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Anglijos konservatyvai kovos lik 
su socialistais

Vokietija «- bankrotas
Talkinikai susirūpinę dėl Vokietijos

Konservatyvai kovos su 
socialistais.

Anglijos konservatyvai vieni
jasi kovai su socializmu.

LONDONAS, sp. 24 — Spren
džiant iš unionistų partijos 
centro pradėtos propagandos, 
konservatyvų kampanija bus 
atkreipta išimtinai prieš socia
listus ir socializmą. “Saugu
mas pirmiausia, balsuokite už 
konservatyvus, » nepasiduokite 
socialistams.” Tokis bos kon
servatyvų obalsis sekamuose 
parlamentiniuose rinkimuose.

Ir tai kampanijai prieš so
cialistus J Darbo partiją ir Ne
priklausomąją Darbo partiją) 
vienysis visi konservatyvai, nes 
partijoje pasilieka ir Cham- 
berlaino šalininkai. Partija pri
sižada remti visus kandida
tus lygiai, nepaisant ar jie bus 
Bonar I^aiw, ar Chamberlaino 
šalininkai. Daugiau fo, konser
vatyvai nestatys savo kapdida- 
tų ir ten, kur liberalų partijoj 
kandidatai bus 4. prielankus 
konservatyvams. Tuo budu 
konservatyvai nori suvienyti 
visas atgaleiviškąsias spėkas 
visoje Anglijoje kovai su orga
nizuotais darbininkais ir jų 
partijomis.

Naujasis premieras Bonar 
I>aw ateinantį ketvergą kalbės 
GIasgqwe ir savo kalboj išdės
tys jo valdžios politiką. Dide
lių permainų toj politikoj ne
sitikima, kadangi svarbesniai- 
siais ministeriais pasilieka tie 
patys žmonės, arba jiems pri
tariantis. Taip užsienio reika
lų ministeriu pasilieka lordas 
Curzon; tik jis sakosi dabar 
galėsiąs veikti laisviau, nes iki 
šiol Lloyd George jį varžęs-

Už dviejų dienų po Law kal
bos, toje pačioje vietoje kal
bės buvusis premieras Lloyd 
George. ■ ”; ,

Į Glasgową tiek daug domės 
kreipiama todėl, kad ten dar
bininkai yra nusistatę <kaip 
prieš konservatyvus, taip ir 
prieš liberalus. Glasgowo kon
servatyvai nariai atstovų bute 
nenori apleisti koaliciją. Be to, 
Law paeina iš Glasgowo ir jis 
mažai turi progų, kad jį Glas- 
govvas vėl išrinktų savo atsto
vu. Todėl jis ir važiuoja į savo 
distriktą ginti savo politiką. 
Todėl paskui jį seka Lloyd 
George kritikuoti jį, kad ne- 
praleidus jo daugiau parlamen- 
tan ir kad parėmus savuosius 
liberalus.

Valdžios pranašas vyriau
siojo pašto bokšte orą Ghica- 
gai ir apielinkei pranašauja

šiandie — giedra ir gal biskį 
šilčiau.

Saulė teka 6:13 v., leidžiasi 
4:55 v. Mėnuo leidžiasi 8:37 
v. v.

Vokietija esanti bankrotas
Nebegalinti mokėti daugiau 

kontribucijos.

BERiLlNAS, sp. 24. — Kanc
leris Wirth vakar ‘ nustebino / 
visus politinius ratelius, pasiū
lydamas kabinetui apsvarsty
ti klausimą, ar iš priežasties 
Vokietijos markės puolimo, 
Vokietija turi pasiskelbti ban
krotu ir nebemokėti daugiau 
kontribucijos pinigais ir pre
kėmis. Kancleris dabar tariasi 
su partijų vadovais apie pa
skelbimą Vokietijos bankrųtu. 

I •

Talkininkai susirūpinę Vo
kietijos padėtimi

Anglija vėl nesusitaiko su 
Francija, bet apie nesu

tikimus tyli.

PARYŽIUS, sp. 24. — Kon- 
tribucijoo komisijos rateliuose 
kalbama, kad darosi abejoti
na, ar Brusselio konferencija 
apie kontribuciją ir skolas ga
lės įvykti, kuomet tuo pačiu 
laiku nuolatinis puolimas Vo
kietijos markės gimdo pas tal
kininkus didelį susirūpinimą. 
Brusselio konferencijai prieši
nasi Anglija, o dąbar, kaip iš
rodo, prie jos prisideda ir Bel
gija- ;

Anglų rateliai sako, kad prie 
dabartinės padėties, Brusselio 
konferencija butų niekas ki
tas, kaip susirinkimas apsvar
styti kaip išgelbėti Vokietiją 
nuo visiško finansinio susmu
kimo ir todėl į kontribucijos 
klausimą toje konferencijoje 
mažai butų atkreipta domės.

Net pačioje kontribucijos 
komisijoje pasidarė taip dideli 
skirtumai tarp Anglijos ir 
Francijos nuomonių apie abie
jų šalių kontribucijos pienus, 
kad visi delegatai prisižadėjo 
nieko nesakyti apie esamuo
sius svarstymus iki nebus pa
darytas kokis nors progresas 
prie susitaikymo.

Kaip Anglija, taip ir Fran
cija sutinka, kad jei nebus 
tuojaus griebtųsi griežtų prie
monių Vokietija greitai atsi
durs tokioje pat finansinėje 
padėtyje, kokioje dabar! yra 
Austrija, iš kurios talkininkai 
turėjo atsižadėt reikalaut kon
tribucijos labai ilgam laikui- 
Tečidus Anglijos ir Francijos 
nuomones apie tas griežtas 
priemones Vokietijos gelbėji
mui labai skiriasi ir nėra kas e ■ 1
rodytų, jog abi tos šalįs eitų 
prie kokio nors susitarimo.

Tarsis su Vokietija
PARYŽIUS, sp. 24. — Visa 

kontribucijos komisija, jos 
tarpe ir Jungt. Valstijų neofi- 
ciabnis atstovas Boyden, nedė- 
lioj išvažiuos į Berliną pasi
tarti su kancleriu Wirth ir ki
tais Vokietijos ministeriais 
apie Vokietijos finansinį krizį 
ir gręsiantį visišką Vokietijos 
markės susmukimą.

Visi neturkai bėga, iš 
Trakijos - •

Talkininkai atsisako perleisti 
Turkijos žandarmeriją per

Konstantinopolj.

KONSTANTINOPOLIS,, sp. 
24. —- Talkininkų generolai 
Turkijoje vis dar kivirčijasi su 
Turkijos nacionalistais dėl ke
lio, kuriuo Turkijos žandarai 
turi įeiti į Trakiją. Naujasis 
Trakijos karinis gubernatorius 
Rafet Paša konferencijoje su 
talkininkais reikalavo, kad 
žandarai butų perleisti per 
Konstantinopolį, bet jam pasa
kyta, kad tie žandarai turi 
vykti į Trakiją per Rodosto. 
Konferencija visai * nebuvo 
draugiška.

Rafet Paša išvažiuoja į Tra
kiją sukatoj. Kartu su civili
niu Trakijos gubernatorių jis 
svarsto apie provincijos val
džią. Didžiumą valdininkų 
skirs .Angoros valdžia. Visi 
Turkijos žandarai yra susirin
kę Mudanijoj ir Ismide ir lau
kia talkininkų pranešimo ka
da jie galės važiuoti į Traki
ją

Amerikos 12 torpedinių lai
vų jau atvyko į Dardanelus. 
Jiems įsakyta laikytis neutra
liai ir pašvęsti visą savo ener
giją humanitariam darbui ir 
apgynimui amerikiečių nuosa
vybių.

Visi bėga iš Trakijos.
Talkininkų komįsionieriai 

svarstė apie evakuavimą 70,- 
000 pabėgėlių iš Trakijos per 
Juodųjų jurų fr Marmotos per
tus.

Tautų sąjungos narys pulk. 
Treloar, kuris sugrįžo iš Ro
dosto, pranešė, kad visi netur
kai Trakijos gyventojai sku
biai bėga iš Trakijos ir kad dė
lei stokos transportacijos su
sidarė labai rusti padėtis. Bė
ga iš Trakijos visi, ir nė tal
kininkų proklamacijos, nė mal
davimai negali sulaikyti pabė
gėlius pasilikti Trakijoje nors 
visai trumpam laikui, nes nie
kas gyventojų nepasitiki Tur
kijos žandarais. Kadangi visa 
prekyba ir pramonė Trakijoje 
buvo krikščionių rankose, tad 
atėję turkai ras provinciją vi
sai tuščią, be jokios prekybos 
ir pramonės. Pabėgėliai imas 
su savim tiek derliaus ir turto, 
kiek gali pasiimti, o likusį tur
tą paprastai sudegina, kad ne
tektų jis nekenčiamiems tur
kams.

Pabėgėliai esą paprastai turi 
užtektinai maisto pasiekti va
karinę Trakiją, bet ją pasiekus 
susidarys rusti padėtis, nes 
maistas bus išsibaigęs, o mai
tinti juos nebus kam.

* Reikalauja sugrąžinti 
aliejaus laukus

KONSTANTINOPOLIS, sp- 
24.— Kernai Paša paskelbė, 
kad Turkijos nacionalistai su
tinka atidaryti Dardanelus ir 
Bosforą, bet reikalauja, kad 
anglai sugrąžintų Mosul, šiau
rinėj dalyj Mesopotamijos,, nes 
ten gyvena daug turkų ir yra 
'Turkijos rubežiuose. Ten yra 
dideli aliejaus šaltiniai. Dabar 
Mosulą laiko pasigriebę anglai.

Vokiečių markė vis puola,
LONDONAS, sp. 24. — Dė

lei atėjusių žinių apie pasibai
sėtiną Vokietijos ekonominę 
padėtį, Vokietijos *markė taip 
nupuolė, kad už 100 markių 
biržoje buvo mokama vos 
21/8C.

PAREIKŠKITE SAVO "
NUOMONĘ

Ką jus' manote apie 
Lietuvos piliečių, gyve
nančių Amerikoje, regist
raciją?

Ar norite, kad. registra
cijos ir pilietybės klausi
mu butų įteikta peticija 
Lietuvos Seimui?

Atsakykite į penkis 
klausimus, išspausdintus 

4-ame šio ‘‘Naujienų” Nu
merio puslapyje.

Padarykite v tai šiandie 
ir tuojaus prisiųskite sa
vo balsų. Raginkite savo 
draugus ir pažįstamus!
... • 1 • ' ■

Reikalauja 8 vai. darbo 
dienos

-------------- 1—įf—

Smerkia kapitalistus už nepil
dymą tautų sąjungos komisijos 

nutarimų.

GENEVA, sp. 24. — Interna
cionalinės darbo konferencijos 
prie tautų sąjungos delegatai 
šiandieniniame pbsedyje už
protestavo prieš savo valdžias 
ir savus .samdytojus už nepil
dymą ir nebandymą 1 vykinti 
aštuonių valandų darbo die
nos principo'. Darbininkų nepa
sitenkinimą padidino dar tai, 
kad Samdytojų atstovai ramiai 
sau sėdėjo ir nieko nesakė nė 
s^vęs pateisinimui, nė apsigy
nimui huo kritikos.

Ypač aštriai smerkė valdžias 
ir kapitalistus Ispanijos dele
gatas už jų nepildymą Veršai- 
llės sutartim suteiktų darbi
ninkams teisių. Jis pareiškė, 
kad ir samdytojų delegatai 
darbo konferencijoje yra atviri 
darbininkų priešai.

Visuotinas streikas 
Vladivostoke

TOKIO, sp. 24. — Vladivos
tokas yra suparaližuotas vi
suotino streiko, bet šiaip mies
te yra ramu.

Nors kitaip būvo tikėtųsi, 
bet įėję ’į Nikolską bolševikai 
japonų nelietė. Jie prisižadėjo 
apsaugoti smetimšalius ir Vla
divostoke.

VMivostoko exf-pn^identas 
Merkuloy kartu su 20 savo pa- 
gelbininkų ir 700 kitų pabė
gėlių, pabėgo laivu iš Vladivos
toko ir atvyko į Uonson, Korė
joje.

Policislai — žmogžudžiai.
NEW YORK, sp. 24. Po

licijos komisiohieriaus pagel- 
bininkas Leach sako, kad Ncw 
Yorke prasižengimai tarp gir
tų policistų prasidėjo įvedus 
prohibiciją ir dabar girti po- 
licistai užmušta mažiausia vie
ną žmogų į savaitę. Nuo da
bar prasižengiantįs girti ‘ poli- 
cistai bus šalinami iŠ vietos.

pinjgv kursas
Vakar, spaįio 24 d., užsienio pi

nigų kaina, be persiuntimo, peakant 
jų ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių, 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini
gais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.46
Austrijos 100 kronų...... ....... .
Belgijos 100 frankų.... .......... $6.53
Danijos 100 frankų...... ........ $20.04
Finų 100 markių ....... „...\....  $2.36
Francijos 100 frankų ........... $7.14
Italijos 100 lirų ..i................ $4.09
Lietuvos 100 Litų ......„....... $10.00
Lenkų 100 markių ........ :.........  %c
Norvegijos 100 kronų ....... $17.90
Olandų '100 guldenų ........... $39.12
Švedų 100 guldenų......... «... $26.72
Šveicarų 100 markių  «... $18.30 
Vokietijos 100 markių ........... 2%c

Paskelbė Anglijos kabinetą
LONDONAS, sp. 24. — Pre

mieras A. Bonar Law šiandie 
paskelbė sąstatą savo kabine
to. Užsienio reikalų ministe
riu yra lordas Curzon. Kitais 
ministeriais yra irgi lordai ir 
šiaip didžiūnai.

Konservatyvai jau pradėjo 
savo politinę kampaniją, iška
bindami plekatus: “Socializ- 
niats yra raudonasis kelias prie 
sugriuvimo” jr k. Kartu jie 
pradėjo derybas su nacionalis
tais liberalais apie gavimą jų 
pageltos konservatyvų val
džiai. Lloyd George šalininkai 
džiaugiasi, kad knservatyvai 
atsikreipė prie koalicijos.

Sprendžiama, kad jau prar 
dėtaz rššyti karališkąją prok
lamaciją paleidimui parlamen
to. *

Ministeris Curzon bus galva 
Anglijos delegacijos artimųjų 
rytų taigos konferencijoje Lu- 
sannoj. Jis išvažiuoja iš Lon
dono apie lapkr. 13 d.

Pikietuoja baltąjį namą
I .-------------------

Reikalauja amnestijos politi
niams kaliniams.

*
WASHINGTON, sp. 24. — 

šešios moterįs, atstovaujančios 
bendrą amnestijos komitetą, 
pradėjo pikietuoti baltąjį na
mą, reikalaudamos, amnestijos 
visiems politiniams kaliniams. 
Jos paskelbė, kad jos neduos 
prez. Hardingui ramumo ir pi- 
kietuos jį net kada jis ir gol
fą žais. Tarp plekatų, kuriuos 
jos nešioju yra ir su tokiais 
užrašais: “'Kur yra musų lais
vė žodžio?” “Negali būti nor- 
malumo, kada jus laikote ka
linius kalėjime.“

Atliks pabaudas
CHICAGO. Buvusieji ir 

esantieji mokyklų tarybos na
riai, kurie buvo nuteisti kalė
jimai! ir užsimokėti pinigines 
pabaudas už paniekinimą teis
mo, išrodo, daugiau nebesi
priešins teismui ir atliks' pas
kirtąsias bausmes. Vienas bu
vęs narys, James Rezny, jau 
užsimokėjo savo pabaudą ir 
nuėjo kalėjimai! — vienai die
nai. Trįs moterįs irgi užsimo
kėjo savo pabaudas — joms 
kalėjimo nėra priteista. Du ki
ti nuteistieji irgi buvo atėję 
pas šerifą pasiduoti, bet jų ne
priimta kalėjirtian, kadangi rei
kalingos popieros tapo pames
tos. Jie todėl tik užsimokėjo 
pabaudas ir kalėjime turės at
sėdėti kada bus popieros su
rastos. Kitų teturiu nusteistų- 
jų dar nesurandama ir arešto 
popieros dar nėra jiems Įteik
tos. Augščiausia pabauda yra 
$500 ir 5 dienos kalėjimo, o 
moterims $750 pabaudos be 
kalėjimo.

200,000 geležinkeliečiu 
tebestreikuoja

300,000 streikierių jau sugrįžo 
į darbą.

WASHIN|GTON, sp. 24. — 
Mašinistų unija šiandie pa
skelbė, kad 200,000 geležinke
lių dirbtuvių darbininkų vis 
dar tebestreikuoja, daliai gele
žinkelių nesutinkant taikintis 
su darbininkais. Betgi 300,000 
geležinkelių dirbtuvių darbi
ninkų jau sugrįžo darbo daliai 
geležinkelių pasidavus ir jiems 
pasirašius priimtąją Chicagoje 
streikierių viršininkų sutartį 
su geležinkeliais.

Užteks degtinės 20 mėty
WASH1NGTON, sp. 24. — 

Prohibicijos komisionierius 
Haynes paskelbė, kad valdžios 
saugojamuose sandeliuose yra 
800,000 galionų ruginės degti
nes, kurios užteksią 20 metų, 
taip kad per tą laiką valdžiai 
nereikės naujos degtinės dis
tiliuoti.

30 žmoniy užmušta
•LONDONAS, sp. 24. — 30 

žmonių liko užmušta, kada 
grįžtantis iš karūnacijos iškil
mių Rumunijos traukinis su
sidūrė su kitu traukiniu, sako 
Budapešto žinia. Traukinio 
darbininkai buvę girti.

• ------- ---------------
“Liūtas” pagautas.

CITY, Ind., sp. 
24.— Per virš dvi savaites 
Berrien paviete buvo medžioja
mas didelis “liūtas,” kurį dau
gelis matė, bet pagauti neįs
tengė. Medžiojo tšimtai žmo
nių. Dabar jis tapo pagautas— 
tik jis iš liūto pavirto į didelį 
rudą šunį. Pagavus tą “baisią- 
jį liūtą” atsidarė ir mokyklos, 
kurios visoj apielinkėj buvo 
užsidariusios, kad. “liūtas” ne
užpultų einančių mokyklon 
vaikų. Gyventojai dabar tik 
8piaudosir

Dar vienas geležinkelis 
pasidavė.

MINNEAPOIJS, sp. 23. — 
Soo linija pagalios pasidavė 
streikuojantiems geležinkelie
čiams ir pasirašė su jais sutar
tį, kulią kiek pirmiau pasira
šė daugelis kitų geležinkelių. 
Apie 1,500 darbininkų sugrįš į 
darbą. , ,

Teisėjas Day rezignavo.
WASHINGTON, sp. 24. — 

AugŠčiaiisiojo teismo teisėjo 
Win. R. Day rezignacija tapo 
imtaįteikta prezidentui Hardin
gui ir liko priimta. Ji prade
da veikti nuo laipkr. 14 d.

150,000,000 
AUKSINŲ

Jau paslysta Lietuvon per Naujienų 
Pinigų Siuntimo Skyrių 50,000 žmonių 
naudojasi to Skyriau^ patarnavimu ir 
skaičius besinaudojančių kaskart didėja.

Tai yra todėl,
1) kad Naujienų vedėjai yra žmonės, kurie 

užsipelnė didžiausio pasitikėjimo,
2) kad Naujienos parodė didžiausią gabumą 

atlikti reikalus kuogeriausia ir kuogreičiausia, 
— taip kaip niekas kitas negali;

3) kad kiekvieną pinigų siuntinį (parlaidą) 
Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius leidžia Lie
tuvon ne vėliau kaip ant rytojaus po pinigų pri- 
ėm’imo;

4) kad Naujienų čekiai ir perlaidos apmoka
ma Lietuvoje iki paskutinio skatiko, kad jie mai
nomi Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke ar 
jo skyriuose;

• 5) kad Naujienų siunčiamus pinigus Lietuvo
je išmoka tuojaus, kaip tik pinigų priėmėjas at
siliepia į Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banko 
pranešimą, kad pinigai atėjo, arba pats kreipia
si į banką, paduodamas Naujienų kvito numerį.

Lietuvos žmonės prašo Amerikiečių siųsti pi
nigus Lietuvon tiktai per Naujienas, o Lietuvos 
bankai tai pataria.

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

Lietuvos žinios
Kaunas

Elektros stotis. Rugsėjo 27 
dieną š. m. Miesto Birmistras, 
Valdybos nariai Mikai. Burba, 
Juozas Roginskis ir Sekreto
rius įsakas miesto Valdybos 
vardu, d-ras Rokas Šliupas ir 
inžįn. Arturas Lange, kaipo 
“Kauno Miesto Apšvietimd 
Akcinės Bendrovės” atstovai 
prie notaro Borkauskio pasi
rašė. naują sutartį tarp miesto 
ir veikusios iki šįol Belgų Ak
cines Bendrovės elektros švie
sai gaminti.

Sulig šios sutarties; Akcinė 
Bendrovė yra apsiėmusi pasta
tyti naują atsargos Dizelio mo
torą iki 1000 jėgų, nauja um- 
formerį, pravesti į Senąjį mies
tą naują kabelį, pertaisyti esa
mus laidus ant trifarinės sro
vės, įtaisyti keletą transpor- 
matorių ir pravesti šviesą į 
Viliampolę, Aleksotą, į Šančius 
ir Panemunę, o be to padau
ginti lempų skaičių sulig tani 
tikro plano žaliam Kalne ir 
apskritai .visam mieste.

Numatoma, jog visas mies
to apšvietimas ir tinkamas 
elektros jėgos tiekimas galės 
būti privestas pilnon tvarkon 
dalinai iki spalių 1 dienos 1924 
m. Visiems tiems darbams ir 
galutinai iki spalių 1 dienos 
1925 m. Visiems tiems dar
bams už tinkamą šviesos tie
kimą apskaitomą išlaidų apie 
vieną milioną tris šimtus tūk
stančių frankų. Koncesijos ter
minas pratęstas iki sausio 1 
dienos 1950 m., o stoties' išpir
kimas yra galima nuo sausio 
1 dienos 1933 m. Darbai sto
ties pagerinimui prasideda dar 
šiais metais. Norintiems įs
teigti elektros tramvajų per
matyta teisė statjTi atskira sto
tis.

WAShlNGTON, sp. 22. — 
Pereitą savaitę minkštųjų ang
lių iškasta 12,200,000 tonų.



Kl. JurgelonisSUMANO

ADVOKATAS

Tek Randolph 4758

Lini

KETVERGE
Spalio 2 G ta Bus

TŲ Babelį reiškia paklydimą ir jų pamokslus ir

DIENA
Ši yra viena iš ypatingu diena laike

musu sensacijinio pinties išpardavi
Tamsta jau išpildei Anke

sti ketverge, kad galėtum iš ko ge

riau&iai pasirinkti

Ne tėvo kaltė,

TamstosTamsta

Spėkomis

Pradžia 6:30 vai. vak

Kur seniausia, 
Ten geriausia.

* DuKMttM

Rengia

Kas Dedasi 
Lietuvoj

visai nebe krikščio 
stačiai bolševikiš 

siūlyt savo po

Rusiškos ir turkiškos Vanos
12th STREET
T«L Kechd* ftflOI

DVODA TEISIU PATARIMBS

VISI DALYVAUKITE 
ANKETOJE.

Tas gaus dovaną.
Jeigu tiki, tai darodyk ir jeigu kitus mo- 

0 jeigu negalite darodyt, tai

S. W. BANES
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M. 
1811 Recter Building

West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2561 

Rez. 3203 So. Halsted St. 
Yards 1015, Vai.: 6 iki 9 vai.

SENIAUSIA
Agentūra
VIENYBE

mo, kuris dabar tęsėsi! Pribuk ank

Muzika 
Sarpaliaus Orkestrą 
DEL VISOKIŲ REIKALŲ 

814 W. 33rd St.
Tel. BOiilevard 0352

TUSH, O. D
Aldą Specialbrtae

M14-16 RooMveli RA »
Arti 81. Loti* Av*«

EMICA8O, ILL. 0
B B BB BB 8B1H B Ii ■ ■ ■ hlii ii

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 534
Tel.: Central 6890

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

Parduoda laivakor
tes ant visų pa 
Tankiausių 

jų į Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą, 
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus portus į Eidkū- 
nus ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

fe I '•
Pinigus siunčia J Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo pričmčjo gyve
nimo.

Pinigus j Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

VIENYBES” 
SPAUSTUVĖ 

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popieras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikietus ir U.

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL 

Lietuvis Advokatas
K am b ari s 806, Home Bank Bldg.( 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki 

9 vakare.

Phone Wentworth 209
Anglis, malkas ir koksus mes pri- 
statomė j namus, užtikrindami ge
riausią patarnavimą. Reikalaukit,

E. J. McQuaid 
5822 S. Racine Avė. 

Chicago, III.

(bolševikų) sąrašo išsta- 
kandidatų biografijas 

tokiems vieta ne 
Seime, bet Mickevičiaus gatveš 
muro namuose” (ąuprask Ap
skrities kalėjime).

Čia jau 
niškas, bet 
kas receptas 
litiniams priešams kalėjimą

— Pilietis

ADVOKATAS ,, 
Ofisas vidurmiestyj. 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Room 1303 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą

Namų Tel.: Hyde Park 8395

mas, kad
ketoje.
. Tegul
nuomonę*
koks yra Amerikos lietuvių nu 
sistatymas! .

BRANGUS VIENGENČIAI! '
Mes, švento Rašto tyrinėtojai, statom Jums 5kis klau

simus ir paskiriam ^00 dolerių dėl išmokėjimo tam, kuris 
prirodys iš Biblijos į sekančius klausimus:

d) Kas darodys, kad žmogus turi nemirštančią dūšią? 
Studentai Biblijos kalba, kad žmogus pats yra dūšia, kol jis 
gyvas, o kaip jis miršta, tai prapuola jo visos mislys. Bef 
jūsų dauguma tvirtina, kad Žmogus susideda iš 2-jų dalių, 
k. a. iš kūno ir dūšios. O po mirties kūnas eina į žemę, o 
dusia į peklą amžinai kankintis atba į čyščių (šveistainę); 
dar kiti sako, kad eina į daugį. Taigi, kas darodys, kad 
šventas Raštas taip mokina, galus dovaną.

2) Kas darodys/ kad numirėlių dūšioms čyščiuj esan
čioms gali pagelbėt atkalbėjiihu rąžančių (poterkų), užpir
kimu mišių pas kleboną ir kitų galų?
Ar taip netiki?
kini, tai čia tamistos proga!
kum reikia sėdėti tamsoje, nes kožna melagystė, klaida ir 
nežinojimas, vadinasi -r- tamsa. .

8) Kas dąrodys, kad po mirties eina į peklą į amžinas 
kančias? — Studentai Biblijos mokina, kad pekla, tai yra 
kapas ir visi ten eina, o po šio sumišimo visi bus išvesta ant 
gyvenimo, nes yra brangiu Jėzaus krauju atpirkti...

4) Kas prirodys, kur yra čyščius.ir kokioj šalyj? Ar 
mokino apie tai Kristus ir Apaštalai ?

5) Kas darodys, kad Studentai Biblijos turi negerą Bi
bliją? Ir kui* yf-a ta geroji 
gins savo stovį

• U . Z . .<*■ ’i ii’ .v*

taip vadinamų dvasiškijos ir užde- 
nenori nei su 

Pažinkite

NAPRAPATHIA 
Del visų ligų

Kas butų geriau, operacija ar Na- 
prapathia? * Jei tamsta ir tamstos 
draugai diskusuoja, ką mėginti — 
operaciją ar Naprapathią — tad tūk
stantį kartų geriau apsimokės iš
tirti abu gydymo budu. Naprapa- 
thia prašalina ligos priežastį, opera
ciją prašalina ligos apsireiškimus, 
bet patiekti ligos priežastis. Napra- 
pathia, reiškia ant visados pagydo. 
Chirurgijos budu esti taip: po pirmos 
operacijos, tuoj seka antra ir trečia. 
Kartu yra gerai suprantama, kad se
kama operacija ir trečioji yra daug 
sunkesnė ir pavojingesnė išlaikyt ir 
tuom kart ligonis liekta neišgydytas.

DR. J. SAVICKAS, D. N.
10901 S. Michigan Avė.

Vai.: nuo 9 ryto iki 2 po pietų 
Tel. Pullman 3385 

1600 W. Garfiel Bldv.
Šiaur-vak. kampas 55os ir Ashland av. 

Vai.: nuo 4 iki 9 v. v.
Tel. Republic 1433

» Chicago, UI.

OVERCOUTAI IR SIUTAI
Tik ką gavome keliolika šimtų 

“Klingmado” ir Ardmore O’Coa- 
tų vėliausios mados, spalvos ir 
patrinų, palaidais užpakaliais, su 
diržais ir pusdiržiais. Kimono ir 
Raglano styliaus rankovės kurių 
pardavimo kaina yra nuo $40.00 
iki $47.50 ir $55.00. Musų par
davimo kaina $30.00 “L” Syste- 
mos O’Coatai nuo $18.50 iki 
$47.50. Paprasti vilnoniai 
O’Coatai nuo $18.50 iki $47.50. 
75 Specialiai O’Coatai $12.50.

S. GORDON, 
1401 So. Halsted St., 

739 W. 14 St.

Tas gaus tas dovanas ir ap- 
I gins savo stovį. O jeigu neatsiras arba nedarodys, tai ta-
■ da mąstykite žmoneliai, kodėl taip yra!...

i Jeigu nieks negali darodyt, paremdami šv. Raštu, tai 
l kožnas protaujantis žmogus tiii-i pripažint, kad čia paminėti 
į dalykai ir kiti pamokslai bažnyčių nėra pamokslai Dievo,

■ bet išmistas žmonių
B da sunkias naštas ant žmonių, kurių patys 

' pirštu pajudint. Mat. 23:4. Jėzus yra sakęs
■ tiesą ir tiesa jumis išvalnys. Jono 8:32.
" Brangus sunai ir dukterys Lietuvos i pa-
■ BUŠKIT BENT VIENĄ SYKI! mes jums apsakysi- 
9 ME DIDŽIUS DAIKTUS!

Aukščiau minėti 5 klausimai yra skleidžiami jau gero- 
! kas laikas, kaip Amerikoj, taip ir Lietuvoje, bet niekas ne- 

» atsirado stoti į debatus, kad apgynus savo šenai skelbiamus 
E pamokslus biedniems žmoneliamš.

i Todėl, pranešame visuomenei iš Dievo malonės atsitrau1- 
E kit nuo jų pamokslų, nes jie yra nuo velnio, žiūrėkit, ką 
R Viešpats Jėzus sako: Jono Ev. 8:44. Tim. 4:1,2,3, ir apr. 
g Jono 18 skyrius, visas pranašauja apie Babelį t. y. Bažny- 
R tizmą, — TŲ Babelį reiškia paklydimą ir jų pamokslus ir 

j nešvarius pasielgimus, kurie yra su pagelba piktojo, ir čia 
E jau Dievas apsako, kad tą Babelį — Bąžnytizmas sugilus su 
E dideliu trenkimu, šiame vargų laike, 11 ti'flmpame laike! 
R Jeigu mes matom, kad jau griūna ir sugrius todėl turim 
E bėgŲ iš po tų griuvėsių. Taip sako Viešpats apr. 18:4. Kad 
J nebūtumėm dalyvi jų griekų, nes Švfentas Raštas sako, kad
■ ten nėra Dievo pamokslų, bet piktų dvasių — velnių ir lie
ji apikenčiamų nečystų paukščių, apr. Jono 18:2. Jums jau 
B yra visiems žinomi tie paiikščiai, o ypatingai vienas atsira-

! do taip vadinamas Bumša, sakosi esąs iš Lietuvos nesenai, 
I — ištikrųjų, matyt, kad iš Lietuvos, nes kažin kokius ten 
| disputilš jis Rengia sušaukęs piarapijonis ir darko brangią 

E tiesą -— Dievo žodį ir tuos žtnohes, kurie myli tiesą ir skai-
* to Bibliją. Matai/ nepatinka Babelis paukščių šviesa ir sten- 
I giasi toliąus klaidinti žmones sakydamas, kad, buk Biblijos 
j Studentai parengia disputus ir bijosi stoti su juom į dispu- 
1 tus, bet žmonės nežinodami jo Šventvagiško darbo, gali ma- 

E nyt ištikro, kad taip yra. Bet mes, dar sykį pranešam vi- 
Į suomenei, kad mes lauksime iki Lapkričio-Nov. 12-tos, 1922 
i m, oficialio susitarimo su Komitetu Biblijos Studentų ir 
j ttiokart, kada bus padaryta tvarka, kaip ir kokiu budu bus 
į disputai, ir tada duosime žinot daug tūkstančiams žmonių, 

Į kad turėtų progą išgirsti gražius argumentus Dievo žodžio, 
i ir argumentus klaidos. O jeigu neatsišauks iki Lapkričio 
' 12, tada mes patįs išaiškinsime tuos klausimus ir dauginus 

a dar pareikšime, nes Babilionas neatbūtinai turi griūt.
Reikalui atsitikus kreipkitės šiuo anrašu:

i M. J. Getbhaš, 716 W. Slst St., Chicago, 111.

Svetainė atsidarys 5-tą vai

Gerbialna visuomenė nuoširdžiai meldžiame savo atsilankymu parėmti Lietu 
//r* vos vargstančius našlaičius, nes minėtas vakaras vien jų naudai ir yra ren 

giamas’ * Vakaro RENGIMO KOMISIJA.

t - . v».s aklą įtempivt,
Bsti, .’srletastinii galvos skaudėjimo; 
4vaigrMo aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, sicranbuną akių karštį, atitaiso 
ireivas akla., nuima kataraktą, atitai 
so trumparegystę Ir tolirėgystę. Pri
renka teMngni akinius. Visuose at 
sitikimuoirr ttrzaminavlmas daroma? 
su elektra parodančia mažiausia? 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama | 
mokyklos vaikus.

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

^-dfbone Boulevafd 7589

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2211 W. 22nd St., kerti Learitt SL 
Telephone Canal 2552 

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

Veda visokias bylas visuos* 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, periant arba parduodant Uo
tus, Namus, FarmaS ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morgo- 
čiaus ,ant lengvų išlygų.

Lietuvis malevoto- 
jas ir popierų kli- 

Juotojas
Ant pašaukimo dirbu 
visose dalyse miesto.

Tel. Kedžiė 0971
A. A. Herman savininkas, 529 No. Kedzie Avė., Chicago.

Jeigu dar ne, tai tuojau iš- 
pildyk ją (žiur. 4 pusi.) ir iš- 
kirpęs iš laikraščio prisiųšk 
“Naujienų” ofistii.

Jeigu jau esi išpildęs blanką, 
tai duok savo laikraščio kopi
ją (arbh iškarpą su anketos 
blanką) savo žmonai, savo 
draugui arba pažįstamam.

Ragink Tamsta, kad kiek
vienas žmogus, kurĮ paliečia 
Lietuvos piliečių registracijos 
ir Lietuvos piliel^biės įstaty- 

dalyvautų šioje an-

KRIKŠčIONIdKOSIOS “LAIS
VĖS” PATARIMAI.

Kauniškis krikščionių dien
raštis “Laisvė” savo 174 Nr. 
paduodamas “'Darbininkų Kuo- 
pos1 
tytų jų 
pabriežia

visi pareiškia savo
kad butų matyt,

į)f. M. T. ^tfikol’is 
Lietiivįs 

GYDYTOJAS’ IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

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

Brangenybės priedai.
Kaunas, IX. 4. — Kįlarit kas

kart brangenybei, Lietuvos val
džia ir privatinių įmonių savi
ninkai rioroms rienoroms yra 
verčiami kelti savo tarnauto' 
jams bei darbininkams algtA.

Kaip būdavo dar prie rusų 
taip ir dabar Lietuvoje priva
čių įstaigų bei dirbtuvių dar
bininkai kur kas yra geriau 
aprūpinti už valsftylSiuitis taa.’- 
rautojus bei darbininkus, šiuo 
metu Kauno privačių įmonių 
darbininkai netik kad už dal
bą gauna geresnį atlyginimą 
negu valstybiniai,’bet dar gau
na ir produktų papigini^ kaina 
(rugienių ir kvietinių miltų, 
druskos ir cukraus), kurių val
stybiniai visai negauna.

Nuo pradžios 1921 metų val
stybiniams kartas nuo karto 
davinėja piniginių brangenybes 
priedų. Paskutinysis priedas 
buvo duotas nuo 1 rugpiučio 
po 50% prie pagrindines al
gos ir po 200 auksinų mėne
siui brangenybės priedo. Gi da
bar valstybės įstaigų etati
niams tarnautojams už rugpiu
čio mėnesį vėl pažadėta damo 
keti po 1500 auksinų maistpi
nigių ir po 100% vaikų priedo. 
O padieniams valstybiniams 
darbininkams .dieninį mokesnį 
pakelt ant 40 auksinų' dienai.

Be to, sulig “Eltos” prane
šimu, valstybiniai tarnautojai 
busią aprūpinami cukrum, dru
ska ir žibalu.

Reikia pažymėti, kad prie 
šių dienų brangymečio minė
tieji priedai me ką daug tepa
dės, kuomet juodos duonos sva
ras jau kainuoja 16-18 auksi
nų, lašinių svaras 220-240 auk
sinų. — P. Klimka.

Reikr/aukito platesniu 
formacijų apie viską, 
šykite mums laiškus, 
kalaukiiito musų 
kurso ir knygų katalogo,

”VIENYBĖ” 
EINA DU KART 

SAVAITĖJE 
Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias iš 
Lietuvos ir visur ir turi 

juokų skyrių 
"TARKA” 

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

i
Pirkite ^Vienybės” Ben
drovės šorus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.
■ ro

Užlaiko didelĮ knygyną, 
kur galima gauti vi

sokių knygų.

Pirmu kartu stato scenoje labai gražią 4-rių veiksmų komediją 
(atvežta iŠ Lietuvos) 

INTELEGENTA1

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta: ' 
3323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utaminką ir 
ketvergą. Nedėliomis nuo 9 iki 12 
ryto.

duktė 
pasižadėjo būt mano žmona.

—Tai ką, ar aš kaltas? Be
silankydamas pas ją kone kas
dien ir pats galėjai numanyti, 
kad kas nors bloga atsitiks.

Užsilaikyk vėsiai - elektra vėdyklė tai padarys
Užtikimas pardavimas, $7.50 ir aukščiau. Namuose d.ratus iš- 

vadžiojam, fixtur*s sudedam, visokį reikmenys ir pfilaikytojus.

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

. Tel. BouleTard 1892 ir 716^., , . .r..; '

\ - i . « ; i ; i : ’ i i s ■ : i ! i i i ( i i i i < 1 ( i i i i s i ‘ i i i, 

i 29-tas Metinis Apvaikščiojimas : 
DAUKANTO GIMIMO DIENOS i

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJA
! Subatoje, Spalio-October 28 d., 1922 S
I MILDOS SVET., S
I 3142 So. Halsted St. B
■ Pradžia 7:30. ' įžanga 35c. y patai. B

Šis vakaras yra rūpestingai rengiamas ir bus pasistengta, kad ■ 
atsilankiusią publiką užganėdinti. Apvaikščiojimas prasidės dalinimu j j

■ auksinių žiedų sekantiems savo garbės nariams: Bajorinas Vincas,
} Juozaitis Petras, Raflavičia Jonas No. 1, (šie pirmutiniai 3 jau gau

na antras dovanas, nes Draugijoj yra išbuvę 24 metus) Stankūnas Ta-
I masj Ėdintas Petras, žilvitis Vladas, Petrošius Antanas, Smilgevicia B 

Antanas, Martinkus Antanas ir šerpitis Dominikas. Bus kalbų, dai- -
I nų ir gražių muzikos gabalėlių. Po programui.šokiai prie geros mu- C 
I žikos. Kviečia visus KOMITETAS.

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUflNIflN
VIENYBE PUBL. 60
193 Grand St. ’b 

Brookion, N. Y.
Kur vienybė, 
Ten galybė.

Chicsįpis Komitotss Lietuvos Nsšlsiinoins
Nedelipj, Spalio 29, 1922

M. Mėldažio svefc, 2244 W. 23rd PI.

DECŪRATINC C U



Trečiadienis, Spalis 25, 1922 NAUJIENOS, Chicapff, III.

[korespondencijos!
WATERBURY, CONN. •

Protesto rezoliucija prieš 
registraciją.

Waterburio Lietuvių Progre
syvių Draugijų Sąryšis, susi
dedąs iš 18 draugijų savo mė
nesiniame susirinkime laikyta
me rugpiučio 29 d., 1922 m. nu
tarė išnešti protesto rezoliuciją 
prieš Lietuvos valdžią:

Kadangi Lietuvos valdžia per 
savo Atstovybę VVashingtone 
paskelbė patvarkymą, reika
laudama, kad visi Amerikoj 
gyvenantieji Lietuvos piliečiai 
užsiregistruotų iki gruodžio 9 
d., 1922 m. ir užsiregistruoda
mi užsimokėtų kas metas po 
$10;

Kadangi neužsiregistravu
siems ji grūmoja atėmimu Lie
tuvos pilietybės ir konfiskavi
mu jų turto Lietuvoj.

Tai tokis Lietuvos valdžios 
patvarkymas yra negirdėtas is
torijoj.

Lietuvos valdžia, pasidėka- 
vodama Amerikos lietuviams 
už jų bonų pirkimą ir rėmimą 
jos finansiniai, atsimoka jiems 
bandydama uždėt jiems ant 
sprandų retežius ir surakint jų 
laisvą protavimą.

Jeigu Lietuvos valdžia pasi
elgs sauvališkai, tai mes, Wa- 
terburio progresyvė srovė busi
me priversti atsisakyti nuo 
Lietuvos rėmimo moraliai ir 
pinigiškai.

Pasirašo komitetas:
A. Šeštakauskas,
Thomas Matas,
Vincas Bagdanavičius.

WAUKEGAN, ILL.

A. a. Vladas Galinis.

Spalio 19 d. čia buvo laido
tuvės a. a. Vlado Galinio, vai
kino 19 metų, kurį pakirto bai
sioji džiova. Jaunuolis buvo 
baigęs Waukegan augštąją mo
kyklą. Skriauda lietuvių tau
tai vis laidoti moksleivius, — 
netik skriauda, bet sarmata. 
Tik ir girdėt lietuvis mokslei
vis mirė džiova...

Lydžiame į kapus jaunuolį, 
puošiame grabą gėlėmis. Kuni
gas sako prakalbą: “Štai mirė 
jaunikaits — dievas jam taip 
paskyrė”, ir prideda: “Visiems 
reiks mirti ir turtus palikti”. 
Taip, reiks turtus palikti. Kas 
juos sugrobia. Bet moksleivis 
miršta džiova, kad jų neturi iš 
ko gyvastį užlaikyti tinkamai* 
Per dieną mokykloj, pagrįžęs 
vakare turi eiti uždarbiauti. 
Taipgi vasaros laiku nėra pro
gos ilsėtis nei tyresniu oru pa
kvėpuoti, bet turi dirbti užsi
daręs. žiūrėk, nuvyto kai žo
lelė be saulės spindulio ir tam
pa džiovos auka.

Ar nelaikąs butų suprasti li
kimą moksleivių. Ar negeriau 
butų neberti gėlių ant mirusių 
ir tiesti ranką per grabą, bet 
tiestb pagelbos ranką gyviems 
moksleiviams, vaduoti nuo sun
kių skurdo sąlygų kol jie mo
kinasi, o tada jie augštus mo
kslus išėję papuoštų musų tau
tą apšvietos gėlėmis.

—P. Budrunienė.

Piliava, Kaunas ir Vilnių,
Jei jųa manote važiuoti Lietuvon 

pasimatymui su giminėmis arba no
rite atsikviesti draugus, žiūrėkite, 
kad laivakortė butų pirkta pas The 
Royal Main Line. Dideli ir populia
riai laivai: “Orduna”, “Orbita” ir 
“Oropeaa”, kurie plaukioja tarpe New 
Yorko ir Hamburgo kas dvi savaiti. 
Jie yra labai gražiai ir švariai Įreng
ti. Trečia klesa tiesiog yra puiki 
Bus labai žingeidu važinėti tais lai
vais. Pilnas informacijas gausite nuo 
agentų arba

THE ROYAL MAIL STEAM 
PACKET CO..

117 W. Washngton St., Chicago. 
325 Second Avė., So. Minneapolis.

Rezidencijos T ei. Yards 5142
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak.

DR. A. R. MERSCHATIS 
. DENTISTAS

Ofiso Tel. Boulevard 7179 
3243 So. Halsted SL Chicago.

Nedėldienias pagal sutarimą

Dabar Lietuvoj jau nebegali būti nei rublių, nei 
auksinų, nei markių, o yra ir pasiliks tik nauji Lietuvos 
pinigai vadinami LITAIS, 
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Nuo šios dienos kaip nesiųsi pinigus Lietuvon, ten
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jie bus išmokėti tik Lįtais, naujais Lietuvos Pinigais.
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Toks yra Lietuvos valdžios patvarkymas, 
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Su įvedimu Litų Lietuvos ukiui pradės geriau klo
ties. Amerikiečių siunčiami pinigai nebeklius vokiečiams, 
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bet eis naudai Lietuvos Žmonių.
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Litai nepuls kaip markės, kadangi vien tik Ame
rikos Lietuvių siunčiami Lietuvon pinigai galės iškelti 
Litų kursą aukštai.

Siuskite per NAUJIENAS
LITUS LIETU VON.

1

MRS. A. MICUNIEVICZ, 
AKUŠERKA

8101 So. Ratated St„ kampas SI gal 
Telefonas Yards 1119

Baigas! 
Akušeri- 

os kolegė 
liga 

praktika
vusi Pen»« 
silvanijos 
hospitalS- 

<e. Pasek- 
ningai pp» 
tarnauja 

>rie girBf 
lymo. Due 
la rodą vi- 
oldose )i- 
<ose ir ki
ekiuose ref 
valuose mo 
erimi Ir 
merginoms.

• PRANEŠIMAS
Ofisas Dr. G. M. Glaser pereina 
J rankas žento ir partnerio Dr. 
Charles Segal. Visi senieji paci
entai ir draugai aplaikys apžiū
rėjimų ir gydymų kaip ir nuo 
paties

DR. G. M. GLASER 
Ofisas:

8149 S. Morgan St., kerti 82 SL 
OFISO VALANDOS:

Nuo 12 — 2 po pietų, 5:30 — 7 
vakare. Nedėliomis nuo 12 — 

2 po piet.
Telephone Yards 687

' DR. CHARLES SEGAL ' 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 laboe 

Chicago, Illinois;
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vvrišką ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai, ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 vai 

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

X ................................ ■,■■■/
MRS. M. WA1TKIEWICZ 

(Banienė),
Atoierka 

3113 SJEIalsted si 
Tel. Blvd. 8188 

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo i turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo. 
Kiekviename at
sitikime teikiu 
ypatiškų prižiū
rėjimų. Doodu 
patarimus mo 
terims ir margi* 
noms veltui.

Tel. Pullman

A.SHUSHO 
AKUSERKA

Turiu patyrimų 
moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligoję ir kūdi
ki laike ligos.
10929 S. Sfhte St.

Chicago, III.

5432

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spindulial
Ofisas 2201 W. 22ad St, kampu & 

Luvitt 8L Tek Canal 6222.
Rasidencija 2114 W. 4» Si.

Tel. Lafayette 4988
Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12 y.
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Publiahad Daili *xoayt Sandai!

Bditor P, firigalktai 

im talh Halated Stori 
CkteftgOi Illinois. 

Telophone Aoosevelt 8MB

Subacrlption Ęateąj 
8.00 per year in Canada. 
>7.00 per year putaide of ChicagOj 
>8.00 per year in ChicagO) 

8c. per copy.

Entered m Second ClaM Matot 
March 17th, 1014, at tirt Port Office 
of Chicago, III., pnder tirt Mfc of 
March 2nd, 1879.
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I1L — Telefonas! Roosavalt 8MA

Užsimokėjimo kainai 
Chicagoja — paltui i 

Metama ........ .......... .......
X UJU lUVLIf ■■■■—■■■■■aT—fei 

Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam ,

*i MO
* 1.75

Viena kopija , , , , ,.«i .
, Savaitei t. i »u_ lm y- -

Miaedui___ __ „ flfc.
Suvienytose Valstijose M ChtertPJ* 

paštu;
Metame__  . , ■ >.>., —t >7*00
Pusei metų ........................ 4*00
Trims mėnesiams . 2.00
Dviem mėnesiam .... ■    —« 1*50 
Vienam menesiui .. >■—.-< .76
Lietuvon ix kitur ušaieniuosas

(Atpigintai
Metams
Pusei metų ............... .............
Trims mėnesiams ------ 2.25

Pinigus reškia siųsti palte Įtarty 
Orderiu, kartu au oiaakyma

>8.00
4.50

Lloyd George ’o 
puolimas.

Anglijos konservatorių ir 
liberalų koalicija suiro ir re
zultate to puolė Lloyd Ge
orge’o ministerių kabinetas. 
Sudaryt naują kabinetą ta
po pavesta konservatorių 
vadui, Bonar Law, ir jisai 
pakvies į ministerių vietas, 
žinoma, tiktai savo partijos 
žmones.

Svarbiausias naujosios 
valdžios darbas bus parla
mento paleidimas ir naujų 
rinkimų paskelbimas. Ar 
konservatoriai ir po rinki
mų bus stipriausia partija 
parlamente, šiandie dar sun
ku atspėti. Išrodo, kad libe
ralus jie sumuš, kadangi li
beralai yra suskilę į “nepri
klausomuosius” su Asųui- 
th’u priešakyje ir į “koalici
nius”, kuriems vadovauja 
tik-ką nuverstasis ministė- 
rių pirmininkas. Bet kon
servatoriams gręsia pavo
jus iš Darbo Partijos pusės. 
Pastaroji gali gauti dau
giaus vietų už juos, ir tuo
met ji turėtų būt pakviesta 
ir valdžią sudaryt.

Taigi Anglijos žmonėms 
dabar reikės pasirinkti tarp 
konservatorių (dvarinin
kų) valdžios ir darbininkų 
valdžios. Aišku, kad pusiau- 
konseryatoriškas, pusiau- 
liberališkas vidurys jau ne- 
bepatenkina jų. To vidurio 
politika įkyrėjo jieips, ka
dangi ji nepajiegė tinkamai 
išspręsti nei vieno opesniojo 
po-karinės gadynės klausi
mo nei namie, nei užsieniuo
se. Reikia pripažinti, kad 
Lloyd George dėjo nemažai 
pastangų išvesti ir savo ša
lį, ir visą Europą iš tų keb
lumų, į kuriuos juos įtraukė 
karas. Bet jo nelaimė buvo 
tame, kad jisai buvo per
daug surišęs save tais priža
dais, kuriuos jisai buvo da
vęs savo šaliai ir kitoms ša
lims karo laiku. Xik pagal
vokite, kiek jam /teko ma
nevruoti, kol jisai nuo obal- 
sio “pakarti kaizerį” ir nuo 
Versalės taikos sąlygų priė
jo prie politikos, 'daugiaus 
ar mažiaus palankios Vokie
tijai! t - i _ _ .

Ir nuosakiai vesti šitą po 
litiką jisai vistįek neįsten 
gė, ka< j jisai negalėj* 
atvirai laužyti sutartis, pa 
darytas Versalėje su Fran-
cija. Griežtai pakeisti visą 
šalies nusistatymą kaip su
lig Vokietijos, taip ir sulig 
Francijos ir kitų šalių, galė
tų tiktai tokia valdžia, kuri 
susidėtų iš žmonių, neturin
čių nieko bendra su Versale. 
Šita mintis, sustiprėjusi 
Anglijoje ypač po to, kai 
turkų pergalė ant graiku su
ardė Llloyd George’o planus 
artimuosiuose Rytuose, ir 
sukėlė plačius visuomenės 
sluogsnius prieš jo valdžią.

Taigi Llloyd George’o įpė
diniams teks pravesti tą at
mainą Anglijos politikoje, 
kurią nepajiegė įvykinti 
konservatorių ir liberalų ko
alicija. Dauguma Anglijos 
žmonių gal šioje valandoje 
mano, kad tam uždaviniui 
tinka Bonar Law su jo vien
minčiais. Jeigu taip, tai 
konservatoriai laimės rinki
mus. Palikę valdžioje, jie 
turės, nežiūrint viso savo at- 
žagareiviškumo socialės ir 
ekonominės politikos srity
je, eiti prie dar didesnio su
siartinimo su Vokietija ir 
dar griežčiau priešintis 
Francijos pastangoms pa
smaugti savo kaimynę, negu 
“pažangusis liberalas” Lloyd 
George.

Abejotina tečiaus, ar jie 
^alės eiti šituo keliu tiek to
li, kiek to-reikalauja dabar
tinė Europos padėtis. Jei
gu negalės, tai jų valdžios 
gyvavimas bus neilgas. Tuo
met Anglijai nebebus kito
kios išeities, kaip tiktai pa
vesti valdžią į Darbo Parti
jos rankas.

Komunistai susidė
jo su Ku Kluxais.

Žinia, kurią mes paėmėme 
š žydų socialistų dienraščib 

“Forverts” ir vakar paskel
bėme “Naujienose”, būtent, 
<ad komunistų vadas W. F. 
Dunn yra juodašimtiško Kū 
Klux Klano narys, reiškia 
daugiaus, negu sensaciją. Ji, 
taip žaibas tamsoje, staigu 
nušvietė tą pelkę, iš kurios 
skleidžiasi darbininkų judė
jime komunistinės demora
lizacijos garai.

Darbininkų minios jau se
nai žiurėjo su pasipiktinimu 
į tą nešvankią “partiją”, bet 
daugelis jų cįr vis manė, 
kad komunistai yra nuošir
dus revoliucionieriai, tiktai 
labai silpni protu ir nekul
tūringi. Dabar tečiaus tie 
elementai pasirodo visai ki
tokioje šviesoje. Jų ištiki
mas vadas, pastatytas kan
didatu į valstijos gubernato
rius, ir oficialio partijos or
gano vedėjas, yra susidėjęs 
su aršesniais gaivalais, negu 
fašistai Italijoje arba “is- 
tinno-russkije liūdi” senojo
je carinėje Rusijoje!

Ne, žmonės, kurie pasi
renka sau šitokius vadus, 
negali būt skaitomi vien su
klaidintomis avelėmis. Jie 
yra galutinai sudemorali- 
zuoti. ,

KAD DIEVAS LAIMINTŲ.
Kauno laikraščiai rūgs. 24 d. 

leidiniuose skelbia:
“Vytauto bažnyčioje šį sek

madienį pamaldose dalyvauja 
— prieš išvažiuodami į tume 
po Ameriką — artistai: Oleka, 
Byra ir Leškevičius.”

VOKIETIJOS DARBININKAI
PRIEŠINAMI REKONSTRUK

CIJOS SUTARČIAI.

Vokietijos Ir Prancijos ka
pitalistai padarė sutartį, kuria 
einant, bus pradėta atstaty
mas tų Prancijos teritorijų, 
kurios labiausia nukentėjo ka
ro metu. Prancūzų rekonstruk
cijos ministeris sutiko įsileisti 
50% vokiečių darbininkų. Vo
kietijos socialistai ir unijistai 
atvirai reiškia savo nepasiten
kinimą ta kapitalistų sutarti
mi. Berlino “Vorvvaerts” rašo:

“Tiesa, kad Vokietijos so
cialistai ir unijistai jau nuo 
senai reikalauja, idant vo
kiečių darbininkai butų siun
čiami Prancijos sunaikintų 
teritorijų atbudavojimui.

“Mes visuomet žiūrėjome 
į aktingą Vokietijos darbi
ninkų dalyvavimą atstatymo 
darbe, kaipo į geriausią įmo
nę panaikinimui neapykan
tos taip dviejų tautų.

“Penkių tautų konvenci
joj Frankfurte mes reikala
vome tokio dalyvavimo. Bet 
tuo laiku prancūzų kapita
listai tam sumanymui ma
žiausio palankumo nerodė.

“Džiuginantis reiškinys 
naujos sutarties yra tas, kad 
kai kurios vokiečių firmos 
nori paveržti iš Stinnes re
konstrukcijos darbą. Bet mes 
privalome būti atsargus, nes 
tokiuose atvejuose kapitalis
tai po trumpos kompeticijos 

,moka susitaikyti ir sutarti
nai dirbti.

Blogas dalykas toj sutar
ty] yra tas, kad Vokietijos 
reparacijos duos galimybės 
privatiniems kapitalistams 
pasidaryti milionus pelno ir 
tuo budu suteiks vokiečių 
ir prancūzų kapitalistams 
pirmenybę Europoj.

“Sutarties ,i pragaištingu
mas reiškiasi dar ir tuo, kad 
ji yra remiama Gillet — 
Ruppel planu, kuris panai
kina organizuotų darbininkių 
kontrolę ant kainų. Tokia 
kontrole buvo darbininkams 
suteikta Rathenau-Loucheur’o 
sutartyj.”

Toliau “Vonvacrts” ragina 
vokiečių visuomenę susirūpin
ti tąja sutartimi ir daryti ata
tinkamo spaudimo į parlamen
tą ir kabinetą, kad ta sutartis 
butų pakeista. Ir kadangi ta 
sutartis gali būti išpildyta tik 
darbininkų unijoms pritariant, 
tai “Vorwaerts” mano, kad ka
pitalistams nepasiseks ją įvy
kinti. Tuo labiau kad prancū
zų darbininkai pilnai pritaria 
vokiečių darbininkų nuomonei. 
Straipsnis baigiama šiaip:

“Mes, socialistai, mažiau
sia esame užinteresuoti siun
timu vokiečių darbininkų 
Pranei j on tik tuo tikslu, 
kad davus galimybės kaip 
vienos, taip ir kitos šalies 
kapitalistams susikrauti mi
lionus pinigų ir pavergti tuos 
darbininkus savo intere
sams.” •

AR TIMOFEJEVAS 
TEBfiRA GYVAS?

Belgų socialistas, Arthur 
Wauters, kuris kartu su Emile 
Yandervelde vyko į Maskvą 
ginti socialistus revoliucionie
rius, rašo laikraštyj “Le Peu- 
ple”, kad jis gavęs iš Rusijos 

cialrevoliucionierių likimą.
Jisai sako, kad Lenino val

džios leidžiami gandai, buk 
Timofejevas tebesąs gyvas, 
yra melagiiig****

Nuteistieji buVo paskelbę ba
do streiką. Jie Randasi žiaurių 
čekistų, buvusių v kriminalistų, 
rankose.

Rusijos komunistai esą pa
sidalinę ' kairiuosius ir deši
niuosius. Dešinieji priešinasi 
kalinių kankinimui. Dalis Ųen- 
tralinio Pildomojo komiteto

narių irgi reikalauja, kad su 
kaliniais butų Žmoniškiau ap
sieinama. Bet Trockis su fcavo 
šalininkais įrnąs viršų komi
tete.

Dešinieji komunistai sako, 
kad Timofejevas nepapildė sau- 
žudystės, bet buvo kalėjimo 
saugų nužudytas. Pasakojama, 
kad sargai jį mušę tol, kol 
jis netekęs sąmonės, o paskui 
smogę jo galvą j geležinę lo
vą. Tuo budu esą jis buvęs nu
žudytas.

Rusų advokatai Muravjovas 
ir Tager, kurie gynė socialis
tus revoliucionierius, liko išsių
sti į šiaurinius tyrus, kur juos 
laukia neišvengiama mirtis.

Wauters graudena Belgijos 
socialistus gelbėti bolševikų te
roro aukas. Jisai sako, kad tai 
esąs visų kultūringų žmonių 
reikalas. Todėl prie socialistų 
ir darbininkų protesto privalo 
prisidėti visi pažangus žmonės.

Tad pasirodo, kad Timofe
jevas ištikrųjų nebėra gyvas. 
Lenino jezuitiniai valdžiai, ma
toma, nelabai vyksta paslėpti 
faktus. Jeigu jau padoresni ko
munistai ima reikalaut; žmo
niškesnio apsiėjimo su socia
listais revoliucionieriais, tai ga
lima numanyti, kaip žiauriai 
apsieinama su kaliniais-

NE MUSŲ RATAI, 
NE MUSŲ BATAI.

‘Draugas” išpradžių išrėžė 
karštą pamokslą apie patrio
tizmą ir primetė “'Naujienoms” 
prolenkiškumą ir endekizmą. 
Atsakydami į tuos priekaištus, 
mes nurodėme “Draugui”, jog 
jo vienminčiai kaip Lietuvoj, 
taip ir Amerikoj savo dailiais 
kaip tik ir pučia į lenkų dū
dą. Tuo labiau mes turėjome 
teisės tatai padaryti, kad 
‘Draugas” įpirmų pirmiausia 
primetė mums Petrogrado Sei
mą, įvykusį 1917 m.

“'Draugas” iš tos padėties 
sumanė išsisukti labai pigiu 
budu. Jeigd kun. Bu£ys, Stul
ginskis, parapijinių mokyklų 
globotojai elgiasi ne visai ge
rai, tai juk, giręli, “negalįs už 
tai atsakyti ‘Draugas”. Pui
ku. Bet kodėl “Draugas” ma
no, kad ^‘Naujienos” yra at- 
sakomingos už Petrogrado Sei
mą? Kodėl “Draugas” skaito 
galimu prikišti mums kitų dar- 
bus, o kuomet jam nurodoma 
jo vienminčių darbai, tai jis 
kratosi nuo jų?

Kuomet “Draugas” giriasi, 
kad tik katalikai iškovojo Lie
tuvai nepriklausomybę, tai mes 
turėjome pilnos teisės panagri
nėti krikš. demokratų partijos

Tiesa, “Draugas” bando dar 
pateisinti kun. Bučį ir prez. 
Stulginskį. Esą jis nežinąs, kad 
kun. Bučys agitavęs už Hy- 
manso projektą. Jis nežinąs ir
gi to, kad Stulginskis nekal
tus darbininkus laikąs kalėji
me. Nežinojimas, suprantama, 
pateisina daug dalykų, bet to
li gražu ne viską. Apie kun. 
Bučį, darbininkų teisimus ir 
peoviakus plačiai rašė Lietuvos 
laikraščiai. Ir jeigu “Draugo” 
redaktorius neskaito tų laik
raščių, tai juk ne musų parei
ga teikti jam informacijų apie 
tai, kas dedasi Lietuvoj. Gal 
‘Draugui” nėra žinomas ir tas 
faktas, kad p. Stulginskis! su
sitepė nelabai švarios rųšies 
spekuliacija? Jeigu taip, tai te
gul “Draugas” pasiskaito “Tė
vynės Balso” No. 185.

O kai dėl to, jog parapiji
nėms mokykloms trūksta lie
tuvaičių seserų, tai mes no
rėtume žinoti, kodėl jų ne
trūksta eksportavimui į Lietu
vą?

žodžiu, “Draugas” negali 
laikytis “ne musų ratai, ne 
musų batai” .politikos, jeigu jis 
visur ir vįsakame remia krikš- 
čionis demokratus.

JDOMŲS prajovai. 
, .-------——■

“Laisves” No. 139 mes skai
tome tokią tiradą:

“Vadinasi, tarpe savųjų
įvyko nesusipratimas, savie-

ji susipešė ir vėl susikalbė
jo. Va H s i irgi į tokius da
lykus nesikišo. Ir kaip čia 
galima kištis, kuomet Ku 
Klux Klanų organizacija su
sideda iš tokių elementų, ku
rie kovoja prieš darbininkų 
organizacijas, kurie užpuldi
nėja ant pažangesniųjų dar
bininkų organizacijų, kurie, 
jei įmanytų, tai be duonos ir 
druskos visus komunistus su
ėstų. iPagaiiaus, kąip Čia pa
liesti tokią organizaciją, ku
rioj priklauso ir valdinin
kų.”

Reikia tiesą sakyti, kad tai 
labai griežtas Ku Klux Klano 
smerkimas. Bet nežiūrint to, 
komunistai kartais moka visai 
puikiai sugyventi su ta juoda
šimčių organizacija, štai Ame
rikos Darbo Partijos’ kandida
tas į New yorko gubernato
rius, William F. Dunn, pasi
rodė esąs Ku Klux Klano, na
rys. Ir tai visai loginga: kaip 
vieni, taip ir kiti stoja už te
rorą. Tai kas čia stebėtino, jei
gu jie bendram darbui sujun
gia savo spėkas! Italijos kai- 
riasparniai, susigiminiavo su 
fascistais, o Amerikos komu
nistai pradeda sueiti į giminy
stę su Ku Klux Klaniečiais.

Bereikia tik komunistams ir 
klaniečiams su jungtuves iškel
ti ir tąsyk viskas bus tvarkoj.

Del “Friends of Soviet 
Russia" apyskaity

Chicagiškiame žydų dienraš
ty “Forvcrts” skaitome:

“Prieš porą mėnesių buvo 
rašyta “Forvertse,” kad taip 
vadinama “Friends of Soviet 
Russia” organizacija renka 
pinigus badu mirštantiems So
vietų Rusijoj žmonėms, bet 
didelę dalį tų pinigų išleidžia 
čia-pat Amerikoj komunistų 
propagandos ir unijų ardymo 
darbui. Forvcrts protestavo 
prieš tokį “Ųrąugų” elgesį ir 
reikalavo, kad butų nuodug
niai peržiūrėtos jų knygos ir 
apyskaitos.

“New Yorko ‘Gali’, jungtinės 
žydų darbininkų organizacijos 
ir New Yorko Central Trade 
and Labo r Council taipjau rei
kalavo, kad skundai butų iš
nagrinėti ir revizija apyskaitų

Balsavimas dėl Amerikoj gyvenančių Lietu- 
vos piliečių registracijos.

Norėdama patirti Amerikos 
lietuvių visuomenės nuomonę 
dėl gyvenančių šioj šaly Lie
tuvos piliečių registracijos, 
“Naujienų” Redakcija paskel
bia čia tam tikrą atsiklausimą.

Paduodamoj žemiau lente
lėj yra penki klausimai. Kiek
vienas, perskaitęs kiekvieną 
atskirą klausimą, atsako į jį 
dėdamas atatinkamoj vietoj 
kryžiuką, t. y. jei pritaria, dc-

[šį lakštelį, nubalsavę, 

Del Lietuvos Piliečių Regis
1. Ar Tamsta pritari tam Lietuvos įstatymui, kad visi Ame- 

rikoj gyvenantieji Lietuvos piliečiai turi įsiregistruoti Lie
tuvos Atstovybėje arba josios įgaliotosiose įstaigose ligi šių 
metų gruodžio 22.dienos?

tr
faip

ac:ij<
Ne

j
2. Ar tamsta pritari tam Lietuvos įstatymui, kad gyvenan

tieji Amerikoj Lietuvos piliečiai, kurie neįsiregistruos ligi 
gruodžio 22 d. šių metų, neteks pilietybės teisių Lietuvoje?

Taip Ne

3. Ar Tamsta pritari tam Lietuvos Atstovybės Washi)igtone 
įsakymui, kad visi Lietuvos piliečiai, gyvenantieji Ameri
koj, įsiregistruodami turi išsiimti pasus ir užsimokėti po 
$10, o paskui kasmet atnaujinti pasus, užsimokant po $5?

TąlU
L

4. Ar Tamsta laikai teisingu tokį Lietuvos pilietybės įstaty-, 
mą, kuris visus Lietuvoje gimusius žmones, bet išsiėmu
sius pilietybės popieras Amerikos Jungtinėse Valstijose, 
išmeta iš Lietuvos piliečių skaičiaus?

Taip Ne

5. Ar Tamsta manai esant reikalinga kreiptis į Lietuvos Sei
mą ir reikalauti, kad aukščiau paminėtieji įstatymai ir 
patvarkymai butų atšaukti arba pakeisti?

Balsuotojo
, Varads-Pavardė ............................................................................................

i >. r
.4 Adresas .......................................................................................................

Taip.

•

Ne

11
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butų padaryta atstovų nuo vi
sų darbininkų judėjimo sro
vių.

“Friends” vadai bandė to
kios revizijos išsisukti. Jie no
rėjo tą dalyką rėkte užrėkti 
leisdami eibes tuščių “state- 
mentų” ir pareiškimų, Kai tas 
negelbėjo, jie gailaus sutiko, 
kad butų . padaryta revizija. 
Bet tai buvo tik akims nukreip
ti. Nes jie patys vieni paskyrė 
komisiją; kuri peržiūrėtų kny
gas ir, kaip “Friendų” vadas 
d-ras Uartman tuomet rašė, 
jie paskyrę revizijai daryti tik 
tokius žmones, kuriais jię pil
nai pasitiki, kad jie padarys 
juos baltus ir nekaltus. Visų 
pirma jie paskyrė revizijos ko- 
misijon savąjį sąskaitininką ir 
advokatą, kurio “partneriu” 
yra jų oficialinis advokatas, o 
taipjau žinomos “Civil Liber- 
ties Union” pirmininką ir pir
mininko padėjėją. .

“Visas darbininkų judėjimas 
protestavo prieš tokį “Friendų” 
darbą ir reikalavo, kad revizi
jai daryti butų prileisti teisėti 
įvairių darbininkų organizaci
jų atstovai. Bet niekas negel
bėjo. “Friendų” vadai bijojo 
įsileisti darbininkų organizaci
jų atstovus jų knygoms ir 
apyskaitoms patikrinti...

“Dabar ta komisija—jų pa
čių 'komisija paskelbė “state- 
mentą.” Ir nuostabus 'dalykas. 
Ta komisija buvo beveik pri
versta patvirtinti visus svar
biausius “Forvertso” skundų 
punktus.

' “Komisija pripažįsta, kad 
veiklesnieji > taip vadinamos 
‘Darbininkų Partijos” (“Wor- 
kers Party”) vadai buvę 
“Firiends of Soviet Russia” 
apmokamųjų žmonių sąraše 

ir ėmė algas kaipo jų organi
zatoriai. Tų apmokamų orga
nizatorių buvę 41. O kad tie 
organizatoriai buvo vadai “kai- 
riasparnių” ir veikė darbinin
kų organizacijų ardymo darbą, 
tai tą komisija irgi pripažįsta, 
sakydama, kad “Friends of 
Soviet Russia” leidę savo mo
kamiems organizatoriams veik
li “kairiųjų” organizacijų ju
dėjimui.

“Komisija vartoja labai švel
nią, labai mandagią kalbą. Ta
tai vienok jai nekliudo pripa ! 
žinli beveik visų musų skundų 
teisingumą.” z

da kryžiuką langely ties žo
džiu “Taip”; jei'’ nepritaria — 
langely, ties žodžiu “Ne.”

Nubalsavus ir apačioj padė
jus savo vardą-pavardę ir pil
ną adresą anketos laiškelis rei
kia iškirpti ir tuojau atsiųs
ti “Naujienų” Redakcijai.

Reikia skubintis, nes balsa
vimas tęsis tik vieną savaitę 
— iki spalio 28 dienos.

Balsuoti * kviečiami visi, ar

BALSUAJAMASAI LAKŠTAS.
iškirpkite ir urnai atsiųskite “Naujienų” Redakcijai].

O nelaimė! Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

pleiskaną mirtinąjį priešą.
Suvirinkite Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruflles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65c. aptiekose, arba priaiąs- 
klte 75c. tiesiai j labaratoriją.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th St.

Brooklyn, N. Y.

DR. A. M0NTVID

Valandos! nuo 10 iki 12 ryta 
Telephone Central 8862 

1824 Wabanaia Ava.
Valandos; nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tai. Kedzla 7714

^TelephoneBoulevard^5052^

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Nedalioj nuo 10 iki 12 ryto.

1261 Sa. Halated St„ Chicage, Hl.
------------------------------------------------

/'■" ' ' ’ —-i ................ .
Tel. Lafayette 4223

Phunbing, Heating 
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.
M. Yuska,

3228 W. 38tk StM Chieago. IU.
V ......  ,

DETROIT, MICHIGAN
West 1394 Heml. 6678^

WM. J. STOLL CO.,
J. Balchiunas pagelbininkaa 

(arba asistentas)
GRABŪRIUS

1029 — 25th St„ 9508 Cardonl 
Detroit, Mielu

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6234, Market 4526

kas butų “Naujienų” skaityto
jas, ar ne.

Balsavimui pasibaigus ,tam 
tikra komisija suskaitys bal
sus ir jų rezultatus paskelbs 
spaudoj.

Jei pasirodys, kad žymus 
balsuotojų skaičius registraci
jai nepritaria, tuomet bus 
įteikta Lietuvos Seimui tam 
tikra peticija kartu su origina- 
lėmis anketos kortelėmis.
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S. S. LAVAI MIELAI JUMS 
PATARNAUS

• ■

Didelis laivynas, valdomas S. V. Valdžios ir operuojamas 
- United States Linijos, pilnai gali Jums patarnauti. Laivai 

plaukia tarpe New Yorko ir Senos Tėvynės.
i Dideli, smagus, vėdinti ir švarus kambariai trečios klesos 

pasažieriams. Kajutės dėl 2 4 ir 6 ypatų su atskira lova 
kiekvienai ypatai.

Maistas yra geriausios rūšies, gerai pagamintas. Trečios 
klesos pasažierių reikalvimai greitai Ir mandagiai išpildomi.

Dideli kambariai rūkymui, skaityklos ir kitoki parankumai, 
retai tejrengiami trečios klesos pasažieriams.
\ Šis puikus patarnavimas suteikiamas visiems. Pasiųsk 
mums žemiaus telpančią informacijos blanką ir gausi dykai 
knygutę, spausdintą tavo kalboje ; iš jos sužinosi viską apie šiuos 
gražius laivus. Rašykite šiandien. y

APMOKĖJIMAI

tteikatauk knygos
•

Rašyk šiandien dėl pil
nų informacijų, Pasi
žinokite apie gražius 
Suvienytų Valstijų lai
vus, plaukiančius į Eu
ropą. Jokių už tai 
pareigų neturėsi. Pa
siųsk blanką šiandjen.

Jei nori parsitraukti draugus ar gimines iš Senosios Tėvy
nės. apmokėk jųjų kelionę per UNITED STATES LINES. Už
tikrink jiems gerą patarnavimą, patogumus — tegul jie keliau
ja po ŽVAIGŽDĖTOSIOS VĖLIAVOS GLOBA.

INFORMACIJŲ BLANKA 
u. s. Shippinsr Board 

Passenger Dept. G83K3 
45 Brogdway, New York City

Makokite prisiųsti man. Jūsų kny
gute veltui dėl autoritetingų faktų apie 
kelione. Taipgi pilnas informacijas apie 
Jun«£ Vajst.Linijos laivus f Europą ir 
ii ankšto apmokamus keleivius.

Vardas
Adresas
Miestas Valstija.

Informacijų apie laivų išplaukimu ir laivakortes 

reikalaukite adresuodami

CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

- * l ; *- ' 1 .....~

GAISRAS SKERDYKLOSE.
Vakar rytą skerdyklose įvy

ko didelis gaisras. BuvO užsi
degęs Anglo-Amenican ‘taukų, 
sandėlis prie Pershing rd. ir 
Packcrs avė. Taukai, bačkos ir 
šiaurvakarių vėjas prisidėjo 
prie greito išplėtojimo gaisro, 
kurs pradėjo siektis ir persi
mesti į Freed’o manu faktūros 
kompanijos dirbyklas. Pašauk
ta apie trisdešimts ' ugnagesių 
kompanijų slopinti gaisro. Po 
.sunkiam darbui ugriis tapo su
valdyta. Nuostuolių padaryta 
už apie $100,(KM). Gaisro prie
žastis nesužinota.

SUVAžINSJO ŽMOGŲ.'
Pirmadieny, apie 9 vai. vaka

re, prie 16-tos ir S. Halsted 
gatvių, mirtinai tapo suvažinė
tas žmogus autoifiobiliu, žmo
gus laukė gatvekario, kuomet 
smarkiai bėgdamas automobi
lis į šiaurius pertrenkė jį. Su
bėgusieji žmones norėjo su
žeistąjį pasiimti, bet penki jau
ni vyrukai, kurie važiavo tame 
automobily, pagavo ir nusive
žė. Jie važiavo Studebaker au
tomobiliu, kurio laisnio nr. bu
vo 594-937. Kai kurie mano, 
gal sužeistasis yra lietuvis.

Nuotikį matė P. Gadeika.il 
jo šeimyna, ir jie gali būti liu
dininkais.’ Jie gyvena 1606 So. 
halsted St. —Matęs

ŠALIAPINAS DAINUOS 
OPEROJ-

Feodor Šaliapinas, žinomas 
tusų basas, sutiko dainuoti Chi
cago Civic Opera kompanijos 
operoj 19 ir 28 gruodžio. Kitos 
dienos, ktiriose jis pasižadėjo 
dainuoti, buš paskelbtos VS- 
liau.

Telephone Your Mother 
On Her Birthday

/

Long Distance pašaukit savo moti
ną ant jos gimimo dienos, kas jai 
daugiau reikš, negu kokios patrau
kiančios dovanos, kokias lik galė
tum pasiųst. Motina nori išgirsti 
linksmą savo sūnų it dukterų balsą 
ir nori žinot, kaip jiems einasi ir 

, kad nepamiršo jos.

Kad būti su ją ant jos gimimo die
nos, butų jūsų motinai didžiausiu 
džiatigsmu, bet jei .aplinkybės ir to
lis nedaleidžia apsilankyt, tada pa
šaukit jį tėlefonu ir lai ji išgirsta 
jūsų balsą.

Bell Lines Reach Everywhere
-------- —-------- i— • - .  -------- I----------------

ILLINOIS. BELL TELEPHONE 
COMPANY

UNITED STATES LINES
Moore and McCormack, Ine., Roosevelt Steamship Co., Ine.

45 Broadway * I New York City.
110 S. Deatborn St. Chicagd, III.
92 State Street, Boston, Mass.

Managing Operators for

UNITED STATE SHIPPING BOAtlD

LIETUVON
(PER ANGLIJĄ)

. CANADIAN PACIFIC
Dideliais, smarkiais laivais. Išplaukia kasdieną ar pana- 

L Šiai i arba iš Hamburgo, Southainptono, Antwerpo^ 
\ Cherbourgo ir Liverpolio.
ji Artima sąjunga į Danzigą ir Piliavą.

Be sugaišinto ar kokio nesmagunio.
MyJI i7Į | Keleiviai gali apleisti Chicago tik dviems 

/// , dienoms pirm laivo išplaukimo. Kuomęt
/// \ laivas išplaukia iš Quebeė, keliauninkai

H pribūva išplaukimo rytą, tiesiai prie lai- 
MffifcTi vo šono — NEI PAVĖLUOSIT, — NEI 

\ VIEŠBUČIO IŠLAIDOS. Visi 3-ios klė- 
; * |v\ sos keliauninkai turi lovas uždarytuose

Į į kambariuose po 2, 4 ir 6 ypatoms.
, Platesni!) žinių kreipkitės bile prie lai-

va^orŽių agento arba prie

R. S. Ehvorthy, G. A.,
‘ 10 N. Dearborn St., Chicago, III.

ISADOHA DUNCAN 
CHICAGOJ.

Isadora Duncan, pagarsėju
si šokėja, ir Sėrgei Essenin, 
još vyras poetas pribuvo Gni 
čagon. Juodu atkeliavo iš Ru
sijos, bet Aųiėrikos valdžia ne
norėjo įsileisti kaipo “raudo
nųjų.” Per kiek laiko juodu 
buvo sulaikyti Ellis saloj. I. 
Duncan pirmu kartu pasirodys 
Chicago} ateinantį penktadienį 
ir šeštadienį Auditorium teat
re.

PAGAVO KIŠELNINKUS-
Užvakar policija areštavo du 

kišelninku State gat. gatveka- 
ry. Juodu uždaryti belangėm

Lietuviu Rateliuose
Pn. POCIENĖS IŠLEISTU

VĖMS VAKARIENĖ.
šiandien vakare, Great Nor

thern Kotely yra rengiama po
nios Pocienės išleistuvių ’ vaka 
riene. Laike vakarienės bus 
gražus programas. “N u j ienų” 
redaktorius P. Grigaitis irgi

(Seka ant 6 plis!.).

Naujieji Lietuvos 
Pinigai Litai
Jau siunčiama per

Didyjį Valstijinį Bankų
Jis linksmas, nes turi

BAMBINO
VaiBbaženklis Reg. S. V. Pat. Binte

Kūdikiai mėgsta jį I
Jie prašb daugiau! 

Bambino yra geriausia gy
duolė nuo užkietėjimo, die
gimo ir kitų vidurių suirimų. 
Veikia greitai ir visiškai. Jis 
yra geriausias kūdikių drau
gas.

35c. aptiekose arba už 40c. 
prisiunčiame tiesiai iš labara- 
torijos.

F. ad. richter & CO. 
104-114 So. 4th St.

Brooklyn, N. Y.

Central Manuafčturig 
District Bank

1112 West 35th Street 
Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.
■ ■ *"“L"111 ""Į........ 1 i ........................ .................... .. .... ............ ....

Dr. AL, DA VIDONIS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.

Valandos: 
nao 10 ryto iki 3 vai. po plet. 

Telefonas Victory 9082...... . *

Lai Tavo Pinigai Dirba
* •' '*»•
Tamstos piihigai padarys daugina pinigų.
Kaip? Padedant j taupymo bankų, kurie neš pro

centus. ...
Todėl, kuomet padėdi savo pinigus į Taupymo Sky

rių, Stock Yards Savings Banko, nevien esi užtikrin
tas saugumu, bet tuom kart padarai, kad tamistos pi
nigai uždirbtų daugiau dolerių tamstai.

Pradek taupymo sąskaitą pas mus šiandien.

ŠIANDIE KETVIRTA ANKE- 
TOS *I>IENA.

Atsakykite j penkis klausimus, 
išspausdintus šio “Naujienų” 
numerio 4-ame puslapyje. Ir, 
tiiojdus iškirpę iš laikraščio 
anketos blanką, atsiųskite ją 
Redakcijai.

Jėlgu jau esate tai padarę, 
tai duokite iškarpą , su klausi- 
liiaist kitam žmogui, kad ir ji
sai galėtų balsuoti!
KAS PER MUS PERKA TAM VISUS 
DOKUMENTUS padarom dykai. 
MAINYDAMI. PIRKDAMI ar PAR- 
duodami visados kreipkitės pas

The Stock Yards Savings Bank
4162 So. Halsted Street, Chicago, Illinois.

Clearing Rouse Bankas

$. L. Fabionas Co.,
809 W. 35th St., Chicago 

Tel. Blvd. 0611 or 0774.
TAS BUS LABAI JUM ANT 

NAUDOS. 
Pasekmingai Siunčiam Pinigus ir 

Parduodame Laivakorte^ 
Esam? Registruoti Notarai 

Lietuvos Atstovybėje.
UŽTIKRINAM ATSAKANTI IR 

TEISINGA PATARNAVIMA

a‘-. ..JL; :■ - t į.';-.-.

Tai. Austin 787

DR. MARY A 
D0WIATT—SASS

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

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

vakare išskiriant nedėldienius.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

pranešimą iš Lietlivos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad Siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjų pąrašais.

■ 'I

90073 M. Pačinskaitč
Pinigus gavo:

14801 T. Liutkiutė 
14804 F. Petkus 
14807 E. Jeraitė 
14823' L: Aleksevičius 
14837 O. Jurkštaite 
14853 O. Jonutiene 
50426 P. Pabijonaitė 
50595 O. Rimkaitė 
50606 k. Zankevičius 
50622 S. čėtavjčienė
50631 O. Budgienienė
50632 P. L. Kapočius 
50650 J. čepurna
50659 A. Lileikienė
50660 P. Martinkus 
50676 M. Konstantinavičius 
50681 g. šlakaitis
50701 V. Važnienė 
50703 U. Daukienė 
50731 F. Martininkas 
50735 J. Juzėnas 
50739 A. Poskačimas
50743 A. Mizėras
50744 V. Serelienė
50749 M. ir A. Ratelo
50750 M. Rimkienė 
50757 J. Vatkevičienė 
50759 O. —asieliunienė 
50775 k. Dušcha 
50779. J. Soteika 
50788 A. Davidauskiehė 
507^8 V. Ulis
50806 A. Pranašienę
50807 R. Linkevičienė 
50823 K. Jokubauskas 
50825 O. Gerdauskienč 
50893 L. Lebeikas 
50836 K. Mikšis
50842 J. Urba
50843 P. Dapkevičius
50845 A. Pranašienė'
50846 M. Satidargienė 
50848 S. Murauskienė 
50855 K. Karpavičius 
50868 R. Dacaitė 
57153 T. Stašaitienė 
75134 D. Urbietis 
75136 L Mockaitis 
75143 M. Gurskis 
75149 L. Aleksiunas 
75160 A. Useliutė 
75165 A. Armalis
75168 Bendrovė “šviesa”
75169 j. Vincentas 
85082 P. Orlauskiene 
85154 J. Rusšolas 
85164 J. Naujokas 
85167 J. Overius
85176 I. Starulis
85177 A. Remeikienė 
85180 U.(vais
8518'2 V. Siestakaugkas 
85184 A. Žavč 
95185 M. Dobilienė 
90069 A. Auškalnis

90077 J. Mažeikienė ( 
90086 O. Mikuskienė 
95033 A. Baranauskis* 
95064 J. Venckus 
^5068 A. I’etLuS 

95072 G. Kahn 
95079 J. Dobravoskis
95082 M. Uptulis
95083 D. Untulienė
95084 J.'‘Alminas 
05090 J. BalČaitis 
95090 J. BalČaitis 
95092 J. Sarapas
Tel. 16-IX B. Sinickas

Perlaidos:
9736—P. Jakubėnas 

12045—P. Jakubėnas 
12044—P. Jakubėnas 
11623 —V. Kilimaitis 
13343—D. Samboras 
13652 B. Makevičienė 
13674—K. šilinskiene .
13860—J. Saurusiavičius 
13876—D. Juduitiene 
13917—K. Vaitkevičius 
14025—F. Šimkus 
14C28K. Davidavičienė 
14038—1. Lukšas 
14038—A. Jundulienė 
14061—S. Kasparas 
14070—J. Ligmalienė 
14070—J. Ligmalienė 
14072—O. Jakubauskienė 
14109—J. Kazlauskienė 
14117—F. Kairys 
14129—V. Grigas
14J.40—P. C. Jankauskiene 
14144—M. Vailionienė 
14150—M. Stašiukevicius 
14153—j. Vailionis 
14166—M. Vėrikiehė 
14170—M. Gavenavičienė 
14172—F. Tamošiūnas 
14183—R. Kuncius 
14191—M. Galinis 
14194—V. Belackis

( 14198—M. Stankienė 
14208—A. Ungailaite 
14212—E. Juodvalkiutė 
14220—F. Grazauskas 
14221—M. Saučienė 
14222—B. Strėlaškienė 
14223—Al. Tantkaite 
14225—J. Rušinskis 
14Ž41—P. Skurdelienė 
14249—L, Jecevįčius 
14250—M. Knėžienė 
14252—A. Kujavienė 
14255—P. Kaminskas 
14267—M. Petftaitė 
14268—V. Asiūhevičius 
14270—Dikčius Karalius 
14272—R. Detkienc 
14280—K. Strauskaitė

AKIU
ŽINOVAS

Atitaiso žvairas akis 
vienu atsilankymu, be 
jokios chloroformos. 
Suvirš 2000 išgydymų 
užrašuose.

Ateik Ir leisk apžiūrėti diplomuo
tam ir registruotam gydytojui ir 
Chirurgui, kuris specialiai išstudi
javo galvą. Ypatingai gydo

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR GERKLĖS 
z LIGAS.

PATARIMAS DYKAI
Silpnos .. Akis Kurčios . Ausis 
įi .. ...........................
Raudonos 
Žvairos .
•T ■ .   ! l\ • i. ■' ......................... -----------

Skaudama Nosis Skaudama Gerklė 
Bėganti *. Nosis Silpna .. Gerklė 
Kreivą .. Nosis Kataruota, Gerklė 
Užkimšta Nosis J Papūtus Gerklė

Franklin O. Carter, M. D.
25 metai prie State gatvės 

120 So. Štate SU Chicago, III
Valandos: nuo 9 iki 5. Nedėldie- 

niais nuo 10 iki 12.
r..... . .......— ......... ................. ...

“MIZAR” — karalius
Visų gyduolių gy- 
dumui reumatiz
mo. Gvarantuoto^ 
gyduolės nuo slo
gų, rankose ir ko
jose skausmų, strė
nose, pečiuose ir 
šiurpulių visame 
kūne. Visos šios li
gos galima išgydy
ti per 3 kaltus, var- 
jant Mizar.

Nėra skirtumo, kaip sena ir ap
leista liga, bus išgydyta. Puodas 
kainuoja $4 ir $6. Galima gaut 
pirkt nuo išdirbėjo

JUOZAPAS' SOROKOWSKIS, 
2424 W. Superior St., Chicago, III.

Rezidencijos tel, Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligą.

bfisaą: 3335 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

KVitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

kandamos Akįs Tekančios Aus 
Akis Ūžiančios Aus 

. AkRJ Užkimštos Aus ... .......... . -

s 
£ 
S Dr. Maurice Kahn

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė.

Tel.: Yards 994
Ofiso va!.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 v. nedėldieniais nuo 10 
iki 1 vai. po pietų.

.......................... ■ H........ .

AKIŲ DAKTARAS

Ant Bridgeporto
Pritaikau akinius, sudužusius stik
lus ir sulaužytus rėmus sutaisau j 
trumpą laiką; užtikrinu kuogeriau- 
sią patarnavimą ir užganėdinimą.

Patarimai suteikiami dovanai '

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

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

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

Chicago.
■ t • ♦'. 1 ♦ »« t • «

Dr. V. A. Šimkus
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeras 

3261 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 5052

Vai. 10—12 A. M. 1—3 ir 6—9 P. M. 
Ned. 10—12 A. M.

Residence Canal 2118

DR. W. YUSZKJ^!WICZ
Gydo visokias ligas: galvos, 

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

1407 Milwaukee Avė.
Tel. Humboldt 5849

“T

Dr. A. J. Tananevičius
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir gyvenimo vieta 
. 10821 S. Michigan Avė.

Tel. Pdllfhhn 3213 
Vai. 8:30 iki 10 nrto; 1 iki 8 po 

pietų; 7 iki 9 vai. vak.

Canal 0257
14 ak ta ui s Tel. 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 4 po piet, 
6 iki 9 vakare.

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryte
1821 So. Halsted St., 1 

Kampas 18 ir Halsted 84.
T-'- --------------

Office Hours: 10 iki 12 pietų 
5 iki 7 vak.

.i Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Yuiska

PHYSICIAN AND SURGEON
1900 So. Halsted St.

Gyvenimo vieta:
4193 Archer Avė.
2 iki 4 po pietų

Tel. Lafayette 0098

Dr. Natalija Žukauskas, 
Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir chroniškas li
gas; taipgi ir nervų ligas: svyru, 
moterų ir vaikų. Specialisti mo
teriškų it merginų ligų.

943 W. 33rd Place
Patarimai dovanai.

Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

Tlephonas Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan St., 

CHICAGO, Iii. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedalioms ofisas yra 

uždarytas

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted StM Chicago, III.

Telephope Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietą, 
6 iki 9 vakare

325S <So. Ilalstėdl St., Cbicag*.
■i.... .............

f
DR. C. K. KLIAUGA

DENTISTAS
1821 So. Halsted St., Chicago, UI.

kampas 18th St.
Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak. 

Phone Canal 0267

DR. A. J. BERTAŠIUS 
PHYSICIAN IR SURGEON 

3464 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v. 

■ Ned. 9 iki 11 ryto 
/Tel. Boulevard 5913

Riezidėncija, 3159 So. Union Avė. 
( Tėl. Yards 1699

................ ___ ________________________________________________

Gadeika.il
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Lietuviu Rateliuose
(Seka nūo 5-tt> pusi.)

yra pakviestas tarti keletą žo
džių. P-ia Pociene išvažiuoja 
Lietuvon darbuotis Lietuvos 
operoj. - —R-

Iš “BIRUTĖS”
“Birutė” lapkr. 5 d. duos 

chieagiečiams pirmą šį sezo
ną koncertą, kuriame dalyvaus 
kaip paprastai “Birutės” kon
certuose visa eilė pirmaeilių 
artistų. Choras dainuos keletą 
naujų dainų, tarp kurių pirmą 
kartą bus dainuota Čaikovskio 
‘lakštingala” ir Toreadoro 
daina su choru iš “Carinėm” 
Galima spręsti iš dalyvaujan
čių spėkų, kad koncertas bus 
vienas iš įdomiausių.

—Dailės ivfylėtojas.

LAIŠKAI Iš LIETUVOS.
Brazauskis Paul

t Brenčius Antanas 
Edintis Leonardas 
Garbaliauskas Antanas 
Grabauski K. 2 (Photo)

. Jakštis I. J.
Juknis
Litwin Zanon.
Knatauskas Jonas
Kneve G.
Latonas John
Malkus W. ,
Mažeika Stephan
Petkus Beni
Šalis Z. P.
Shupas Tony
Simonavičius Stanislovas
'f'urskis Juozapas
Uruoger Jonas
Vilis Pranciškas
VVarb A. G.
Yakubauskas Joe 2 
žillis Juozapas 2

Atidai norinčių atsikviesti 
gimines iš Lietuvos

Naujienų Pinigų Siuntimo 
ir Laivakorčių Skyriaus ve
dėjas A. Ripkevičia važiuoja 
Lietuvon su Naujienų Ex- 
kursija 13 d. gruodžio, kai
po palydovas važiuojančių 
Lietuvon. Tad grįždamas iš 
Lietuvos žada atsivesti, tuos, 
kuriems laivakortės yra iš
siųstos per Naujienas.

Todėl, kurie, manote kvie
sti savo artimus gimines ir 
norite, kad patyręs palydo
vas palengvintų jų kelionę, 
atsilankykite į Naujienų ofi
są, kad iš kalno butų galima 
prirengti reikalingus doku
mentus.

Dalyvauti anketoje dėl Lie
tuvos piliečių registracijos yra 
kviečiami visi lietuviai, nežiū
rint, ar jie pritaria registraci
jai, ar ne.

Kas nemoka rašyt, tas tegul 
paprašo savo draugo išpildyti 
blanką. Bet tokiame atsitiki
me rašantis turi pažymėt ant 
blankos taipgi ir savo vardą bei 
adresą. Be parašo žmogaus, 
kuris išpildo blanką, balsavi
mas neturėtų vertės. (Žiur. 
4 pusi.)

JONAS GRONSKIS
Persiskyrė su šiuom svietu po il

gos ligos spalio 23 d., 12 vai. nakties. 
Pragyveno 55 m. Paėjo iš Tverų pa
rapijos ,Telšių apsk. Paliko nuliūdi
me vaikus, Valerijoną 24 m. ir Vla
dislovą 16 m. Laidotuvės atsibus spa
lio 27 d. 8:30 vai. ryto, iš namų 848 
W. 34 Pi. į šv. Jurgio bažnyčią, ir 
paskui į šv. Kazimiero kapines. Kvie
čiame pažįstamus ir gimines dalyvau
ti laidotuvėse.

Nuliūdę vaikai: , 1
Valerijonas ir Vladislovas.

M*1’.f

KASTANTAS IR EDWARDAS 
SIMANAVIČIAI

yra mirę 14 metų atgal, bu^ 
perkelti į savo lotą, spalio 26 d., 
1 vai. dienąNant šv. Kazimiero 
Kapinių. Visus gimines ir pa
žįstamus meldžiu dalyvauti per
kėlime.

Ona Simanavičienė.

Pranešimas
Bridgeport. — Vaikų mokykla lie

tuvių kalbos būna utaminkais ir pėt- 
nyčiomis nuo 4 iki 5 vai. po piet, Ray- 
nvond Chapell svet., 816 W. 31 St. Mo
kytojauja p. J. Briedis. Visi tėvai, 
kurie nori, kad jų vaikai išmoktų lie
tuvių kalbą, pasirūpinkite leisti savo 
vaikus šion mokyklon. — Vedėjas

Roseland, III. — Ateities Žiedo vai
kų draugijėlės nedėldieninė mokykla 
jau prasidėjo “Aušros” knygyno kam
bariuose, 10 vai. iš ryto. Vaikai, kat
rie norite išmokti lietuvių gramatikos, 
yra kviečiami lankyti mokyklą. Taip
gi vaikų ir dainų repeticijos jau pra
sidėjo, — konžną subatos dieną, 2 v. 
po pietų, Palmei* parko svetainėj.

— Komisija.

Chicagos Komitetas Lietuvos Naš
laičiams šelpti spękomis Chicagos 
Dramatiško Ratelio pirmu kartu stato 
scenoje labai gražų 4rių ve:ksmų ko
mediją atvežtą iš Lietuvos “Inteligen
tai” snalio 29 d., M. Meldažio svet., 
2244 W. 23rd PI. Pradžia 6:30 vai. 
vak. Kviečia visus.

Vak rengimo Komisija.

North Sidės Draugijų Sąryšio de
legatų palaikymui Viešo Knygyno su
sirinkimas įvyks spalio 26 d., 7:30 v. 
vhk., Knygyno svet., 1822 Wabansia 
Avė. Delegaai kviečiami susirinkti 
laiku. Sąnr. Sekretorius.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
JIEŠKAU SAVO SESERIES ONOS 

Ramanauskaitės. Iš Lietuvos paeina 
Vilkaičių kaimo, Tauragės pavapi ios. 
Amerikoje gyvena apie 10 metų. Tū
lą laiką gyveno Chicagoj. Malonės 
ji pati ar kas kitas pranešti, busiu 
dėkingas. V. Ramanauskas, 729 W. 
16th St., Chicago, III.

Aš ANTANINA KASTANTAITĖ, 
po vyru Armonienė, jieškau savo dė
džių, Martyno ir Jono Gerskių ir An
tano Gegužio, Pajurės miestelio, Tau
ragės apskr.

ANTANINA ARMON, 
Box 12, Lochgelly, W. Va.

JIEŠKAU MARTYNO ARZBERGIO 
1916 m. gyveno Philadelphia, Pa., o 
dabar nėra žinios, kur jis randasi, tu> 
riu labai svarbų ' reikalą iš Lituvos. 
Pasimirė jo moteris, Anastazija Arz- 
bergienė. palikdama tris mažus kudh 
kius be pastogės. Šaukiasi prie savo 
tėvo, prašydami pagelbos. Malonė
kite atsišaukti, arba žinanti pranešti, 
už ką busiu dėkingas.

WALTER ŽAGARIS, 
2715 W. 36th St., Chicago, III.

JIEŠKAU SIMANAUSKIUTĖS 
turiu svarbų reikalą, meldžiam® pa
čios atsišaukti, arba kurie ją pažįsta 
pranešti mums.

VALERIJONAS IR VLADAS 
GRONSKIAI,

848 W. 34th PI.

JIEŠKAU SAVO SESERS JUZE- 
fos Dambrauskienės, gyvenusios 1913 
metais Chicagoj, dabar nežinau kur. 
Kas turėtų žinių apie ją, labai meldžiu 
suteikti man jos adresą. — Ona Go- 
rienė, Šiauliai, Medžioklių g-vė No. 1, 
Lithuania.

JIEŠKAU GIMINAIČIŲ, DĖDĖS 
Ignaco Kazlausko, jo žmonos Barbo
ros, sunaus Jono ir dukters Jadvigos 
ir taip pat antro dėdės Jono Kazlaus
ko, kurie jau apie 20 metų kaip gy
vena Amerikoje; Lietuvoje jų tėvynė 
buvo Šiaulių aps., Luokės vai., Užpel
kių kaimas. Jei kas žinote, labai nuo
širdžiai prašau duoti man apie juos 
žinią ir jų antrašus. Simas Kazlaus
kas, mok. V kl., Telšiai, Lietuvių 
gimnazija. Lietuva.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU APSIVEDIMUI MERGI- 

nos nuo 20 iki 30 metų amžiaus. My
linčios apsivesti, prašome savo paveik
slą prisiųsti. Atsakymą duosiu kiek
vienai ir paveikslą grąžinsiu. 

T RTVTVAS! /
Box 269, ‘ ' McRoberts,/Ky.

{VAIRUS SKELBIMAI
• STOGŲ DENGĖJAI

Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 
tuojami, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įsteigta 84 metai. Didžiau
sias ir geriausiai įrengtas stogų den
gimo jardas Chicagoj. Tiktai patyrę 
unijos darbininkai čia dirba. J. J. 
Dunne, Roofing Co., 3411-3413 Ogden 
Avė. Tel. Lawndale 0114. — Visi 
Skyriai.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKALINGA MERGINA ARBA 
našlė motęris be vaikų abelnam namų 
darbui, katra myli stuboj dirbti. Dra
panų plauti nereikia, mažų vaikų nė
ra, pastovus darbas ir gera mokestis, 
valgis ir kambaris. Tuoj atsišukite 
“Oremus” Chemical Laboratory, 1718 
So. Halsted St.

REIKIA mokinių prie plaukų 
darbo. Gerai mokama mokinan
tis. 709 Marshall Field Annex 
Bldg., 25 East Washington 
Street.

REIKIA DARBININKU REIKIA DARBININKU REIKIA DARBININKU | AUTOMOBILIAI MOKYKLOS
MOTERŲ

Švarių moterų ir merginų prie 
dešrinių žarnų darbui. Patyri
mas nereikalingas. Geros darbo 
sąlygos, nuolatinis darbas ir ge
ras mokestis. Kreipkitės į su
perintendento ofisą..

Oppenheimer Casing Co.
1016. W. 36th St.

REIKIA moterų į dirbtuvę 
prie mašinų darbui. Mokame nuo 
dienų, koliai mokinasi. Valandos 
7 iki 5, iki *piėtų subatoj.

THE WASHBURN CO., .
Cassady-Fairbank Division 

6126 S. La Šalie St.
. , . i...-.. .

REIKALINGA 3 MERGINOS LIE- 
tuvaitės tarpe 20 ir 18 metų senumo 
mokintis už norses. Knygos unifor
ma, ruimas ir valgis, 3-jų metų kur
sas. Turi būti pabaigus Public School 
ar daugiau. Kreipkitės:

ST. PAUL’S HOSPITAL, 
828 W. 35th PI. ’

REIKTA moterį) siuvimui Sin- 
ger siuvama mašina viršus auto
mobiliams. Kreipkitės: '• 
PROTECTION PRODUCTS CO.

700 Townsend St. 5th floor

moterų
Reilda —

Vidutinio amžiaus 
dirbtuvės darbui. Nuolat dar
bas ir geros algos stiprioms ir 
Šveikams moterims, kurios gali 
dirbti nuo štukų ant lengvų me
talinių šmotukų. Atsišaukite tuo 
jau į samdymo ofisą.

ILLINOIS MALLEABLE 
JRON CO.

1760 Diversey Parkway

REIKIA moterų maišų lopy- 
tojų su mašina — nuolatinis dar 
bas, gera alga.

FREDMAN BAG CO., 
2707 W. Roosevelt Rd.

REIKIA merginos lengvam 
namų darbui — maža šeimyna, 
geri žmonės, gražus namai Mrs. 
A. L. Ogus, 1414 So. Albany Av. 
Tel. Rockwell 2309.

REIKIA merginų sviesto vy
niojimui. •

Kreipkitės:
Blue Val'ley Creamery Co., 

700 So. Clinton St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKALINGI veiterką ir vi
rėjas.

VICTOR RESTAURANT 
4648 So. Western Avė.

REIKIA vyrų ir moterų vald- 
žios darbui, pašto klerkų, laišk- 
nešių, geležinkelio klerkų, mote
rys, kaipo klerkos—typistės etc. 
O’Brjen School, 219 S. Dearborn 
Street, Room 209.

REIKIA DARBININKŲ

VYRŲ VYRŲ
su

DARBININKŲ reikia, kaipo 
pagelbininkų prie mašinų nuo 
šmotų darbui, Patyrimas ne
reikalingas.

Ateikite pasirengę dirbti.

ACME STEEL GOODS CO., 
2840 Archer Avė.

REIKALINGAS šoperis 
laisniu ir kad nusimanytų apie 
troką. Pastovus darbas. Kreip
kitės :
Phono Yards 2512.

3308-10 Emerald Avė

■ ■ . .............................; .. ■■■■■...........................

REIKIA VYRŲ.
Nuolat darbas.

GREAT NORTHERN CHAIR 
co., 

.,2500 Ogden Avė.

REIKIA 3 patyrusių vyrų prie 
elektrinio preso ( junk šape.

SMITH & OGUSS, 
2633 W. Roosevelt Rd.

REIKALINGAS barsdas'ku- 
tys vakarais ir subatpmis. Geis
tina, kad butų patyręs.

807 W. 18th St.

VYRŲ reikia, nuolatiniam 
į vidų darbui. 45c į va'l.

Kreipkitės:
E. F. HOUGHTON,

3534 Shields Avė.

REIKIA kiemo . ir foudrės 
darbininkų. Kreipkitės į sam
dymo skyrių. Crane Co., South 
Canal & 15 St., arba South Ked- 
rie Avė. & 40th St.

VyRŲ REIKIA I MEDŽIO DIRB- 
tuvę ant Wes Side; ypatingai niftima- 
nahčių suklijuotų suveržėjų su maši
na, pageidaujama, bet nėra reikalin
ga. Valandos nup 5 vai. vak., iki 
5:30 ryte, penkios nąktys- į savaitę. 
Geriausiai tinkąs darbas suaugusiems 
žmonėms, norintiems turėt nuolatinį 
darbą. V

Kreipkitės: <
967 W. 20th Street.

KARŲ BUDAVOTOJŲ

Plieninių ir medinių. Ilgas dar
bas, nauji karai, i Viduj darbas. 
Gera mokestis. General Ameri
can Tank Car Corp., 1717 Harris 
Trust Building,1',Chicago, arba 
East Chicago Indiana, Works.

REIKIA KRIAUČIAUS, KURIS 
turi gerą patyrimą prie vyriškų ir mo
teriškų drabužių. Geram kriaučiui 
gera illga ir darbas ant visados.

A. JŲSHAS, 
2755 W. 89 Plce 

Phone Lafayette 5723

REIKIA APYSENIO ŽMOGAUS, 
kuriam yra sunku dirbti dirbtuvėj, 
nes čia yra lengvas darbas — pri
žiūrėti pečių — duodam valgį, kam
barį ir algą mokame pagal Žmogaus 
išgalę. Kazimieras Praščius, 735 
W. 73rd St„ durys iš užpakalio.
M -..H................. .....  .. ............................................... e,...,4 Į ■■»■■■*

REIKALINGAS APISENIS ŽMO- 
gus prie šlavimo ruimų, ir mafavimo 
padlagų. Toks turi atsišaukti, kuris 
negeria munšaino, gali atvažiuoti iš 
kito miesto, darbas užtikrintas.

1606 So. Halsted St.
Chicago, III.

RĖIK1A-
Darbininkų, kaipo pagelbinin

kų prie mašinų, šmotų darbas, 
patyrimas nereikalingas. Atei
kit pasir.engę dirbt.

ACME STEEL GOODS'CO.
VYRŲ 2840 Archer Avė.

... ' 'V’V . < . . .... V i ’

REIKIA gero siuvėjo prie 
moteriškų rūbų siuvimo.

190 N. State St.
Room 332

’ PARDAVIMUI
PARDAVIMUI Steger & Sons 

Upright pianas; labai geram sto- 
vyj, pigiai. Matyti galima vaka
rais tarp 7 ir 9 Aušros svetainėj, 
po num. 3001 S. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė labai 
geroj vietoj. Parduosiu pigiai. 
Priežastį pardavimo patirsit ant 
vietos.

3016 W. 47th St.

PARDAVIMUI su barais sa- 
liunas labai geroj vietoj ir pelnin 
gas biznis visokių tautų apgy
venta. Priežastis pardavimui 
moteris mirė. 524 W. 37th St.

• , i

PARDAVIMUI saliunas labai 
pigiai.' Lysas ant 8 metų. Ren- 
da pigi.

602 W. 14th St.

PARDAVIMUI duonos keptu
vė geroj vietoj ir gerai biznis ei
na, pigiai, su visais įrankiais už 
$850.00. Atsišaukit į Naujienas 
No. 146.

PARDAVIMUI geras varto
tas kietmedis grindims. > >

Kreipki tės4
6515 S. Fairfield Avė.

EXTRA EXTRA
Bučemė ir grosernė parduosiu arba 

mainysiu ant loto, automobiliaus arba 
ant namo be skirtumo, kokioj vietoj. 
Atsišaukit greitai, turi būti parduo
ta ar išmainyta į trumpą laiką.

J. LEPA,
3452 So. Halsted St., 2 lubos

EXTRA tiARGENAS BUČERNĖ 
ir groseme už puspykę. Daug stako 
gera vietai Visi nauji fikturiai. Par
duosiu, pigiai. Priežastis pardavimo 
labai svarbi. Tai yra auksinė proga 
kas pirmas tas laimes.

J LEPA
3452 So. Hlsted St., 2 lubos

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosemė, tirštai apgyventa lietuvių ir 
svetimtaučių. Biznis gerai išdirbtas 
per daug metų. Priežastis pardavi
mo einu į kitą biznį. Atsišaukite tuo
jaus.

• 1209 S. Cicero Avė. 
Cicero, III.

TĖMYKITE LIETUVIAI
Aš turiu parduoti bučernę greitu 

laiku, iš priežasties, kad nemoku 
dirbti, ir antras dalykas turiu du biz
niu. ‘

FRANK G. LUCAS, 
4116 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107
PARDAVIMUI RESTORANAS 

Lietuvių ir kitokių tautų apgyventoj 
vietoj, bifnis išdirbtas per daugel me
tų. . Parduosiu už cash arba mainy
siu ant namo ar kitokio biznio. Kreip
kitės į Naujienų Bridgeporto Skyrių, 
3210 S. Halsted St., Box 41.

SALIUNAS pardavimui už 
cash arba mainymui ant automo 
bilid. Priežastis — turiu antrą 
biznį. Kreipkitės:

4522 So. Honore St.

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda bučemė ir groseme, 

beveik už pusdykę, cash biznis viso
kių tautų apgyventa, vieta, ir nemo
kanti išmokysiu dirbti. * Turiu par
duoti greitu laiku.

4800 So. Thrųpp St.
Phone Boulevard 0014

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosemė geroj vietoj, visokių tautų 
apgyvento], prie bizniavęs gatvės. 
Pardavimo priežastis, važiuoju į Lie
tuvą.

2186 S. Halsted St.

PARDAVIMUI
5 sėdinių (Overland), modelis 
Tiktai išvažinėtas 1300 mylių.

, geram® stovyje. Parduosiu 
Mayti galit vakarais, 6 vai..

AUTOMOBILIUS
1923. 

Visas 
pigiai.

3004 Wallace St.
2 lubos

RAKANDAI
. DIDELIS ĖARGENAS

Turiu urnai parduot vėliausios ma
dos 5 kambarių rakandus, visus ant 
syk, ar atskirai už teisingą pasiūly
mą. Taipgi gražų grojiklį pianą su pri 
jungta ukulele, roliais ir 10 metų gva- 
rancija ir didelį, dubeltavą sprendzi- 
na phonographą su rekordais ir dai- 
mantine adata. Nepraleiskit šio bar- 
geno.

1922 S. Kedzie Avc., 
1-og lubos.

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
cialia 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.

NAMAI-ZEME
* PARDAVIMUI 2 FLATŲ MURI- 
nis namas, frunte? saliunas, užpakalyj 
pagyvenimas, ant viršaus 2 familijos, 
aukštas beismantas, cimentuotas, ga
radžius, apšildomas garu, geras biz
nis, per ilgus metus išdirbtas. Visokių 
tautų apgyventa. Parduosiu pigiai, 
nes važiuoju į Lietuvą. Matyti galima 
visada. F. Ruzello, 8814 Houston Av. 
S. Chicago, III. Tel. S. Chicago 0789.

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 
ant dviejų pagyvenimų, po 4—5 kam
bariai. Visas įtaisymas pagal nau
jos1 mdos. Rendos $60 mėn. parduosiu 
už $6300, nes važiuoju Lietuvon. Par
duosiu rakandus ir kas norės galės 
tuojaus apsigyventi. Atsišaukite prie 
savininko. 763 S. Kolmar Avė., ChL 
cago, arti Cicero.

PARDUODU ARBA MAINAU 
ant namo bučernę, groseraę ir tro- 
ką. 5 kambariai pragyvenimui; skie
pas, bamė ir jardas. Kreipkitės pas 
savininką.

3562 So. Halsted St.

3 FARMOS IŠSIMAINO ANT 
CHICAGOS NAMŲ.

25 mylios nuo Chicagos. Geriausios 
farmos. Gražus namai, daugel stako, 
kainos pigios, išligos geros. Plates
nių žinių kreipkitės pas

C. P, SUROMSKI & CO., 
3346 S. Halsted St. 
Tel Boulevard 9641

NAMAI IR BIZNIS

PARSIDUODA ARBA IŠSIMAINO.

Ar norit įsigyti sayo namą^ tai ne
laikyki! banke pinigus už trečią nuo
šimtį. Kadangi galit gaut dešimtą 
nuošimtį ir niekada neriusibostysit 
kaip kančiais bankos. Nelaukit toliau 
Dirkit dabar savo namą, nes pavasarį 
bus brangiau, dėlto, kad teksus pa
kels. Vėl didesnįs buvo visur apgar
sinta laikraščiuose. Mes turim viso
kių namų ir visokiose apielinkėse. Del 
pasiskyrimo kokio tik jūsų širdis 
trokšta, galit pirkti su mažu pinigu. 
Matykite musų bargenus pirmiau, ne
gu kur kitur eisit. Busite užganė
dinti. Pas mus nėra nė kokios apgavys 
tės. Taipgi mainom namus ant bu- 
černių, grosernių ir kitokių biznių. 
Teisingas ir greitas patarnavimas. 
BRIDGEPORT RE AL ESTATE CO., 

808 W. 33 PI., arti Halsted St.
Tel. Bouleva*rd l550

FARMĄ FARM A
Pardavimui arba mainymui 80 ake- 

rių farma, Wisconsino Valstijoj; žemė 
labai derlinga, upė arti bėga; lietuvių 
kolonija, arti miesto, prie nat mokyk
los ir. bažnyčios. Iš didelės priežas
ties turiu parduoti pigiai, arba mainy
siu ant namo, loto, buČernės, groser- 
nės, automobiliaus, nvotrgičiaus arba 
kito kokio biznio. Kreipkis:

J. NAMON.
808 W. 83ra PI., arti Halsted St.

Tel. Blvd. 1550

PARDUODU ARBA MAINAU 
ant namo 30 automobilių garadžių ir 
paradžiaus biznį. Vieta pragyveni
mui, nes salininkas priverstas par
duoti greitai. Gera proga suprantan
čiam šita biznį. Skubinkite.

Atsišaukite:
3214 So. Halsted St.

2-ros lubos,

— BARGENAI—

Labai moderniškas 8 kambarių me
dinė’ cottage, alley kampas, garo ši
luma, Brighton Park. Savininkas 
priims lotą ir cash.

3 aukštų mūras ir skiepas, kampas 
Peoria ir Canalport ir 21-os gatves. 
Mašinšapė ir garadžius, tik $8,500. 
Lotas yra vertas prašomų pinigų.

2 mūriniai narna’ prie Union ir Ca
nalport Avės, 
gus.

S. G.
1315
Tel.

1516% už įdėtus pini-

TUPONICH,
W. 18th St.
Canal 1640

REIKIA moterų ant canvas, 
prie koutų priekio.
PEERLEŠS COAT FRONT CO.

500 So. Peoria St.

Darbininkų trokerių, mašinų 
darbui ir pagelbininkų. Patyri
mas nereikalingas. Nuo šmotų 
darbas, kuomet išmoksta. Atei
kite pasirengę dirbti.

ACME STEEL GOODS CO.

REIKIA patyrusio gero buče- 
rio, turi mokėt kalbėt gerai ang
liškai ir lenkiškai. Gera alga 
atsakančiam žmogui. 219 E. 115 
St., Kensington, III.

PARDAVIMUI PIRMOS KLESOS 
groseris ir bučemė, už labai prieina
mą kainą. Turiu parduot urnai, 
kiečių ir lietuvių apgyventoj 
toj.

JOHN SKORA, 
4795 Archer Avė.

Vi- 
vie-

PARDAVIMUI 2 aukštų -me
dinis namas: vienas aukštas tu
ri 3 kambarius, kitas du; gara
džius — išlygos pagal sutarimą. 
H. Orris, 710 Barber St.

135th St. & L C. Tracks 
Riverdale, III.

REIKIA vaikų 16 metų ir se
nesnių dirbtuvės darbui :turi tu
rėt pasirodymui popieras< U. S. 
Glass Co., 26 So. 18th St., Pitts- 
burgh, Penna.

PARDAVIMUI cigarų, ciga- 
rėtų ‘ir visokių smulkių dalykų 
kratuuvė. Biznis gerai išdirb
tas. Priežastį pardavimo patirsi
te ant vietos. 1844 Canalport av.

MORTGECIAI-PASKOLOS

REIKIA karų budavotojų — 
lengvas darbas prie naujų ledi 
nių karų. Viduje darbas.
American Car & Foundry Co.

x 2310 South Paulina St.

REIKIA patyrusių vyrų ardy
mui automobilių. Nuolatinis dar 
bas, geras mokestis.

AETNA AUTO PARTS CO. 
2101 So. State St.

PARDAVIMUI mažas grose- 
ris ir lunch room, Priešais Til- 
den Techniškos aukštesnės mo
kyklos, po no. 4742 S. Union 
Avė. Tel. Boulevard 7069.

‘ PINIGAI PASKOLAI
ANTRO MORGIČIAUS ANT 6%
Išmokėt galima mėnesiniais 
kesčiais Perkam bondsus, 
ir kontraktus.

LOUIS STERN &
5 North La Šalie St.

Kampas Madison. Tel. Main 4845

išmo- 
notas

co

VYRAI! MOKINKITfiS BARBERIO 
AMATO

Tas apsimokės. Jų reikalauja ir ge
rai apmoka. Trumpi kursai. Dieno
mis ar vakarais klesos. Sunaudok 
savo atliekamą laiką išmokimui pel
ningo amato, švarus, vidaus darbas. 
Savo šapoj ar už algą. Kreipkitės 
ar rašyk tuoj.

MOLER BARBER COLLAGE 
105 S. Wells St.. Chicago.

LEVESKIO MOKYKLA
« Persikėlė

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

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

PR1VATES AUTOMOBILIŲ
$20 Instrukcijos $25

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

Dienoms Ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 S. Halsted St., 

Chicago, UI.
Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, Typewriting, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv. 
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, • Politikinės Ekonomi
jos, Pilietybės, DailrUšystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etamalogijos, Oratorystės.

Klesos dienomis ir vakarais.

MOKYKLOS

Vyrams ir moterims mokin
tis barberio amato dienomis ąr 
vakarais. Kuomet mokiniesi, 
gali, uždirbti gerą pinigą.

International Barber College 
653 ir 609 W. Madison St.

AUŠROS
MOKYKLOJE

Mokinama:
1) Lietuvių kalba
2) Anglų kalbą,
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 
menesių.

Pereituose dvyliką meduose 
daugeliui lietuvių moksleivių pa- 
gelbejom. Tųji iš jų jau prakti
kuoja kaipo profesionalai ir yra 
vadovais savo apielinkėse. Ateik 
pas mus, o mes išvesim tamsta 
iš tamsos į 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 St., 
(arti Milwaukee AVte.)


