dienos. Dabar jie! 
dirba 12 vai. į dieną, arba 84 
vai. į savaitę (dirba 7 dienas 
savaitėj). Unijos sekretorius 
Nolan sako, kad niekurios ne-1

buvusieji premjerai, kurie ve
dė karą su turkais, buvęs ka
ro m misteris, du generolai ir

Oficialiniai paskelbta, kad 
beveik visoje šalyje civilinė ir 
karinė administracija pripaži- 
no naująją valdžią. I

Vokietija buvo sumobiliza
vusi 13,250,000 žmonių, 
kurių 8,000,000 buvo

Užginčija sukilimui Jugo

Sustabdė laivą naikinimą vijoi-z
WASHINGTOiN, spalio 1. 

— Laivyno departamentas pa
tyrė, kad nė Anglija, nė Japo
nija nepildo Washingtone pa
darytosios sutarties sunaikinti 
dalį savo laivynų. Tai patyręs 
departamentas įsake tuojaus 
sustabdyti 
naikinimą.

ir Amerikos laivų

nė nemanė ardyti 
Senuosius laivus, 
turėtų sunaikinti,

savo laivų 
kuriuos ji 
nutarė nuginkluoti ir paversti 
jurininkų lliivinimos laivais. 
Didžiausias kanuoles gi, kurias 
ir gi reikia sunaikinti, nukėlė 
nuo laivų, pertaisė ir atidavė 
sausumos armijoms.

D’Annunzio eisiąs vienylynan.

X MlIANAS, rūgs. 28. — Pas- 
cilbęs italų poetas ir rašyto- 
jas Gabrele D’Annunzio, kuris 
ypač pasižymėjo tuo, kad per 
sėlis mėnesius laike užgriebęs 
Fiume ir jame šeimininkavo, 
kad nereikėtų jo atiduoti Jugo 
Slavijai, dabar ketinąs patapti 
franciškonų vienuoliu. Jis jau 
apsilankęs viename vienuolyne 
ir padaręs prisirengimų į jį 
stoti.

Sukilimas Meksikos parubežy.

iš
karo

Sla-

PARYŽIUS, spalių 1. — Pa
ryžiuje gauta nepatvirtintų ži
nių, kad Bielgrade prasidėjęs 
sukilimas ir kad Jugo Slavijos 
karalius Aleksandras likęs už
muštas.

Jugo Slavijos legacija toms 
žinioms užginčija ir sako, kad 
jokio sukilimo Jugo Slavijoje 
nėra.

IŠGABENO 74,000 PABĖ 
GĖLIŲ.

WASHINGTON, sp. 1. 
Valstybes departamentui adm. 
Bristol praneša, kad pereitą 
ketvergę ir pėtnyčią iš Sinyr- 
nos išgabenta 74,000 pabėgė
lių. Juos veikiausia išgabeno 

i graikų laivai, kuriems buvo 
leista įeiti į uostą, pagelbint 
Amerikos kariniams laivams

Adm. Bristol apskaito, kad 
Sniyrnoje dar pasilieka iki 
50,000 pabėgėlių, o Mitylene 
yra apie 145,000.

324 kiaušiniai į metus
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Lietuvos žinios
Vilnius

Lenkų ir Latviu konferencija.

Konferencija užsidarė.

Vilniuje

Lenkai Lietuvos miškus sau 
gabenasi.

E. VIiLNIUS. — Miškų nai
kinimo darbai Vilniaus srity 
eina skubotai. Kasdien į Len
kiją išvežama . 200 — 230 va-priklausomos kompanijos jau. inišk(). šj mfnesį ,niSkų 

ištteiške pageidavimą taikintis. kjrtimą lenkai mano (]ar lal).
Bet, sunkiausia ir atkakliausia 
kova bus su Pitsburgh Steam- 

kuri valdo 30$ visų 
Tą kompaniją 
trustas.

jau padidinti.

laivų, 
plieno

valdo Okupuoto! Lietuvoj

Visur spešelai
Gudų sukilimai.

lengviau. Emilija šovė Marytę, 
bet brauningas neiššovė ir Ma
ryte pabugusi pasileido bėgti 
namo. Emilija palikusi ėmė 
smaugti Karusę, bet užvažiavo 
žmonės, Karusė pradėjo labai 
bėgti, nors Emilija šaukė kad 
nebėgtų ir ėmė gintis Marytę 
het nepriginč. Tada užėjo pas 
šaulį šablinskį, apsibarė už 
blogą šautuvą ir gavo geresnį. 
Su tuo brauningu vėl užėjo 
pas pas Marytę ir apsinakvojo. 
Rytą motinai išėjus, Emilija 
vėl ėmė myluoti Marytę. Taip, 
sako, tave myliu, kad nors 
nušauk. Abidvi labai baręsis, 
paskui verkę, iMhrytė labai 
priešines ir šankusis mamytės, 
o tuo tarpu Emilija paleidusi 
jai į galvą šūvį, paskui antrą į 
save, atsistojus prie durų, 
Marytė neišbėgtų.

Tai papasakojo ketverių 
tų Marytes sesers duktė, 
viena visa tai tematė.

šablinskas padėjo užstatą ir 
laisvas.

Marytė prieš tai buvusi išpa
žinties, brolijoje dalyvavo, al
torėlį nešiojo.

Begalo slaptingas atsitiki
mas. Likusioji Karusė tebe- 
žadanti nusižudyti. Nejaugi 
prasidėtų nusižudymų epide
miją? (”L. B.“)

kad

me-
kuri

EL PASO, Tex., sp. 1. — 
Dalis Jaurez garnizono karei
vių buvo pakėlę maištą ir bu- 
’o užvaldę miestą, kurį tuo- 
’aus pradėjo piešti. Bet už ke- 
’urių valandų federaniniai ka
reiviai juos sumušė ir išblaš
kė. Mūšyje 10 kareivių užmuš
ta.

SANTA CRUŽ, Cal., sp. l.r- 
Laike čia užsibaigusio vienų 
metų kontesto, “leghorn” veis
lės višta Columbia Bellc sudė
jo 324 kiaušinius. Tai yra pa
saulinis rekordas. Pirmesnis 

i pasaulinis rekordas yra 315 
kiaušinių.

Markso sūnėnas važiuoja 
Amerikon.’

SUKILIMAS PORTUGA
LIJOJE

sp. 1. —
i žinio- 

politinis

VICO, Ispanijoj, i 
Gautomis iš Lisabonos 
mis, ten prasidėjo 
' arininkiį sukilimas.

0RRS
CHICAGO. — Subatoj 

durdieny du plėšikai
vi- 

įejo 
lįį'ank 0‘Connor cigarų sank- 
rovon, 2140 So. Halsted St., 
atėmė $3,000, kuriuos jis laikė

NEW YORK, — J. Schloss- 
berg gavo laišką nuo Franci
jos socialistų vadovo Žano 
Longuct, sūnėno Karolio Mar
kso, kad jis pradžioje lapkri
čio men. ketina atvykti į A- 
meriką, kur jam ketinama su
rengti visa eilė prakalbų dides
niuose miestuose.

Pašovė sankrovininką.

h aižios pranašas vyriau- išmainymui darbininkų čekių 
< pašto bokšte orą Chica- ir pašovė savininką. Bet plėši

kai tapo suimti, kada jiems 
bandant pabėgti, ties Halsted 
gatvės tiltu jų automobilius 
susidaužė su gatvekariu ir ap
virto. Pas j utis rasta ir pavo
gtieji pinigai. O’Connor yra 
sunkiai sužeistas ir veikiausia 
mirs.

•ai ir apielinkei pranašauja 
Kita:

Šiandie —. veikiausia gied 
ra; nedidelė permaina tempe
ratūroje.

Saulė teka 5:47 vai., leidžia
si 5:32 vai. Mėnuo leidžiasi 
2:33 vai. ryte.

iPOMEROY, Ohio, sp. 1.
Čia tapo areštuoti George 
Kraus, 68 m. ir jo pati Zuza
na, 63 m. už rinkimą speše
lų. Jie surinko nuo vietos gy
ventojų iki $300,000 žadėda
mi dideles palūkanas ir pel
nus. Kur jie tuos pinigus dėjo, 
nežinia.

Suėmė spešehiinka
CHICAGO. — Nedideliame 

Philadęlphijos viešbuty tapo 
areštuotas pabegusis chicagie- 
tis Raymond W. Ferguson. Jis 
varė savotišką spešelų biznį. 
Turėdamas ties Willmette ke
letą lotų, jis pradėjo juos par
davinėti. Kadangi lotų buvo 
mažai, o pirkėjų daug, tai jis 
tuos pačius lotus pardavė po 
keletą kartų. Paskui jis apsi
ėmė būdavot! namus. Reikėjo 
lik keletą šimtų dolerių įmo
kėti, o likusius — “ant išmo 
kėjimo.” Tuo budu jis susi
rinko daug pinigų ir išdūmė 
iš Chicagos. Jis bus dabar 
/gabentas Chicagon. Kartu 
juo tapo suimta ir viena 
tore, kuri gyveno kaipo jo 
ti

E. GARDINAS. — Rugpjū
čio 5 d. Sukilę Berytų kaimie
čiai, išmušė apie 10 ulonų. Ne
duodami ranuimo lenkų admi
nistracijai, Sukilėlių būriai pra 
dėjo stropiąi naikinti susisie
kimo priemones, įrengtas miš
kui išgabenti. Rugpjūčio prad
žioj partizaiių susprogdinta du 
garvežiu ant siaurojo gelžkelio 
tarp m. Skidelio —■ Sčučino 
kuris buvo pravestas eksplao- 
*acijos kunigaikščio, Drucko 
Liubeckio miškų. Daugiau gar
vežių ant minėto kelio nebeli
ko.

bet ją paliuosuota.

Munšainas didina 
beprotybę

al
su 

ak- 
pa-

pa-Skaičius bepročių dvigybai 
didėjo nuo įvedimo prohibici- 

cijos.

CHICAGO. — Dr. Hali, pir-. 
m i ui ūkas medikalinės komisi
jos <lel beprotybių Cook pavie
te, sako, kad nuo įvedimo šaly
je prohibicijos, Chicagoje be
protybė dvigubai padidėjo. 
Kuomet ]>rieš prohibiciją iš 
proto išeidavo nuo 60 iki 70 į 

‘savaitę, dabar į savaitę išeina 
iš proto 150 žmonių. Visi pa
vieto beprotnamiai taip perpil-

ti ant grindų.
Dr. Hali už padidėjimą be

protybės kaltina niunšainą. Jis 
sako, kad pirmiau nuo papras
tos degtinės žmogus pavirsda
vo į niekus, negalintis nė sa
vimi, nė . savo šeimina rūpintis, 
bet nuo munšaino jis pavirsta 
į maniaką, plėšiką, žmogžudį, 
o tankiai prisigėręs munšaino 
ir miršta.

BERLINAS, 
Vengrija 
ti misiją 
susitarus 
mis apie 
sutarties.

rūgs. 28. —- 
yra pasirengusi siųs- 
į Washingtoną, kad 
su Jungt. Valstijo- 

padarymą prekybinės
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ANT’AJJEHTz. — Liepos 13 
dieną Emilija ir Karusė, nuo 
Vasaknų, atsistatydinusios u- 
kininko tarnaitės pirko brau
ningą iš šaulio šablinsko už 
2000 auksinų. Paskui atėjo 
pas Marytę Šeštakauskaitę, gy
venančią pas savo motiną, 29 
metų, su va šėmis tam šauliui. 
Jos pavėlavusios namo, paliko 
nakvoti pas Marytę ir rytą pa
prašė ją palydėti jas. Miškely 
visos trys ima veikti, bučiuo
tis ir sutaria visos pasismaug
ti. Emili ja ir Karusė pasirodė 
paskui nėščios buvusios. Mes 
sako Marytei, nebegyvensime, 
o kad tave labai mylime, tai ir 
tavęs nepaliksime. Marytė sih 
kauti, geriau nusišaukime bus

LAZDIJAI. — Liepos 14. 
kįlo gaisras, kurs prasidėjo 
nuo viešbučio. Sudegė 26 tro
besiai. Paliko be pastogės ir 
kai kurios įstaigos.

Liepos 17 dieną čia palai
dotas Petras Mockevičius, 
žiauri mirtis jį ištiko staiga—• 
iš lenkų rankos. Mat, jis 10 
d. atostogų metu buvo nuvy
kęs pas savo pažįstamus į 
Sventojansko sodžių, kurs sto
vu ties pat demarkacijos lini
ja. Liepos 14 d. jam bevaikš
čiojau l su pažįstamu po sod
žių, juos pastebėjo iš anapus 
Nemuno lenkų legionininkai ir 
ėmė šaudyti: pažįstamas pa
sislėpė už namų, o P. M. par
krito lenkų kulka, pataikiusi 
viršugalviu, šaudymas tęsėsi 
dar ilgokai. Lavoną pasisekė 
paimti tik nakties sulaukus.

Lavonas buvo plikas —- be 
batų ir rūbų. (Ęlta).

K!!?

Nauji Pinigai 
Lietuvoje

Nuo dabar Naujienos pradeda siųsti pini
gus Lietuvon Naujais pinigais — LIETU
VOS PINIGAIS, kurie vadinasi “litai” ir 
yra lygus 1 litas 200 auksinų. Litai bus 
siunčiami perlaidomis ir čekiais, tokiu pat 
budu kaip ir markės arba auksinai.
Jūsų giminėms Lietuvoje pinigai yra reika
lingiausi DABAR. Niekad pirmiau jie ne
buvo taip reikalingi. Nes dėl vokiečių mar
kės puolimo ir Lietuvos valdžios baisaus ne
rangumo Lietuvos žmonės dabar patapo 
ubagais. Kas kitas pagelbės Jūsų giminei, 
jei ne Jus ? Pagelba dabar turi eiti greitai 
ir dvigubai.
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Lietuva ir 
amerikiečiai.

Yra malonu pažymėti, jo- 
gei Lietuva laukia iš ameri
kiečių ne vien tiktai dolerių. 
Ji mato pas mus ir stambių 
kultūros jiegų, kuriomis ji 
geidžia pakelti-papuošti sa
vo gyvenimą.

Šiomis dienomis Lietuvos 
valstybinės operos direkto
rius pakvietė dvi garsiausias 
Amerikos lietuvių daininin
kes, p-lę Rakauskaitę ir 
p-nią Poceinę. Pats, beje, 
tos operos direktorius, p. So
deika, yra taip pat amerikie
tis, pradėjęs savo artistinę 
karjerą šioje šalyje.

Pats stambiausias musų 
darbininkas muzikos srityje, 
Mikas Petrauskas, ketina 
ateinančiais metais irgi ke
liauti Lietuvop.

Bet jeigu amerikiečiai ga
li duoti šitokių jiegų Lietu
vai, tai ar nepritiktų Lietu
vos Seimui ir valdžiai elgtis 
su mumis truputį manda- 
giaus?

Kada tam 
bus galas? 

" ' —... .
Kejkt ir meluot yra vadi

namųjų “komunistų” specia- 
liškumas. Ėsti nepadoriau
siu budu socialistus, jie skai
to pirmutine savo pareiga ir 
dažnai,šitokiu nusistatymu 
vadovaudamiesi, jie net su
eina į daiktą su atžagarei
viais. »

Tai. yra senai visiems pri
prastas dalykas, ir mes ge
rai žinome, kad protestais 
prieš tokį “komunistų” elgi
mąsi nieko neatsieksi. Bet 
kartais, kad ir nenorėda
mas, turi žmogus kelti prieš 
juos balsą, idant apsaugojus 
nuo suklaidįnimo tą darbi
ninkų dalį, kuri dar klauso 
jų blevizgojimų.

Štai yra socialistų takti
kos klausimas karo metu. 
Tas klausimas jau senai pa
sidarė labai opus darbininkų 
judėjime, ir jisai tokiu pasi
liks dar ilgą laiką. Bet “ko
munistai” ne tiktai neaiški

na jo, bet da ir deda visas sa
vo pastangas, kad darbinin
kai nesuprastų jo.

Buvo laikas, kada karo 
baisenybėmis nukankitajai 
žirionių fantazijai galėjb ro
dytis, kad to klausimo iš
sprendimą suradę bolševi
kai, kurie skelbė, jogei dar
bininkai, nežiūrint kokios 
butų aplinkybės, turį visuo
met karo metu trukdyti sa
vo šalies valdžią ir, jei gali
ma, stengtis Ją nuversti. 
Normaliai veikiantis protas 
tečiaus jau ir tuomet turėjo 
matyti tos “teorijos” klai
dingumą; o šiandie negut 
tiktai galutinas bukaprotis 
gali dar būti ja užžavėtas.

Patys tos “teorijos”! auto
riai, bolševikai, šiandie yra 
įsitaisę aršiausią pasaulyje 
militarizmo sistemą, ir vos 
keletas dienų atgal jie entu
ziastiškai sveikino turkų 
Kernai Pašą, kuomet jisai su
mušė graikus ir grūmojo 
perkelti karą Europon!

Vadinasi, bolševikišku bu
du tas klausimas visai neiš- 
siriša. Tad kaipgi jį reikia 
rišti? Jį reikia rišti pagel- 
ba tos teorijos, kurią davė 
darbininkų klasei Karolis 
Marksas, ir pasinaudojant 
vėlesnio laiko patyrimais. 
Šitaip socialistai ir stengiasi 
daryti — apie ką liudija at
skirų jų partijų platformos 
ir tarptautinių konferencijų 
rezoliucijos.

Bet šitą darbą “komunis
tai” kaip tik įmanydami mė
gina trukdyti. Saugok Jupi- 
teri, kad darbininkai neim
tų blaivai protauti ir pripa
žinti socialistų mokslo tei
singumą! Ir šaukia jie iš 
visų savo plaučių pajiegų: 
“Socialistai karui pritaria!” 
“Socialistai imperializmą re 
mia!” “Socialistai darbinin
kų kraują liejo!”

Užimtų perdaug laiko čio
nai kalbėti apie socialistų 
nusistatymą karo metu vi
same -pasaulyje. Palytėsi- 
me tiktai Amerikos socialis
tų taktiką. Visi gerai žino, 
kad šios šalies socialistai 
kiek galėdami priešinosi ka
rui, ir susilaukė dėlei to aš
trių persekiojimų. Vienok 
“komunistai” nesidrovi nuo
latos kalbėti priešingai ši
tam faktui ir pravardžiuoti 
socialistus “sočiai - patrio
tais”, “imperializmo tar
nais” ir 1.1.

Ypatingu nachališkumu 
šitam dalyke, žinoma, pasi
žymi lietuviškieji “komunis
tai”. Štai, pav. p. Dėdelė. 
Dvejetas dienų atgal jisai 
parašė savo “Laisvėje”:

“Grigaitis, rėmėjas im
perialistinės skerdynės, sa 
vo socialistinės prisfekos 
laužytojas...”
Na, o Grigaitis yra vienas 

iš tų žmonių, kurie atgaivi
no Lietuvių Socialistų Sąjun 
gą ir priklauso Socialistų 
Partijai: supraskite tad, ko
kie “bjaurybės” yra tie Ame
rikos socialistai!

Bet Dėdelė meluoja. Nei 
Amerikos socialistų partija, 
nei Lietuvių Socialistų Są
junga, nei “Naujienų” re
daktorius nerėmė imperiali
stinės skerdynės — bet ko
vojo prieš ją! Grigaitis tur
būt kovojo prieš ją daugiams, 
negu p. Dėdelė su savo “Lai
sve”, kadangi nei prie vieno 
lietuvių laikraščių valdžia! 

karo metu taip nesikabinėjo, 
kaip prie “Naujienų”.

“Laisvei” ir jos rašyto
jams mes pripažįstame pilną 
teisę kritikuoti socialistus. 
Pripažįstame jiems teisę ir 
varyti agitaciją prieš juos; 
ir net, atsižvelgdami į “ko
munistų” proto silpnumą, 
mes nepaisome, kada jie, 
vietoje argumentavimo, kei
kiasi ir prasivardžiuoja. Bet 
kam jie užsiima žmonių ap
gaudinėjimu?

Kada tam bus galas?
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Apžvalga
SOCIALDEMOKRATAI LAI

MĖS—SAKO TAUTINIKAJ.
Brook'lyno “Vienybė” gavo 

laišką iš savo korespondento, 
gyvenančio Kaune, ir tame laiš
ke išreiškiama nuomonė, kad 
klerikalai busimam Lietuvos 
Seime neturėsią daugumos; pa.- 
žanga su žemdirbiais laimėsią 
nedaug; “viduriniems” (t.(y. 
liaudininkams ir valstiečių są
jungai) esą sunku atsilaikyti 
prieš spaudimą iš kairės ir deši
nės. Bet socialdemokratai, pa
sak “V.” korespondento, turėsią 
pasisekimo. Jisai rašo:

‘Šiuose rinkimuose į Lietu
vos Parlamentą eina labai 
smarki priešren karnoj i agita
cija. Dalyvauja daug partijų.

“Dalyvauja ir komunistai 
• bei revoliuciniai liaudininkai, 

bet manoma, kad jie silpniau 
svers.

“Išviso darosi toksai įspū
dis, kad krikšč. demokratai 
šiais rinkimais absoliučios di
džiumos nebesudarys, žem
dirbiai su pažanga mažai ką 
laimės. Atrodo, kad naujas 
Seimas bus margas ir įdomus f 
daugiau jame pateks socialde
mokratų ir šiaip bepartyvių 
žmonių.

“Susidarė dar jauna bepar- 
tinių darbo žmonių organiza
cija: bežemių, mažažemių, ir 
vidutinių ūkininkų, vardu: 
‘Dalgis’.

“Viduriniams prisieina išlai
kyti smarkų spaudimą iš kai
res ir labiausiai iš dešinės.”
Matote. O ta pati “V-bė” 

kartais pasakoja, kad socializ
mas eąs visai “svetimas” lietu
vių dvasiai!

IR LATVIAI RINKS NAU
JĄ SEIMĄ.

“Socialističeskij Viestnik” ra
šo, kad Lietuvos kaimynai, Lat
viai taip pat rengiąsi prie naujo 
Seimo rinkimų. Jie įvyksią spa
lių 7 ir 8 dienas, t. y. truputį 
ankščiau, negu rinkimai Lietu
voje.

Latvijoje yra labai stipri so
cialdemokratų partija, tik gaila, 
kad ji turėjo pergyventi skilimą. 
Dešinysis partijos sparnas, kuris 
yrą atsimetęs nuo jos’, turi šiek- 
tiek įtakos žemės ūkio darbinin
kuose. Tie dešinieji atskalūnai 
yra įėję į koaliciją su buržuazi
nėmis partijomis. Kaip musų 
skaitytojai žino, šitą faktą daž
nai mėgina iš naudot Latvijos 
socialdemokratų partijos šmeiži
mui brooklyniškč “Laisvė”. Ji 
keletą kartų rašė, kad Latvijos 
socialdemokratai kartu su bur
žuazinėmis partijomis persekio
ją komunistus; bet saVo skaity
tojams ji nepaaiškina, kad koali
cijoje dalyvaujantys socialde
mokratai senai yra išbraukti iš 
partijos.

Laikraščio “SoC. Viestnik” 
bendradarbis tečiaus spėja, kad 
dešinieji atskalūnai negalės’ 
daug pakenkti Latvijos socialde
mokratų paritjai. Taip pat jai 
nepadarys daug žalos ir komu
nistai. Nuo to laiko, kaip komu
nistai Rygoje tapo sugauti su 
falšyvais pinigais, tai jų vardas 
labai nupuolė. Bylos dėl tų fal- 
šyvų pinigų dar nebuvę, dar tik
tai einąs tyrinėjimas.

NEGRAŽU ŠITAIP DUMTI 
AKIS ŽMONĖMS.

Anądien mes nurodėme, kad 
“Draugais”', girdamas pihigij re
formą Lietuvoje, nepasakė, Ko
dėl Lietuvos valdžia davėsi taip 
ilgai broliams VailOkaičiams va
džioti už nosies ir per pustrečių 
metų neįsteigė nuosavos valiu
tos Lietuvai. Į tai dabar “Drau
gas” atsako, kad krikščionys de
mokratai dėl to esą nekalti:

“Nebent vištos atminties 
‘N-nos’ gali tokius niekus ple
pėti. Juk visą tą laiką val
džios didžiuma buvo socialistų 
rankose. Ar gal ministerių 
pirmininkas Šleževičius, .Gri
nius nesocialistus ?”
Jėigu kas turi “vištos atmin

tį”, tai pats “Draugo” redakto
rius, nes jisai rašo visai nebūtus 
dalykus.

Kiekvienas gerai supranta, 
kad savo valiutą Lietuva nega
lėjo įsigyti ankščiaus, kaip prie 
St. Seimo. Ėet Šleževičiaus ka
binetas buvo atsistatydinęs jau 
už keleto mėnesių prieš št. Sei
mo rinkimus.

St. Seimą renkant, buvo GaL 
vanausko kabinėtas; o kuomet 
prasidėjo St. Seimo posėdžiai, 
tai tapo sudarytas Griniaus ka
binėtas, kurį kontroliavo krikš
čionių demokratų ir liaudininkų 
blokas, šių metų pradžioje gi 
liaudininkai išėjo iš bloko, at
šaukdami iš ministerių kabineto 
Dr. Grinių, ir visa kontrolė ant 
valdžios paliko vienų klerikalų 
rankose.

Taigi aišku, kad nuo to 'laiko, 
kai susirinko St. Seimas, už vi
są valdžios politiką atsako krik
ščionys demokratai, kartu su 
liaudininkais arba patys vieni.

Yra visai negražu, kad “Drau
gas” mėgina užginčyti šitą fak
tą.,. Ir da jisai turi drąsos me
luot, kad “visą tą laiką valdžios 
didžiuma buvo socialistų ranko-

„. use !
Dabar apie pinigų kurso klau

simą. “Draugas” rašė, kad, Lie
tuvai įsigijus savo valiutą,/jos 
pinigas eisiąs “ne mažyn, bet 
aukštyn”. Mes pastebėjome dė
lei to, kad kunigų laikraštis ne- 
sižino ką šnekąs, ir paprašėme jo 
paaiškinti, kokiu budu lito kur
sas gali pakilti augšči’au 10 ame
rikoniškų centų, kuomet litas at
stovauja tam tikram kiekiui 
aukso, kurio vertė yra lygiai 10 
amerikoniškų centų, ir ne dau- 
giaus.

Ažuot duoti atsakymą į šitą 
nųisų pastabą, “Draugas” rašo, 
kad “Naujienos”

“Sakėsi nesuprantančios, 
kaip' Lietuva įvedus savo pi
nigus galėsianti turtingesne 
palikti.”

Matote, kaip iškreipė musų 
mintį. Mes klausėme, kokiu 
budu gali pakilti lito kursas, o 
jisai sako, kad mes nežiną, kaip 
galėsiąs padidėti Lietuvos tur
tas! •

Gaila, kad laikraščio redakto
rius, kuris dagi nešioja “moks
lišką” titulą, vartoja tokius po
lemikos budus, kaip koks nors 
Mizara, Paukštys arba Dėdelė.

Komercijos skyrius * nau
jas įstatymų leidėjas

Herrino nusprendimas parašy
tas Chicagoj.

Vadinamoji MZilliamsono kaū- 
ntės ūkininkų didėji teisyba 

davė pafeiškimą šeštadienį 
rūgs. 23 d.

“Baigdama šitą pareiškimą 
didžioji teisyba nori pasakyti, 
kad1 ji apkaltino apie 44 as
menis žudyme, 58 žudymo 
sučkalby, 58 riaušėse ir 54 
puolime'su tikslu žudyti, ir jū
sų teisyba prašo pertraukos 
JO dienų, kad savo darbus už
baigti.

hei sustojus dėl Sus. Amerikos 
Kasyklų Darbinihkų stteiko, 
Pietų Illinojaus Ariglių kom
panija nusprendė operuoti sa- 
yd valdomą nukasdnlą kasyk
lą, kuri randas vidukelėj tarp 
Maribno ir Herrino.
Angliakasidi tam nesipriešino.

“Angliakasių unija mato
mai hesipriešiho anglies atka- 
simui vartojant garinius kas
tuvus, bet kuomet kompanija 
pradėjd siųsti anglis, kilo 
smarkus pasipriešinimas iš 
unijos angliakasių pusės.

“Anglies kompanija padidi
no šitą pasipriešinimą, panau
dodama ginkluotus sargus ir 
uždarydama žmonėms tam tik 
rus išvestus vieškelius einan
čius per kasyklos nuosavybę 
ir laikydama prasižengusiais 
tuos piliečius, kurie bandė pa-» 
sinaudoti jiems paprastais ke
liais.

‘'Rodymas ginklų bendruo
menėj atsidavusioj beveik iš
imtinai kasybai vedė prie su
sirėmimo; tai buvo šaukimas 
kovon,x kuris, buvo aišku, bus 
priimtas ir per keturias ar 
pehkiaš diehas prieš tragediją 
valdžioms buvo žinoma, kad 
susirėmimas yra neišvengia
mas.

“Mclvin Thaxton, Willi'am- 
sono kauntės šerifas, turi ang
liakasių unijos kortą ir yra 
kandidatu į kauntės kasinin
kus ateinančiuose rinkimuose. 
Dieną, kada beginkliai uniji

niai angliakasiai nušauta.
‘Iš girdėtų įrodymų puoli

mas birželio 21 d. ant darbi
ninkų dirbančių nukasamoj 
kasykloj buvo sėkme suokal
bio, kuris buvo daromas ke
lias dienas tuo tikslu, kad nu
kasamą kasyklą uždarius.

“Šerifas Thaxton negalėjo 
nežinoti apie šito plano dary
mą.

‘Darbininkai dirbusieji nu
kasamoj kasykloj matomai ne
žinojo, kad jie yra streiklau
žiais’.

į ‘žmogžudžių,, nuožmumai ir 
žiaurumai nesiseka žodžiais 
išpasakoti. Gauja višuortiet 
būva baili bet šitos gaujos 
žiadrumas jos aršiu, brutalu
mu beveik netikėtinas. Negy
vųjų niekinimai nepasibaigė 
iki kūnai tapo užkasti nežino
muose kapuose.

“Pirmą kasyklos puolimo 
dieną du unijiniai angliakasiai 
tapo nukauti atsiliepusiais šū
viais iš nukasti nes kasyklos ir 
vienas sunkiai sužeistas; kuris 
nupuro nuo žaizdų.

Šitai didžiajai teisybei sunku 
buvo sužinoti, kas paleido šū
vius iš nukastinės kasyklos, 
kurie padarė mirtį unijiniams 
ang'liaikasiams. Angliakasių 
unijos gynėjas, paprašytas su
teikti įrodymus teisybai, kurie 
nustatytų atsakomybę, pasakė, 
kad jie neturi noro didžiajai 
teisybai gelbėti.
Ignoravo kompanijos arsenalą

‘Didžioji teisyba nebaiide 
spręsti kurioj pusėj, operato
rių ar angliakasių, buvo teisy
bė streiko ginče.

Ji tuTėjb tik vieną mintį: 
patraukti atsakomybėn tuos 
žmonės, kurie padarė tuos 
prasižengimus, už kuriuos vi
sur peikiama Williamsino 
kauntės žmonės.

“Didžioji teisyba; neužgin- 
dama privatinės nuosavybės 
teisės ir jos įstatymo vartoji
mo, negali nesijausti, kad Pie
tų Illinojaus Anglių Kompani
ja, kurios prezidentu yra b. J. 
Lester, nors gal savo teisėtų 
teisių ribose, apgailėtinai ne
žinojo savo operacijų pavo
jaus, ar aklai nusprendė rizi
kuoti kova ir susirėmimu, kad 
tik padarius pelnų.

“Tai buVo neapgalvotas ban
dymas operuoti nelinijinę ka
syklą pačioj angliakasių uni
jos širdy prie buvusių sąlygų.

“'Mes nupeikiame Williamso- 
no kauntės prokurorą Delos 
Dūly už jo nedrąsą ir neišti
kimumą savo priesaikai ir reiš
kiame padėkos vyriausiam 
Illinojaus prokurorui ir jo ga
biems padėjėjams, ktirių pagal
ba žymiai palengvino tuos

Pareiškimo dalis.
“Apie birželio mėnesio vidu

rį šiais metais ^hglinei pramo- 
uždavinius, kurie stovėjo prięš 
didžiąją teisybą.”
A. W. Kerr, angliakasių ginė
jas sakb Brundage parašęs 

pareiškimą “išanksto.”
“Kaltinamųjų gynėjai aštriai 

kaltina vyriausio valstijos pro
kuroro elgesį, kad jis rėžia kai 
bas į didžiąją teisybą per vie- 
šhs laikraščius. Mes sakom 
atvirai, kad didžiosios teisybes 
pareiškimas sąryšy su apkalti
nimais turi visus ženklus to, 
kad jis išajiksto buvo para
šytas prokuroro Illinojaus ko
mercijos skyriaus kantoroje, 
10 S. La Šalie gat., Chicagoj. 
Jis a ta tinka tos organizuotų 
darbininkų nekenčiančius or
ganizacijos pagarsintų leidinių 
formai.

“Jei prokįiroras BruAdage 
tiiri bylą prieš specialės di
džiosios teisybes apkaltintus 
žmones, tai tam bus iširnkta 
mažesnioji Iteksyba, kuri nus
pręs tų žmonių kaltę, ar ne
kaltumą. To nepadarius nei 
dideji teisyną, nei pareiškimas 
sutaisytas Illinojaus komerci
jos Skyriaus įsakymih*

“Tokia išanksto daroma pro
paganda gali turėti tik vieną 
tikslą: sukurstyti Williamso- 
no kauntės piliečius, kurie ga
li būti šaukiami kaipo teisy- 
bininkai šiibms byloms nagri
nėti.

“Visame šitame vajuj viešoj 
spaudoj komercijoj skyrius, ar 
tos organizacijos finansina- 
mas prokuroras nepralieja nei 
vienos ašaros dėl pritapusių 
unijinių angliakasių mirčių.

“Komercijos skyriui rupi tik 
mirtis tų žmonių, kurie pada
vė savo adresus Chicagos lin
dynėse. Komercijos skyriaus 
agentūros yra kaltinami tik 
tie žmonės, kurie turi šeimy
nas ir gerą vardą Williamso- 
no kalintoje.

“Taip vadinamame Herrino 
dalyke prokurorą atvirai finan 
sina Illinojaus Komercijos 
Skyrius, organizacija, kuri 
pasižymi lik tuo, kad bando 
sunaikinti organizuotus darbi
ninkus; atimti drąsą jų orga
nizacijoms; paimti mažus vai
kus iš tnokyklų pirma laiko; 
dubti Mažiaus maisto jų pa
čioms ir vaikams ir šitame 
pastarajame atvejyje mes 
kaip paplistai matome 
vyriausią prokurorą su
teikiant draugingą pagalbą 
šitam darbdavių finan- 
sUo ja mani pėėšeR. io j i in u i.

Vadina tlji n»ru atkeršyti.
“Valstijoje nėra kitų riau

šių, ar, taip vadinamų, sker
dynių, kuriomis komercijos 
skyrius, ar valstijos prokuro
ras' siisirii]iintų. Jo noras at
keršyti unijiniams angliaka
siams šitame atsitikime nuve
dė jį iki to, kad jis yra jau ne 
kaltintojas, o specialis atsto
vai tų d'rganizaėijų, kurios yra 
pAsirįžusios sulaužyti anglia- 
kdsių uniją ir organizuotus 
da'rbininkusl 

i

“jo proto stovis nuvedė jį 
prie tokio veikimo, kurio jo- 
kiš save gerbiantis kaltintojas,
ar advokatas nesiims. Jei jis 
bdtų viešas kaltintojas, o ne 
politinis bosas, tai jis nagri
nėtų šitas bylas valstijos įsta
tymo įsteigiame teisme. Te
čiaus, tegul jis' nesibijo, kad 
organizuotieji darbininkai ne
žino apie jiegų stovinčią kalti- 
ninio užpakidy.

“Politinėj ir darbininkus
nča'pkcnči'ah'čios organizacijos 

nepfiVtflb dalyvauti kriminali
niuose kaltinimuose šitoj val
stijoj. Ciaild, kad šitas kaltini
mas yra tą formą priėmęs.

“Valstijos prokuroras gali 
būti’ tikras, kad mes netylėsi
mi susėdę ir neleisime geriau
sius ir nekalčiausius William-
sono kauntės žmones neteisin
gai bausti su pagelta illinojaus 
Komercijos I,Skyriaus, ar val
stijos prokdroro, kaipo jo spe
cialiu atstovo.”

Geriausi 
Cigaretai

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS ’

DVODA TEISIU PATAKIMWS

PER 12 DIENŲ l LIETUVĄ
Greičiausia vandeniu kelionė

Su ypatišku ekskursijos palydovu 
su staptelėjimu prie Southampto- 
nu, dėl Danzigo, Piliavos, Memelič 
ir Libavos, ant vieno iš trijų grei
čiausių jūrių milžinų, kurie aplei* 
džia New Y orkų kas UTARNIN- 
KAŠ.

Visi trečios kleso? pasažieriai 
kambariuose. .»

MAURETANIA AQUITANIA 
k BĖRENGARIA.

Taipgi per Liverpoolj ir Glasgowų. 
LACONIA .......................... Spalio 5
CARMANIA ..................  Spalio 12
CAMERONIA ...........   Spalio 7

Laivakorčių ir informacijų kreip
kitės prie artimiausio agento jūsų 
mieste, arba apielinkėj.

DR, W. YUSZK’^'VICZ
Gydo visokias ligas; Balvos, 

akių, reumatizmų, paralyžių; taip
gi kitas- visokias gydau gamtiškais 
budais-.

1407 Milwaukee Avė.
Tel. Humboldt 5849

. . . ■■■■III— ........ ..
Office Hours: 10 A. M. to 8 P. M.

Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Yuska

PHYSICIAN AND SURGEON
1900 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
4193 Archer Avė.

Tel. Lafayette 0098 
>- ............... -■

Dr. V. Šimkus
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

AKUŠERAS 
z3261 So.‘Halsted St.

Nuo 9 iki 3 po pietų 
Nuo 6 — 9 vakare

Boulevard 5052 
Canal 2118

Naktinis
Įį. • ; . ------ - ------ - . . ... ---- J

Dr. I. E. MAKARAS
Lietuvys gydytojas ir Chirurgas.

1O96o Michigan Avė., 
Roseland, III.

Tel, Pullnian 0342 ir Pullman 0349 
Vhl. 10—12 ryte ir 7 Iki 9 vakare.

Dt. M. T. Strikol’is
Lietuvis 

GYDYTOJAS’ IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Lafayette 0263

Te|ephone Ęoulevard 5052
□R. a. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandoj nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.
S261 Š*. Halated St., Chicago, (U

DETROIT, MICHIGAN
West 1394 Heml. 6678*

WM. J. STOLt CO„
J. Balchiun'as pagelbininka^ 

(arba asistentas) 
GRABORTUS

102$ — 25th St., 9509 Canfoni 
Dętroit, Mich.

DR. F. MATULAITIS, '
8709 Jos. Campan Av. 

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

Y - 3 Veikei r©
Tel. Markct 6234, Market 4526 j

-,A .......2



Spalis NAUJIENOS, Chicago, UI.

Apsauga

BOHDENS
Telefonas Franklin

Švaresnis, geresnis piė 
galima priparodytnaš

sveikatos užtikrinimą.
Imk Bordeno “A” rūšies 

sveikatos užtikrinimui;

CHICAGOS
:: ŽINIOS ::

DR. VAITUSH, O. D
Ltetąvin Akių Sfecialistaa

amalgąMėtų banko pa
siuntinys PAMELAVO.

o, Ine,
1423

Subatos “Naujienose” buvo 
paskelbta, kadMichael Hamih- 
erman, pasiuntinis Amalgama- 
ted Trust and Savings banko, 
tatpo užpultas banditų, kurie 
atėmę iš jo $600 banko pini
gų. Dabar jis prisipažino pa
melavęs. Banditai neapiplČšę 

jo, bet jis paėmęs pinigus saivo 
reikalarris — užmokėti nuomą 
ir rakandų ir daktaro ( bilas. 
Taip pasielgęs, kad negalėjęs 
su savo pačiute ir dvejų metų 
beibe pragyventi iš $130 mėne
sinės algos, mokamos jam 
banko. Visi pinigai sugrųžinti 
bankui. Banko viršininkai pa 
sitarę nutarė atleisti tokį “są
žiningų“ darbininkų.

Paiengvins akių {tempimą, kuriu 
est{, unežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
ireivas akte, nuima kataraktą, atitai
so trumfoarekystę toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuos^ egzaminavimas daromas 
su elektra .pkrodanČia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama { 
mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1545 West 47th St.

K. GUGIS
ADVpKATAS 
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-13
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
8323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utarninką ir 
kėtvergą. Nedeliomis nuo 9 iki 12 
ryto.

MRS. A. MICHNIEVICZ, 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St„ kampas 81 gal 
Telefonas Yards 1119

Phone Boulevard 7589

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimą, 
Jei skaitant raidės susilieja, 
Jei Ii raidis darosi dvi, 
Jei turi uždegimą akių, 

siuvant akis ska» 
laukit akintą.

JOHN KUCHINSKAS
LIEltlVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kerti Leavitt St.
Telephone Canal 2552

Valandos: 4 iki 6 po piet, ir huo 
7 iki 9 vakaro.

Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant ai b a parduodant Ld* 
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
eiaus ant lengvų išlygų.

Baigusi 
Akušeri

ja kolegi 
U i 1 k a 
praktika-

|Tisi Peni* 
I silvanijos 
| hospital** 
Le. Pasek 
Įminga! pą 

tarnauja 
prie gim 

llymo. Duė 
I la rodą vi
sokiose 
koše ir 
Lokiuose 
Laluose 
kerima

Ji- 
ki
rsi 
mo 
b

merginoms

Licitacija
Prisakymu apskrities teismo, Cook pavieto, seredoj, spalio 4 d., 

1922 nuo 11:00 vai. ryto, po nuo, 729 W. 18th St. viešai išparduosime 
ant licitacijos visą Juozapo Virbicko turtą, susidedantį iš daug stako, 
labjausiai groserio, kaipo: arbatos, kavos, cukraus, miltų,.frūktų, pa- 
lituros, mulld, pusryčiams valgio, visokių grudų, prismokų, į valgį de
damų kvepiančių šaknelių, riešutų, medinių indų etc.

420 JŪREIVIŲ SUSTREI
KAVO.

Vak.ir rytą sustreikavo 420 
jūreivių, dirbančių Michigan 
ežero laivų kompanija. Visas 
pastangos išvengti streiko nu- 
Sjų niekais. Darbininkai reika
lauja pakelti algas ir astuonių 
valandų darbo vieton dvyli
kos. Streikas palies apie 
5,000 jūreivių.

John J. Smetona
Akintą specialistas 

18D1 Ashland Aven 
Kampas 18-os gatvės. 

Ant trečio auglto virš Platt’o ap 
dėkos, kambariai 14; 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj, 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

vRoom 1803
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Fixtures
MAISTO IR NAMŲ DIRBINIŲ 

PARODA PRASIDĖJO.

Dr. A. J. Tananevičius
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir gyvenimo vieta 
10821 S. Michigan Avė.

• Tel. Pullman 3213
Vai. 8:30 iki 10 ryto; 1 iki 3 

pietų; 7 iki 9 vai. vak.

^Į|i —■■■» r .............. ......

V.! W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 531
Tel.: Central 6390

Vak. 812 W. 33 St. Chicago.
Tel. Yards 4681

> ■■....--.’.-rr?

^DR.HERZMAH^
H RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo ąštrais ir chroniškas ligas, 
vyrų, tnotėrų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijai 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10-12 pietį, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

f Dienomis t CąnaI
3110 arba 857

Nakt. JDrexel 951 
Boulevard 4186

3313 So, Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Telefonai:

po

Pilnutis setas grosernės ir bučernės fixture, talpinami caūnterris, 
show case, kavai malt mašina, lentyniuota su aruodais ir stalčiais šė
pa, bučeiio kaladės, mėsos pielos, 2 Toledo skalės, platformos skalės, 
sieninis laikrodis, National cash registeris, murmuro viršum counte- 
ris su stiklo apsaugotojo, šaldykla, dešrų darymo mašina malama, 
Pittsburgh dešrų mašina, Hubbard elektro dešrų malama mašina, mė
sai pakabint ožiai, enemelio mėsai indai, counteriai etc. Taipgi vie 
nas Fordo trokas. ...

Maisto ir namų dirbinių pa
roda, kurių rengia Illinois 
universitetas, prasidėjo suba- 
toj ir tęsis iki kitos subatos, 
spalio 7 d. Parodos vieta — 
Coliseum salėj, Wabash ir 15 
gat. Valandos — nuo 1 vai. 
po pietų iki 11 vai. vakaro, 
žanga 35 centai.

Rezidencijos Tel. Yards 5142
Vai.: 10 ryto iki 8 vak.

DR. A. R. MERSCHATIS 
DENTISTAS

Ofiso Tel. Boulevard 7179 
3243 So. Halsted St., Chicago.

Nedėldienias pagal sutarimą

Tel. Haymarket 8669
JOŠEPH W. GRIGAL

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

9 vakare.

JACOB GOLDMAN, RECEIVERIS, 
Michael Tauber & Company Auctioneers, 

317 S. Market St.

Dabar Jau Girdėti 
Kaip Lietuvos 
žmones Dejuoja
DABAR, vokiečiu markei nupuolus iki men
kiausios vertės, Lietuvos žmoniŲ padėtis liko 
pasibaisėtina. Jųjų uždarbiais nebegalima 
net juodos duonos pakankamai nusipirkti. Jo
kie gudruoliai, jokia valdžia jau nebegali 
greitu laiku pagerinti tu žmonių padėties.
DABAR jie kenčia tokį pat vargą, kokį ken
tėjo laike didžiojo karo; todėl
DABAR pagelba jiems yra reikalingiausia ir 
ji turi eiti greitai ir apsčiai.
DARAU, kada nagralios Lietuvos valdžia įve
da savus pinigus, panaši katasti-opa sų Lietu
vos turtu nebegalės be atsikartoti. Jūsų gi
minės bus dėkingos Jums gavusios Jūsų pa- 
gelbą ir apsaugotos ntio didelio vargo ir ba
do, o Jūsų pinigai paklysti Lietuvon naujais 
Lietuvos pinigais “Litais” Utis apsaugoti huo 
puolimo.
DABAR pinigai siunčiami per NaujienŲ Pi- 
higŲ Siuntimo Skyrių, Lietuvos Prekybos ir 
Pramonės Banko yra apmokami adrisan- 
tams naujais pinigais “litais”,
NaujienŲ P’inigŲ Siuntimo Skyrius, siunčią 
pinigus perlaidomis, čėkiaiš ir kablėgramo- 
mfe ir gvarantuoja pilną pinigŲ ištndkėjimą. 

Nerizikuoki! siusti pinigus per nežinomas vietas, 
bet siuskit per Naujienas, Pigumas, saugumas 
ir nuoširdus patarnavimas.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago; III.

MADISON G AT. "PILIEČIUS 
AREŠTUOJA.

Policija sumanė Madisono 
gatves piliečiams iškirsti špo
sų — juos visus areštuoti ir 
)atupdyti belangei). Piliečiai 
turį perdaug “laisves” — nus
kurę, išpurpusiais veidais ir 
raudonomis nosimis valkiojasi 
gatve ir pykina praeiviams šir
dis. Jau 200 piliečių areštuota. 
Policija sako, jų esą apie 
14,000. Prie to dar policija ap
valysianti kai kurias biznio įs-

(Seka ant 4 pult)

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Wasihington St. 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryts 

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakarą 
Rezidencijos tel. Kedzle 7715

S. W. BANES
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Recter Building

West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

Rez. 32Q3 So. Halsted St. 
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

»•< • • • i >, • i , ■ .it «į \ ,• ’ ’ ■ • ♦ 'ir*-,- */ tr j.

PRANEŠIMAS
Ofisas Dr. G. M. Glaser pereina 
į rankas žento ir partnerio Dr. 
Charles Segal. Visi senieji paci
entai ir draugai aplaikys apžiū
rėjimą ir gydymą kaip ir nuo 
paties

DR. G. M. GLASER
Ofisas:

3149 S. Morgan St., kerti 32 St.
OFISO VALANDOS:

Nuo 12 
vakare.

79

- 2 po pietų, 5:30 — 7 
Nedeliomis nuo 12 — 

2 po piet.
Telephone Yards 687 v ,

ŠIANDIE PINIGU 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mus: 
9c. už 100 aūks.

• j y i arba
1,112 auks. už $1.00

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatymas užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank 

State Bank— 
Clearing Mouse Bank 

1112 West 35th Street 
Turtas $6,000,000.00

Dr. AL. DAVIDONIS*
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.

Valandos:
nuo 10 ryto iki 8 vai. po piet.

Telefonas Victory 9082

TeL Austin 787

DR.MARYA 
DOWIATT—SASS

Kątik sugrįžo ii Califomijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

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

vąkąre išskiriant pedėldieniųs.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chrPhjįjkų ligų.

Ofisas: 3335 So. Halsted?^. Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8pfc niet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 uteną 
Res. 1139 Indenendence Blvd. Chicago

— ■ ' * ■ -------------------",

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8243 South Halsted St.
Tel.: Boulevard 7179

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

, „ Chicago.

5®
/> S* Vo4limlrit vi ai nnrankiu ir tiesiu kelis

TIESI 
KELION

lūs ir sulaužytus rėmus sutaisau į 
trumpą laiką; užtikrinu visiems, 
kad gausite kuonogeriausią patar
navimą ir užgančdinimą.

Patarimai maloniai suteikiami 
veltui.

DR. SĘRNER O. D. (ŠERNAS) 
3315 So. Halsted St. Chicago. 
Vai. 6 iki 9 vakare, Ned. 10 iki 1

iBsa^k.iK

LIETUVIS

Ant Bridgeporto
Pritaikau akinius, sudužusius stik-
• • . V . « 1 • t

Lietuviai važiuoja į Piliayą 
aplenkia Lenkų juostų (karidorių) 
VISA TREČIA KLASSA PADALIN

TA Į KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 
6-šių ir 8-nių LOVŲ

S. ESTONIA............................... Spalio 4
S. LITHUANIA ..................... . Spalio 18

TREČIOS KLASOS KAINOS 1:
HAMBURGĄ $103.50 ----- PILIAVĄ $100.50

—LIEPOJŲ MEMELI $107.00.
Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

Užsilaikyk vėsiai - elektro vėdyklė tai padarys
Užtikimas pardavimas, $7.50 ir aukščiau. ,> Namuose dratus iš- 

vadžiojam, fixtūi*es sudedam, visoki reikmenys ir prilaikytojus.

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

n,T?1? Doulovard 1892 ir 7101._________

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th St., Chicago. III.k._______________

BALANDŽIAI!! BALANDŽIAI!!
Pardavimui visokių spalvų vers

tinių su šukom BALANDŽIŲ.
Kreipkitės:

G. Bendoraitis
520 Wilson St.,

WATERBURY, CONN.

i DR. CHARLES SEGAL '
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 vai. 

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

hmm.m

Dr. Maurice Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 8 
ir. 7 iki 9 y. nedėldieniais nuo 10 
iki 1 yal. po pietų.

............................................................. ’ ' j

Telefonas: Boulevard 7042

Bankroto 
Išpardavimas

Pirkome visą staką nusibankrutiju- 
sių P. Stein, kurį išleido Suv. Valst. 
Apskrities Teismas ir kuris susideda 
iš puikiausių parinkimų vienų ir dvie
jų kelinių siutų ir overkotų visokių 
stailų, patrįnų ir dydžio, apie už 
40% ant dolerio. Įsitūipykit seka
mas kainas: 1 ir 2 kelinių siutai pc 
$13.50 ir aukščiau. Vyrams ir vai
kinams overjcotai po $10 ir aukščiau 
Vyrams darbinės ir pasipuošimui ke
lines $2.50 .ir aukščiau.

Atdara kasdieną iki 9 vai.; nedėlle 
mis iki 5 vai.

S. GORDON,
Dvi {eigos: 1401 S. Halsted St. If 

739 W. 14th St.

riTIKIOS NAMINSS GYDTIOEfiS

(Geras tonikas)
Žinomas per 25 metus

Nežiūrint kokią ligą ar nesmagumą 
turėtumėt arba nerastumėt tinkamo 
daktaro, ATEIKITE PAS MANE, aš 
pastatysiu jums ant kelio sveikatos 
su pagelba mano PUIKIŲ NAMINIŲ 
GYDUOLIŲ. Mes taipgi siunčiame 
paštu — $1.25 už butelį.

HELEN SCHYMANSKI 
1958 Cortland St., Šiaur-Rytinis kam

pas Robey St.
Phone Armitage 4913 

Chicago, 111.

DiDžiAUSis Dvidešimtojo šimtmečio išradimas
VAISTAS NUO DAUGELIO IVAlRtŲ LIGŲ IR NEGALIŲ TIK UŽ VIENĄ DOLERI. VERTAS 

$100 IR DAUGIAU.
Mes pilnai, garąntuojąme įtai, ką čia sakome: (
Kas atsieina musų finansinio stovio, tai galite klaustis North Wėstern Trust and Savings Banko. 

Taipgi L<ų£an Sąuare Trust Banko, abudu yra Chicagoje.
Kiekvienas žinp, kad beveik visos ligos, ar negalės tiesioginiu ar aplinkiniu budu yra padaromo^ 

vieno trijų veiksnių, būtent: neatsakančio virškinamųjų organų vėikimo, arba užteršto ai‘ sumenkėjusio 
kraujo, arba apskrito nusilpnėjimo visų gyvastinių organizipo dalių.

Mes žinome, kad vaistą , galima , sutaisyti taip, kad jis veiktų trejopai, šitos rūšies vaistų yra dau
gybės’; ji! yra tūkstančiai, bet tarp jų nerft nef vieno, kuris veiktų trijose linkmėse tuo pačiu jiegumu be 
pakenkimo kitoms’organizmo dalims. Iki penki motai tam atgal nebuvo £okio vaisto, bet nuo to laiko 
yra sutaisytas vaistas ir juomi yr!a stebėtina gydpmoji žolinė arbata, vadinama

Kaina vienam pakeliui $1.00.
Nepraleiskite šios progos.

10749 Edbrooke Avė.

tina gydomoji žoline 
Z-G KERBS NO. 17.

Kreipkitės;
DOM. VENCKUS • . < . .

Chicago, III

■v

Tel. Pullman 6089

/
Jliib.

DR. C. Z. VEZELIS
\

Lietuvis Dentistai 
4712 South Ashland Avsd 

arti 47-tos gatvės 
innn*

Tel. Pullman 5432

A. SHUSHO 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą 
moterų ligose; rų- 
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago, 111.

MRS. M. WAITKIEWICZ (BnnienŠ>
-4 .a Akiierka

■ 3113 S.Halsted
■ Tel. Blvd, 8138 
Kg Per 15 metų pa 
IS sėkmingo prak* 
^ptikavimo turiu 

patyrimo.* Pasek 
Rfmingai patamau* 
& ju prie gimdymo 
?vKiekvienancn at- 
įsitikime 

ypatiėką jerižiu 
M re j imą.
Į patarimui 
Mtcrims ir mergi 
™noms veltui.

teikiu

Sinodu

Jei abejoji akimis, pasiteirauk 
Dr. A. R. BLUMENTHAL

Optometriat 
Tel. BOU levard 6487 
4649 S. Ashland Ava. 
Kampas 47-toji gat. 

2-ros lubos.

Dft.įS. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas S 

Leavitt St. Tel. Canal 6222.
Rezidencija 3114 W. 42mf St.

Tel. Lafayette

Canal 0257 • , ■
Naktinis Tėl. Canal 2118

DR. PVZ. ZALATORIS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Valandos: 11 iki 12 ryto; 1 iki 8 
po piet, 6 iki 9 vakarą 

Nedeliomis nuo 9 iki 12 rytą
1821 So. Halsted, St., 

Kampas 18 ir Hąlsted St.

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan SU 

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedalioms ofisas yra

Dr. Natalija Žukauskas,
M1 ^*"4.U1 ) * J, ! 'i! k ' ‘ J . . . .. •
Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir chroniškas li
gas; taipgi ir nervų ligas: vyrų, 
moterų ir vaikų. Specialistė mo
teriškų ir merginų ligų.

943 W. 33rd Place
Patarimai dovanai.

, Valandos nuo 2 liti 8 vai. vakare.»_

Telephone Yards 5834

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

ryto Ir nuę 7 iki 0 v. vak.
3325 So. Halsted St.,' Chicago, III.

Dr. A. J. BERTAŠIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 10—12 r., 4—8 vai.
Ned. 9—12

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rezidencijos Tel. Lafayette 6171

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 
6 iki 9 v3k3.ro 

3259 So. Halsted St., Chicago.
m.......

■" ■""Tl
DR. C. K. KLIAUGA

DENTISTAS
1821 So. Halsted St., Chicago, HL 

kampas 18th St.
Valandos: 9—^2 ryto ir. 1—8 rak.

Phone Canal 0257

v3k3.ro
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Chicagos Žinios
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

taigas: humbugiškas aptiekus 
barbcrnes, saliunus ir tvirkavi- 
mo vietas. Madison gatve tu
rinti būti padaryta “O. K’’. 
Policiją remia biznierių Asso- 
ciaciją,

PRIVERSTINA EUGENIKA.
Doros komisija savo susirin

kime priėmė priverstinos eu
genikos rekomendaciją sveika
tos departamentui Rekomen
dacijoj sakoma, kad jaunaved
žių sveikatingumas ir moralu
mas turi būti ekzaminuojami 
pirm jungtuvių. Tuo manoma 
užkirsti kelią veneriškoms li
goms.

DAILĖS INSTITUTAS.
Šiandie, 11 vai. ryte, atsida

ro žieminis sezonas Dailės 
Institute. Panelė Parker išgul- 
dinės “Dailė Anglijoj”. Kitos 
klasės bus atidarytos vėliau.

TEISĖJAS J. SULLIVAN 
SUŽEISTAS.

Kriminalio teismo teisėjas 
J. J. Sullivan tapo sunkiai su
žeistas pereitą subatą, kuomet 
Consumers komp. 15 tonų tre
kas smogė į priekį Halsted gat 
vekario prie 29 gat. Motorma- 
nas A. McDonald irgi sunkiai 
sužeistas. Jiedu nugabenti li
goninėn. Šoferis areštuotas.

GIRIA SVETIMŠALIŲ 
SPAUDĄ.

John R. Palandech, republi- 
konų kandidatas į pavieto 
komisionierius, pereitą ketfc’er- 
gą kalbėdamas prieš Medical 
School of Jpumalism išgyrė 
svetimšalių spaudų.

Pasak jo, svetimšalių laik
raščiai, spausdindami šioj ša
ly, yra neįvertinami dėl musų 
tautos gerovės, kadangi jie 
perduoda Amerikos idėjas ir 
republikonišką valdžios formą 
nesuprantantiems anglų kal
bos. šioj šaly spausdinama 
virš 1200 svetimšalių laikraš
čių su apie 20 fnilionu kopijų 
cirkuliacijos. Tie laikraščiai 
daugel žvilgsniais esą kaipo 
švietimo institutas naujai pri
buvusiems ateiviams. Statisti
kos rodančios, kad svetimša
liai sudaro didesnį nuošimtį 
namų savininkų šioj šaly.

Lietuviu Rateliuose
ROSELAND, ILL.

Susirinkimas.

Lietuvių Darbininkų Namo 
Bendrovės direktorių mėnesi
nis susirinkimas įvyko rugsėjo 
27 d. "Aušros“ kambariuo
se,

Susirinkimą atidarė organi
zatorius aštuntą vai. vakare. 
Paskui skaitytas ir priimtas 
praeito susirinkimo protoko
las. Iš komiteto raportų paai
škėjo, kad susirinkimas dar 
nesušauktas valdybų ir biznie
rių visų draugijų iš priežasties 
streikų. Kaip aplinkybės maž
daug persikeis, bus minimas 
susirinkimas sušauktas.

Teisių komisija raportavo, 
kad jau popieriai lotų gatavi, 
randasi ant rankų. Nutarta 
advokatui apmokėti už peržiū
rėjimą apstraktų. Taipgi ap
mokėta bila A. Grebeliui už 
du šimtu blankų kopijų.

a + a
I PRANCIŠKŪS VLADIS 

(Vladislauskas)
I persiskyrė su šiuo pasauliu rūgs. 
I 29 d., 5 vai. po pietų, po trijų 
I dienų ligos, sulaukęs 12 m. am- 
I žiaus, palikdamas dideliome nu- 
I liūdime motiną Veroniką ir bro- 
I lį Antaną 13 m. amžiaus. Mel- 
I džiame dalyvauti laidotuvėse 
I spalių 3-čią, 9 valandą ryte. 
I Kūnas bus išleistas iš namų 
I 2822 S. Union Avė. į Lietuvių 
I Tautiškas kapines.

Bendrovė turi lotus nusipir
kusi ant 104 str. ir Michigan 
avė. už $7500.000 Kai kurie 
direktoriai išsireiškė, kad ant 
jų butų galima dabar uždirbti 
virš pora tūkstančių dolerių. 
Tai šėrininkų serai auga kaip 
ant mielių. Tai šėrininkai šią 
žiemą sukruskit skaitlingiau 
lankyti šėrininkų susirinkimus 
ir daugiau serų pirkit. Tuo 
kart beabejo galėsime ateinan
čią vasarą pradėti stalyti na
mą tokį, koks mums vietiniam 
gy ve n toj ams reikalingas.

Taigi prie darbo visi, be 
skirtumo tikėjimo. Bendrai 
dirbdami niekad netruksim į- 
sigyti nuosavo namo su svetai
ne. Tuo kart nereikės mums 
kilnotis iš vietos vieton, kaip 
čigonams. Tėmykit laikraš- 
čiosc pranešimus, kur dažnai 
yra pranešama, kada bendro
vės shsirinkimai įvyksta. 

* * • *
Girdėjome, kad kunigas La

pelis su savo gaspadine pasi
lieka ant vietos, rezignaciją 
buk jis atsiėmę^. Paprasti pa- 
rapijonai žada apskelbti strei
ką, neiti bažnyčion. Lai jis vie
nas su biznieriais užlaiko baž
nyčią ir gaspadinę. Senai bū
tumėt buvę skaitomi vyrais, 
jeigu būtumėt atsimetę nuo 
tos mulkinyčios. šiandien pri
klausydami prie bažnyčios ki
taip nesate vadinami kaip avi
nais. Ir tai dar dvidešimtam 
amžiuje! Ar nesarmata pri
klausyti prie tokios įstaigos, 
kur taip jus peizoja.

—LSD Korespondentą?.

CICERO, ILL.
Laikraščių platintojo nusis

kundimas.
“Naujienose”, nr. 220 Laik

raščių Platintojas nusiskund
žia, kad Lietuvių Liuosybčs 
Bendrovės svetainės vakare 
neleido pardavinėti iš Lietuvos 
prisiųstų laikraščių. Jei ištik
tųjų taip buvo, tai labai peik
tinas vakaro komiteto elgęsis. 
Aš tikėjau ir laukiau, kad ko
mitetas į tai ką nors atsakys 
per laikraščius. Bet nieko ne
atsakė. Tai pasirodo, kad ko
mitetas yra kaltas ir vertas di
delio papeikimo. “Moterų Bal
sas“, bevertes knygutes ir ki
ti šlamštai buvo leista pardavi
nėti, o laikraščiai, kurie gina 
darbininkų klasės reikalus, — 
ne. Žmonės sako, atėjo nauja 
gadynė — vakaro komitetas 
nežino ką darąs. Visi susipra- 
tusieji žmonės piktinasi tokiu 
vakaro komiteto elgesiu.

Bendrovės direktoriai turėtų 
tai pataisyti dėl visuomenes 
nuožiūros. Juk bendrovė nėra 
kokia norš viena sekta, garbiu 
toja komunistų ar kitos sro
vės. Ji yra bepartyvė visuo
menės įstaiga. Jos dalininkais 
gali būti kas tik nori, nes dar 
galima gauti pirkti Šerų. Skir
tumo narių tarpe nebuvo ir 
nėra.
• Visiems yra žinoma, kad 
laike pastarųjų metų darbinin
kų judėjimas būva suparali- 
žuotas. Taip buvo visur; taip 
įvyko ir pas mus. Keliolikos 
metų organizacijos darbuotė 
tapo sustabdyta, sutvertos or
ganizacijos išardytos. Rodosi, 
kad nauji “vadai-rėksniai” su
teiks ką gero darbo klasei to
kiu savo beprotišku elgesiu. 
Komunistų darbuotė pridarė 
daug žalos darbininkams. Ims 
daug laiko iki sugrįšime prie 
to, ką turėjome. Vienok, anks- 
čiaus ar vėliau, prie to sugrįži
me. Teisingo poeto žodžiai sa
ko:

“Vyrai, vyrai, kas čia bus?
“Ar begėdžiai nepražus?” 
Taip, jie turės pražūti. 

Jungtuvės.
•Nedėlioj, rugsėjo 24 d. tapo 

sujungti moterystės ryšiu Po
vilas Staisiunas ir Anelė Lebo- 
naitė iš Chicagos. Vietos pa
nos labai nepatenkintos tokiu 
P. Staisiuno elgesiu. Užtai ker
šydamas nėjo ir į vestuves. 
Ne tik pačios nėjo, bet ir pri
sižadėjusius du vaikinu atkal- 
)ino. Tai visai nepadorus ir

juokingas kerštas. P. Staisiu- 
nui reikėjo kreiptis į ChicĄgos 
draugus kerštas prięŠ kerš
tų. Linkėtina jaunavedžiams 
laimingo gyvenimo.

— Teisingas.

Pranešimai
Roseland, III. — Lietuvių Darbinin

kų Namo Bendroves šėrininkų mėnesi
nis susirinkimas įvyks spalio 2 d. 
7:30 vai. vakare, K,. Strumilo svetai
nėj, 158 E. 107 gatvės kampas ir In
diana Avė. Visi šėrininkai ir šėrinin- 
kės malonėkite atsilankyti į minėtą 
susirinkimą paskirtu laiku, nes turi
mo daug svarbių dalykų apsvarsty
mui. — Jonas Tamašauskas, sekr.

Chicagos Lietuvių Auditorium Bend- 
drovės direktorių ir atstovų susirinki
mas įvyks panedėlyj, 2 dieną spalio 
8 vai. vak., Keistučio spulkos name, 
840 W. 33rd St. Gerbiami direktoriai 
ir atstovai malonėkite laiku pribūti, 
nes turim daug svaigių reikalų ap
svarstyti, — Nut. rašt. J. Deinerickis.

North Side. — Lietuvių Politinio 
Kliubo mėnesinis susirinkmas įvyks 
panedėlyj, spalio 2 d., 7:30 v. v., baž
nytinėj svetainėj. Visi nariai priva
lo dalyvauti, nes bus nepaprašai svar
bus susirinkimas. Norintys prisira
šyti prie kliubo malonei kviečiami t at
silankyti. — Rašt.

Roseland. — L. S. M. Ratelio mė
nesinis susirinkimas bus utarninke, 
spalio 3 d., 8 v. v., Stikimilo svet. Ka
dangi Ratelio vakaras bus spalio 8 d., 
reikalinga darbininkų. Visi kviečia
mi ateiti susirinkimam — Valdyba.

ASMENĮI JIESKOJIMAl
JIEŠKAU SAVO BROLIO KARO- 

lio Jablonskio, paėjo iš Joniškėlio val
sčiaus, Biržų apskr. Apie 20 metų 
kaip Amerikoje; prieš karą gyveno 
New Yorke ir ten turėjo savastį. Aš, 
ką tik atvažiavęs Amerikon iš Rusi
jos labai norėčiau su juo susižinoti. 
Jo paties, ai’ kas jį žino meldžiu atsi
liepti sekamu adresu: Karolis Jab- 
lankis,'c-o Naujienos, 1739 S. Halsted 
St., Chicago, III.

JIEŠKAU Benedikto Petkaus 
Kauno rėd., Raseinių apskr., Ty- 
tavėnų miestelio. Turiu svarbu 
reikalą, meldžiu atsiliepti F.Kat- 
kauskis,«Box 13, Rockford, III.

JIESKO PARTNERIŲ ~
JIEŠKAU PARTNERIO Į BUČER- 

nę ir grosemę, kuris yra tinkamas 
prie biznio arba kuris norėtų galės 
visą biznį pirkti. Biznis yra geroj 
vietoj ir pelningas. Atšišaukite grei
tai. T. Lapin, 10707 S. Michigan Avė. 
Tel. Pullman 4228.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 
tuojami, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj ir apie- 
iinkėj. Įsteigta 34 metai. Didžiau
sias ir geriausiai įrengtas stogų den
gimo jardas Chicagoj. Tiktai patyrę 
unijos darbininkai čią dirba. J. J. 
Dunne, Roofing Co., 3411-3413 Ogden 
Avė. Tel. Lawndale 0114. — Visi 
Skyriai.

EXTRA PRANEŠIMAS MOTE- 
rims. Parduodama geriausios rūšies 
vilnos nėriniams. Kaina už tolką 
£0c., 25c., 30c. ir 35c., taipat parduo
dame sveterius dideliems ir mažiems.

F. SELEMANAVIČIA, 
524 W. 33rd St., kampas Parnell Avė.

Medinis namas, 2-ros lubos

iSRENDAVOJlMįji~
RENDAI 1 kambaris su mau

dyne ir elektro šviesa, jaunai ve
dusiai porai arba dviejų vaikinų 
— arti gatvekarių linijos.

4635 S. Troy St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PASIRENDAVOJA DU KAMBA- 

riai su valgiu arba be. Labai priei
nama mokestis, kambariai šviesus ir 
patogus, kreipkitės į lietuvių hotelį, 
anti'os lubos, arba cigarų štore bus 
suteiktos informacijos,

1606 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKU
_______ MOTERŲ_______

REIKIA MOTERŲ prie rinki
mo drabužių į wet wash laund- 
ry, 3 ar 5 dienas į savaitę.

5515 W. Madison St.

REIKIA moterų j kenavimo 
kambarį.

BAKER FOOD PRODUCTS
4856 So. Halsted St.

REIKIA patyrusių moterų 
skudurų sortavimui. Gera mo- 
<estis ,geros darbo išlygos.

> GUMBINSKY BROS.
2261 So. Union Avė.

REIKIA DARBININKŲ
_______MOTERŲ_______

REIKIA MERGINOS ABELNAM 
namų darbui, kuri mokėtų nors kiek 
angliškai arba vokiškai.

1420 Bryn Mawr Avė. 
lst Apt.

Tel. Sunnyside 3390

REIKIA MERGINŲ IR MOTERŲ 
abelnam dirbtuvės darbui. Patyrimas 
nereikalingas benčiaus darbui. Paka
vimas ir operavimas mašinų. Vai. nuo 
7 iki 5, subatoj iki pietų

CASSADY FAIRBANK 
Division of the Washburn Co., 

6126 So. La Šalie St.

REIKIA merginų lengvam 
dirbtuvės darbui, švarus darbas, 
patyrimas nereikalingas.

CHICAGO CASE MFG. CO.
213 N. Morgan

REIKIA moterų prie skirsty
mo skudurų, augštos algos nuo
latinis darbas, atsišaukit utar- 
ninko ryte prisirengusios dirbti. 
Harry Dray, 1447 Blue Island av. 

iElrtBBININC
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA vyrų arba moterų pa
tyrusių dešrų kimšimui, taipgi 
moterų sujungti dešras.

BAKER FOOD PRODUCTS 
COMPANY, 

4856 S. Halsted St.

1ĖIKIA DrBBININKy~
VYRŲ

REJ KDA ==
Darbininkų prie trakių. Kreip

kitės j musų* samdymo ofisą.

WESTERN ELECTRIC CO., 
INC.

W. 48th Avė, & 24th St.

REIKIA vaikų 16 metų ir se
nesnių mokintis gerai apmoka
mo amato. Nuolatinis darbas 
visą metą.

EMPIRE MATTRESS CO.
2237 W. Madison St.

fefikngi =
Vyrų 

į serap iron
yard.

Gera alga.
Nuolatinis darbas.

SAM COIIEN & SON
,52nd Avė. & 16 St.

VAIKŲ REIKIA
Ne jaunesnių 16 metų į mašin- 

šapę nuo šmotų darbui.
Patyrimas nereikalingas.
Kreipkitės:
ACME STEEL GOODS CO.

2840 Archer Avė.

REIKIA
PATYRUSIO 

VIRĖJO
1628 W. 47th St.

REIKIA —
Nituotojų ,
Buckerių,
Fitterių,
Punch mašinos ir spėkos pre

so operuotojų prie plieninių 
freightkąrių budavojimo. Kreip
kitės pasirengę dirbti.

PULLMAN CAR W0RKS 
103rd Streeed Freight Shop 

Visai į rytus nuo Cottage Grove1
Avė. Pullman, Chicago.

REIKIA DARBININKU
________ VYRŲ________

REIKIA 3 ar 4 vyrų į gele
žies atmatų kiemą darbui.

WARSHAWSKY CO.
1915 So. State St.

REIKALINGAS ATSAKANTIS 
sugabus vyras dirbti bučernėj ir gro- 
sernėj. Geram žmogui, gera užmo
kestis ir užlaikymas. Atsišaukite 
greitai: T. Lafin, 10707 So. Michigan 
Avė., Tel. Pullman 4228.

REIKIA PRIE ŽIRKLIŲ ((SHE- 
arman) vežėjų (teamsters) ir į jar
dą. Gera alga.

ALTON 1R0N & METAL CO., 
2122 S. Loomis St.

REIKALINGAS darbininkas 
prie balnojimo arklių, $100.00 į 
mėnesį irk ruimas. Stockmens 
Saddle Horse Livery, 4129 Eme- 
raldi Avė.

REIKIA vyrų grindelių prie 
šlapių pieskinių akmenų ketur- 
kampavimui ir peilių pakėlimui'.

American Saw & Tool Wks.
14th St. & Western Avė.

VYRŲ reikia, nuolatiniam į 
vidų darbui. 45c. į vai.

Kreipkitės:
E. F. HOUGTHEN & CO.

3534 Shilds Avė.

DARBININKŲ
Reikia, kaipo pagelbininkų 

prie mašinų. Nuo šmotų darbas, 
patyrimas nereikalingas. Atei
kite pasirengę dirbti.

ACME STEEL GOODS CO. 
2840 Archer Avė.

REIKIA darbininkų ir troke- 
rių — nuolatinis darbas.

Kreipkitės:
Northwestern Terra Cotta Co.

2525 Clybourn Avė.

- REIKIA dubininkų ir shipe- 
rių jardo darbui ir foundrės. 
Nuolatinis (laibas. Kreipkitės į 
musų samdymo ofisą, Link Beit 
Co., 39th & Stewart Avė., 1 blo
kas į vakarus nuo Wentworth av.

REIKALINGAS geras barbe- 
rys dirbti vakarais. Mokestis 
gera.

Atsišaukite:
4343 S. Troy St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI SALIUNAS SU 

puikiu daržu. Labai geroj vietoj. Vie
nas saliunas ant kelių blokų ir viso
kių tautų apgyvento j vietoj. Biznis 
geras. ' Pardavimo priežastis —part- 
nerių — nesutikimas. Parduosiu pi
giai. Kreipkitės: 658 W. 123 St. Tel. 
Pullman 1692.

DIDELIS BARGENAS^ ♦
Pardavimui grosernė ir kendžių Sto

ras ir 3 kambariai dėl pagyvenimo, 
ant Town of Lake, prie pat Davis 
Sųuare Parko 4500 So. Paulina St. 
Parduosiu labai pigiai, savininką ga
lima matyti ant vietos.

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
šerne, geras biznis, kampinė 
krautuvė. Turi but parduota už 
tamstos kainą.

6000 S. Aberdeen
R

PARDAVIMUI saliunas labai- 
pigiai, gera vieta, gerą pelną ne
ša. Priežastis pardavimo —'liga.

Kreipkitės:
4405 S. Wood St.

AR NORI ĮSIGYTI ŠVARŲ IR 
pelningą biznį ? Pardavimui Phar- 
macy (Drug Store) tirštai lietuviais 
užgyventoje kolonijoje. Biznis neša 
puikaus pelno, bet yra svarbi priežas
tis kurios dėlei yra reikalas parduoti. 
Inteligentiškam < lietuviui kad ir ne 
Pharmacistui yra auksinė proga, su 
vidutiniškai kapitalo, įsigyti’šitą biz
nį. Informacijų dėlei kreipkitės: Nau
jienos Town of Lake Skyrus, No. 64. 
1614 W. 46th St., Tel. Boulevard 0672.

PARDAVIMUI soft drink par- 
lor. Visi fixtures ir stakas — 
lietuvių apielinkėj. Biznis 15 
metų senas.

901 W. 35th St.

PARDAVIMUI BARBERNĖ IR 
pool room. 3 metų lysas, pigi ran
da. Geras biznis. Pardavimo prie
žastis, einu į kitą biznį

Bargenas.
918 W. 14th St.

PARDAVIMUI NAMAI-2EME
PARDAVIMUI saliunas geroj 

vietoj, biznis išdirbtas ir neša 
gerą pelną. Pardavimo priežastis 
yra liga. Kreipkitės: 4405 So. 
Wood St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO 
šerne lietuvių ir kitų tautų apgyven
toje kolonijoję. Priežastis pardavimo 
važiuoju į Lietuvą.

Kreipkitės:
4537 So. Paulina St»

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
sėmė geroj, lietuviais apgyven
to] vietoj. Biznis gerai eina. Prie 
žastis pardavimo turiu kitą biznį 
Parduosiu pigiai. Kreipkitės į 
Naujienas No. 131.

PARDAVIMUI GROSERNĖ Pi
giai — gera vieta, visokių tautų ap
gyventa; pardavimo priežastis svari?, 
bet tai patirsi! ant vietos, taipgi gali
ma renduoti 5 kambarius dėl gyveni
mo kartu su groserne.

3020 W. 38th St.

parda^imuT kriaučių šapa 
valymo, prosinimo ir naujų siu
vimo vieta gera, gana darbo — 
pirkau namą ir biznį kitam mies
te — negaliu laikyti du bizniu. 
2305 So. Lęavitt St.

PARDAVIMUI grosernė, ken
džių ir saldžių gėrimų krautuvė, 
labai geroj vietoj, biznis išdirb
tas; Atsišaukite:

1915 S. Union Avė.

BAKANDAI
PUIKIAUSIA PROGA

Puikus grojiklis pianas, model'o 
1922, ukulelę prijungta, su roliais ir 
10 metų gvarantija. Didelis, dubelta- 
va sprendžiną phonograpas su rekor
dais ir daimantine adata; taipgi vė
liausios mados seklyčiai setas, valgo
majam ir mipgambariui setai — kau
rai, paveikslai. Parduosiu ant syk ar 
atskirai už teisingą pasiūlymą. Ne
praleiskit šio bargeno.

1926 S. Kcdzie Avė.

NAMAI-ŽEMĖ.

ĮRENGTOŠ FLORIDA FARMOS
10 akerių mėlynių auginimui, kas 

pelno atneša $100 ir daugiau į metus 
nuo akerio. Puiki gyvulių laikymui 
farma, riebi fruktam ir augmenims 
žemė, puikiausioj iš klimato atžvilgio 
pasaulyj vietoj, arti Pensacola, Fla., 
kur medžioki e,žuvavimas ir maudymas 

, Mexiko užlajoj didžiausis. Prie se
novės ispanų kolonijos ir L. & N. ge
ležinkelio. Kas turi tūkstančius 
įrengtų akerių farmą, f rūktų ir uogų 
žemės, komų žemės ir ganyklų. Di
delė veltui ekskursija spalio mėnesyj. 

; Rašyk platesnių žinių ii’ musų knyge
lės “Floridą-The Land of Mystic 
Charm”.

McCASKĮLL LAND BUREAU 
Room 406 — 

6 N. Michigan Avė.

STUBA IR LOTAS PARDAVIMUI 
5 kambarių; viršuj 5 kambariai; že
mai 4 kambariai. Lietuvių kolonijoj. 
Išmokėjimai, arba cash, labai pigiai.

Kreipkitės:
2844 W. 40th PI.

r į .... į   ------------------------------- ...  —■

PARSIDUODA MEDINIS NA- 
mas su saliunu. Labai geroj vietoj, 
vokiečių ir švedų apgyventoj. Labai 
smagi vieta dėl gyvenimo, švarus 
oras. Namas 2 pagyvenimų, po 6 
kambarius. Garadžius, į kurį galima 
tris karus sudėti. Tiktai $8000.

Taipgi parsiduoda namas ant Town 
of Lake — 6 pagyvenimų, medinis 
namas. Elektros šviesa, gazas, mau
dynė. Rendos neša $100 į mėnesį. 
Kaina tik $6,750.

Kreipkitės:
1005 W. 69 St., 

Tel.: Wentworth 3228
-.....  į.................. .......................

PARDAVIMUI garadžius ir 
repai r šapą, geroj vietoj, 35 au
tomobiliam; arba mainysiu ant 
gero namo. Century Garage, 
830 W. 35th St.

PARDAVIMUI MEDINIS DVIEJŲ 
flatų namas ii ir 6 kambariai. Tame 
nam-e randasi ir saliuno biznis. Lie
tuvių ir lenkų apgyveneta, galima bilp 
kokį biznį varyt.

1750 W. 22nd St.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
farma. Farma 119 akerių, 60 akerių 
dirbamos -— juodžemis. Tremas ei
na pro šalį, ipokykla randasi visai ar
ti namų. Budinkai geri. Arkliai 2, 
karvės 6, kiaulių 12, vištų 100. Farma 
randasi visai | arti Antigo, Wis. Kaina 
apie $10,000 įnešt 3 ar 4 tūkstančius. 
Galiu mainyti į namą arba mainant 
priimti lotą arba biznį. Esu ne agen
tas. Kreipkitės: nuo 5-kių vakare ypc 
tiškai, telefonu arba laišku: Kazys Lu
kas, 1821 Nebraska Avė., Phone 
Spaulding 38f)l.

PARDAyiMUI namas (flat) 
plytom fonįiiruotas, lietuvių ko
lonijoj, prie busiančios bažny
čios, mažai jmokėt. Savininkas 
1470 — 18 Št., Detroit, Mich. j

WEST SIDE — 2 AUKŠTŲ ME- 
dinis namas ir užpakalyj cottage. Tu
ri būt parduota, kad turtu pasidalinus. 
Didelis bargenas — turi būt parduota 
j 30 dienų. Sąžiningas pasiūlymas 
bus neatmestas.

FRANK VASATY, 
1622 Fisk St.

)------------- -------- -------- . ■. —

PARDAVIMUI VIENO PAGYVE- 
nimo namelis 3 mėnesiai kaip staty
tas; 3 lotai, puiki vieta; $500 reikia 
įnešti, likusią sumą lengvais išmokė
jimais; tas yra tikras bargenas ir yra 
vertas pažiūrėjimo. Atsilankykite pas 

J. YUSHKEWITZ,
4400 S. Kedzie Avė. Prie Archer Av.

MOKYKLOS
VALENTINĖS DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 West Madison Street

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

mas, dresmaking ir pattem ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe- 
cialis namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audeklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

Biznio ir namų kursai skrybėlių 
padarymui. Kreipkitės, rašykit, 
arba telefonuokit klausdamos in
formacijų.

Sara Patek, pirmininkė.

LEVESKIO MOKYKLA ’
Persikėlė

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniasiaa 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:80 iki 9:30. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12:80 
▼.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

3301 So. Halsted St., 
kampas 33čios gatvės.

PRIVATĖS AUTOMOBILIŲ
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk su mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu, 
visokio išdirbimo automobilius. Lais- 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORIKA 

tR07 W Mndison St

Amerikos Lietuviu Mokykla 
3106 S. Halsted St., 

Chicago,- III.
Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, Typewriting, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv. 
Vaisi. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Politikinėp Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etamalogijos, Oratorystės.

Klesos dienomis ir vakarais.

AUŠROS
MOKYKLOJE

Mokinama:
1) Lietuvių kalba
2) Anglų kalba
3) Visokios rūšies mate

matikos.
Tai seniausia ir ge

riausia mokykla.
Pradėkite tuoj visi.
Prisirašyti galima vi

sada.
3001 S. Halsted St.

Chicago.

HOFFMANO MOKYKLA 
Įsteigta 1910

. Išmokina angliškai į labai 
trumpą laiką. Gramatikos mo
kykloj mokiname aritmetikos 
(skaitliavimo) spelinimo, skai
tymo, kompozicijos, geografi
jos ir viešo kalbėjimo .

Aukštesnės mokyklos skyriuj 
prirengiame kolegijon į dvyliką 
mėnesių.

Pereituose dvyliką metuose 
daugeliui lietuvių moksleivių pa- 
gelbėjom. Tūli iš jų jau prakti
kuoja kaipo profesionalai ir yra 
vadovais savo apielinkėse. Ateik 
pas mus, o mes išvesim tamsta 
iš tamsos j šviesą.

Mokintojai visai draugiški. 
Už mokslą mokestis prieinama. 
Kalbėk bile su kuom, vyru ar 
motere inteligentiškais, o gausi 
gerą rekomendavimą Hoffmano 
Prirengiamosios mokyklos.

Užsirašykit dabar naujam ter
minui dienomis ir vakarais kle
sos.

1537 North Robey 5t, 
(arti Milwaukee Avė.)


