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Jungi. Valstijos irRusija kviečiamos '■
prtimųių rytų laikos konferencijon

■—I

Streikų banga Chinijoje

Facisti įsigaus Italijos valdžion

Kviečia Jungi. Valstijas į 
taikos konferenciją

Jungt. Valstijos jau sutiko pa
siųsti į tarybas su Turkija 

neoficialinį dabotoją.

WASHINGTON, sp. 29. — 
Jungt. Valstijų valdžia tapo 
talkininkų pakviesta formali
niai dalyvauti rytų taikos kon
ferencijoje, kuri įvyks Lau- 
sannoje, Šveicarijoj, lapkričio 
13 d. Pakvietimas yra bend
ras nuo Anglijos, Francijos Tr 
Italijos.

Amerika betgi oficialiniai 
konferencijoje nedalyvausianti. 
Ji jau pasiuntusi instrukcijas 
savo ambasadoriams Anglijo-

nešti tų šalių valdžioms, kad 
Jungt. Valstijos prisius į kon
ferenciją savo “dabotojus,” 
kurie seks visą konferencijos 
bėgį, bet oficialiniai konferen
cijoje dalyvauti negali, kadan
gi Jungt. Valstijos niekad su 
Turkija nekariavo ir jai nėra 
paskelbusi karo. Dabotojai bus 
pasiųsti todėl, kad konferen
cijoje bus paliesti ir Jungt. 
Valstijų interesai.

į šį pakvietimą Jungt. Val
stijos atsakys formaliniai, bet 
laikysis savo pirmiau duotų 
instrukcijų ambasadoriams.

Rusija pakviesta ryty 
taikos konferencijon

\VASHINGTON, sp. 29. — 
Notoje, kurią Anglijos, Fran
cijos ir Italijos ambasadoriai 
įteikė Jungt. Valstijų valdžiai, 
kviečiančioj ir ją formaliniai 
dalyvauti artimųjų rytų kon
ferencijoje, padaroma svarbus 
paskelbimas, būtent, kad į tą 
tikrąją taikos konferenciją 
Lausannoje tapo pakviestos 
taipjau Rusija ir Bulgarija.

Pirmiau talkininkai buvo 
nutarę Rusiją į taikos konfe
renciją nekviesti, nežiūrint jos 
reikalavimo, bet tik, kad tau
tų sąjunga 
Dardanelų 
turi įvykti 
rencijos. 
Fra nei j ai 
nuosprendis
Rusija bus ar 
kviesta ir į taikos konferenci-

pakviestų Rusiją į 
konferenciją, kuri 
po taikos konfe- 
Matyt, veikiausia 
reikalaujant, tas 
taipo pakeistas ir 

jau tapo pa-

5 ŽMONĖS UŽMUŠTI.
NiAPOLEON, o., sp. 27. — 

Penki žmonės liko užmušti 
Holgate, traukiniui užvažia
vus ant jų automobilio.

ms

ORH
Valdžios pranašas vyriau

siojo pašto bokšte orą Chica- 
gai ir apielinkei pranašauja

veikiausia lietusšiandie 
ir šalčiau.

Saulė teka 6:19 v., leidžiasi 
4:18 v. Mėnuo leidžiasi 1:23 
v. n.

Chinijos angliakasiai 
streikuoja

PEKINAS, si]). 29. — Strei
kas, kuris prasidėjo ant val
džios geležinkelių, dabar persi
metė ir ant privatinių korpo
racijų, ypač kasyklų distrikte 
ties Tien-tsin. Čia angliakasiai 
pareikalavo pakelti algą 50 
nuoš. ir pagerinti darbo sąly
gas, ir kada jų reikalavimas 
tapo atmestas, jie sustreikavo.

Ikišiol Chinijos darbininkai 
buvo labai kantrus, jie būdavo 
patenkinti kiek jiems moka
ma ir niekados nestreikuoda
vo, nors jie visados badauda
vo ir dirbo prie nežmoniškiau- 
sių darbo sąlygų, apie kurias 
kitų šalių darbininkai nė įsi
vaizduoti negali. Valdžia todėl 
yra labai susidomėjusi nauju 
apsireiškimu pas darbininkus 
ir kįhisia streikų banga. Anta
gonizmas prieš kapitalizmą ir
gi padidėjęs. Numatoma, kad 
Chinijai gręsia prasidėjimas 
naujos vidurinės kovos — kle- 
sų kovos, kuri ikišiol Chinijai 
buvo nežinoma ir svetima.

Pekino valdžia kaltina už 
streikus bolševikų propagandą, 
kurią vcxla Rusijos atstovas 
Pekine Adolfas Joffe. Per pa
staruosius dviejus mėnesius 
jis paskleidęs Chinijoje dau
gybę bolševikiškos literatūros. 
Valdžia 
kai]) 
ti.

tų kelioms dienoms priimti 
rinkimų reformų įstatymus.

Telegrafinis susisiekimas su 
kitomis šalimis šiandie buvo 
pertrauktas iki 5 vai. vakare. 
Traukiniai sustojo vaikščioję 
šįryt ir jų vaigščiojimas dar 
neatsinaujino. Laikraščių irgi 
nėra nuo ryto. Bet Rymas 
šiai]) yra gana ramus.

Karalius pakvietė fascisti va
dovą Mussolini tuojaus atvyk
ti į Rymą. Tasis prižadėjo iš
skristi nedėlioj aeroplanu iš 
Milano į Rymą.

Delei krizio birža užsidarė 
iki tapk r. 5 d.

Papa Pins XI išleido atsi
šaukimą, maldaudamas taikos. 
Jis įsakė vyskupams dėti di
delių paslaugų nuraminti šalį 
ir skelbti krikščionybės prin
cipus.

Karalius atsisakė pasirašyti 
po apgulimo stovio dekretu ir 
paskelbti karo stovį. Tuojaus 
ties kvirinalu susirinko dideli 
būriai fascisti ir nacionalistų, 
dėkuodami karaliui už tokį jo 
žingsnį. Vėliau ta pati minia 
nuėjo prie buvusio premiero 
Nitti buto ir bandė į jį įsiverž
ti, bet policija neprileido tai

bus žymiai

todėl 'dabar svarsto 
ta propagandų sustabdy-

Italijos kabinetas 
sudarytas

Premieru paskirtas Salandra, 
fascisti šalininkas. Kariuomene 
atėmė fascisti užimtus miestus

RYMAS, sp. 28. — Italijos 
kabinetas, kurio premjeru 
Salandra, bus sudarytas 
nakt. Posėdis, tikimąsi, 
visą naktį, 
eis t i

bus 
šia- 

tęsis 
fas-Salandra yra 

šalininkas ir jų parink
tas. Ryte veikiausia jau 
ministeriai bus paskirti ir 
bineto krizis bus praėjęs. 

Ginkluoti fascisti būriai
vo pradėję žygiuotę ant Rymo. 
Jie buvo užėmę daug miestų

visi 
ka

ba

Dabar kariuomenė tuos visus 
miestus atsiėmė, bet be mūšių, 
kadangi fascisti nepanorėjo 
kariauti su armija, o ir karei
viai fascistų nepuolė. Tik 
Cremoną mieste įvyko susirė
mimas, kuriame keturi žmo
nės liko užmušti ir keli sužeis
ti. Susirėmimą pagimdė nety
čiomis iššautas revolveris.

Salandra ministerija bus 
kraštutiniiųjų dešiniųjų ran
kose, o tai reiškia fascisti lai
mėjimą. Taipjau tai reiškia 
naujus rinkimus. Bet prieš 
paskelbiant naujus rinkimus, 
turės būti permainyti rinkimų 
įstatymai, nes to reikalauja 
fascisti. Tai įgali būti padary
ta ar karaliaus dekretu, ar par
lamento nutarimu. Pirmame 
atsitikime parlamentas butų 
tuojaus paleistas, o antrame 
— parlamentas dar susirink-

Kaip Eina Anketa Lietuvos žinios
Subatoje atėjo daugiaus išpildytų anketos blankų, 

negu kurią kitą dieną. Vienok didelė dauguma balsuoto
jų dar vis tebesusideda iš chicagiečių. Kiti miestai dar 
atsiuntė labai mažai balsų. Reikia tikėtis, kad iš tenai 
pradės jų ateiti daugiaus šiandie ir ryto.

Jau ir dabar tečiaus galima numanyt, kad anketa 
bus gana pasekminga. Keletas tūkstančių žmonių Jau 
yra pareiškę savo nuomonę, ir su ja negalės nesiskaityti 
Lietuvos valdžia bei įstatymų leidėjai. (

Bet suprantamas dalykas, kad amerikiečių nuomo
nė svers juo daugiaus, juo didesnis skaičius bus ją pa

reiškęs. Todėl raginame kaip musų skaitytojus, taip 
ir visus lietuvius, kurie yra susidomėję Lietuvos piliečių 
registracijos ir pilietybės klausimais, paduoti savo bdlsą.

Anketos blankus ir paaiškinimai yra išspausdinti 4- 
ame puslapyje.

ls tų kortelių, kurios buvo prisiųstos Redakcijai su
katoje arba atneštos nedėlios rytą, pavyko sutvarkyti ir 
suskaityti tiktai apie pusę; bet ir tai naujų balsų pri
sidėjo netoli 13 šimtų.

Žemiaus paduodame bendruosius tų skaitytojų kor
telių rezultatus, imdami domėn tiktai pirmąjį anketos 
klausimą. Smulkus rezultatai, su tikrais balsų skaičiais, 
paduotais visais penkiais klausimais, bus paskelbti vė
liaus.

Vakar suskaityta balsy
Už registraciją....................................

Prieš........................................................
Neaiškių.................................................
Viso..........................................................

Buvo paskelbta
Už registraciją.............................
Prieš...............................r................
Neaiškių..........................................

Viso................................................
Kartu

Už registraciją...........
Prieš............................
Neaiškių.....................
Viso.......................................

Visi kovos su darbininkais

Ant siunčiamų užsienin ži
nių yra uždėta aštri cenzūra.

Viskas rodo, kad fascisti yra 
tvirtai pasigriebę Italiją. Jie 
yra imperialistai ir todėl prie 
jų netik vidaus, bet ir Italijos 
užsienio politika
permainyta. Jie laikosi obalsio 
“Viržemio jura dėl Vidurže
mio šalių.” Jie jau paskelbė, 
kad jie panaikins sutartį su 
Jugo Slavija apie Dahnatiją ir 
ypač apie reika
lauja tai]) pakeisti Washin>gto- 
no sutartį, kad Italija galėtų 
laikyti daugiau karinių laivų, j 
Jie taipjau reikalauja didesnės
dalies kontribucijos ir daugiau LONDONAS, sp. 26. — Ang- 
žemių pasigi iebimo iš Austri- Ii ja dabar yra be parlamento 
jos; taipjau jie nori atimti iš ir dabar eina smarki rinkimų 
graikų Dodakanesų salas. Ar-j kova į naująjį parlamentą, 
liniųjų rytų taikos konferenei-( Paskutinieji rinkiniai buvo ke

turi metai atgal.
Nors liberalai ir konserva- 

ir nors

liniųjų rytų tarkos konferenci
ja jie reikalauja atidėti iki sau-1 
šio mėn., kad jie spėtų apsi
žiūrėti ir dar labiau sulvirtė-

Jeigu nebūtų įsteigta Italijoj 
jų valdžia ir išpidyti jų reika
lavimai, fascisti grūmoja pa
skelbti savo diktatūra. c

Buvo pradėję žygiuotę ant 
Rymo.

LONDONAS, sp. 28. — 
Gautomis čia žiniomis, vakar 
ginkluoti fascisti būriai pradė
jo žygiuotę ant Rymo. Jie 
jau užėmė Florenciją, Pisą, 
Cremoną ir valdo Milaną. Jie 
užėmė tuos miestus be mūšių, 
išėmus Cremoną, 
mažas susirėmimas, 
kacija tarp šiaurės, 
centralinės Italijos 
traukta.

Visuose šiuose miestuose jie 
nuvertė vietos valdžias ir pa
statė savo diktatorius. Savo 
proklamacijose fascistai sako, 
kad neiną prieš karalių ir prieš 
šalį, bet jie einą ant Rymo, 
kad davus Italijai pilną “lais-

kur įvyko
Komuni- 
pietų ir 

tapo per-

ityvai pešasi tarp savęs 
’Lloyd George perkūnai:
į konservatyvus, bet jie vie
name dalyke pilnai susitaiko: 
kai]) konservatyvai, taip ir li
beralai pilnai eina išvien kovo
je su Darbo partija. Darbiečių 
laimėjimo bijosi abi partijos, 
o čia kaip tik svarbiausia ko
va eina tarp konservatyvų ir 
darbiečių, liberalams esant toli 
užpakaly. Nesitikėdami lai
mėti rinkimuose ir bijodamies 
dartbiečių labinus negu konser
vatyvų, su kuriais jie per ke
turias metus buvo vienoje ko
alicijoje, liberaliai gelbsti ko
voti konservaityvams su. darbie- 
čiais, kad bendrai veikiant 
biečius nuveikus.

dar

...32
1250 
.... 9 
1291

.. 40 
2139 
....35
2214

..72 
3389 
. .44 
3505

Amerikos laivai visur 
bus sausi

NEW YORK, sp. 27.— Fe
deralinis teisėjas Hand nus
prendė, kad Amerikos laivai, 
t. y. užsiregistravusieji Ameri
koje, turi pasilikti visur sau
sais ir niekur, nežiūrint ko
kiame jie uoste ar vandenyse 
nė butų, negali pardavinėti ar 
gabenti degtinę. Tokiu nuo
sprendžiu jis atmetė dviejų 
Amerikos kompanijų reikala
vimą injunetiono prieš proku
roro Daughcrty patvarkymą.

Tik didelės skaitlinės
29. — Rusi- 
(3 mėnesių)

1,8(X),(XX),(XX)- 
bilionų) rub-

(Vėlesnės žinios saiko, kad 
kariuomenė atsiėmė visus šiuos 
miestus. Tas fascisti žygis bu
vo padarytas vien tam, kad pa
darius didesnio spaudimo į 
valdžią ir privertus ją išpildyti 
fascisti reikalavimus: atiduoti 
į jų rankas visą Italijos val
džią, užleidžiant svarbiausias 
ministerių vietas fascistams 
ir paskiriant prielankų jiems 
premierą).

Konservatyvai iškabino 
delius plekatus su užrašu: 
jus balsuosite už Darbo parti
ją, jus patenkinsite Trockį.” 
Bet darbiečiai atsako, kad 
jie revoliucijos negeidauja ir 
stovi už ramų ženmigą prie 
lygesnio turtų padalinimo, bet 
kartu persergsti atgaleivius, 
kad jų geidaujamoji reakcija 
nieko kito negali duoti, kaip 
revoliuciją, nes kitokio išėji
mo tada nebepasidaro.

di- 
“Jei

Lauksargiai. Paskelbus, kad 
į M. Lietuvą galima įvažiuoti 
tik užsienio pasais, čia gyveni
mas visai apmirė: krautuvės 
ir traktieriai tušti. (Elta)

VARŠAVA, sp. 27. — Ant 
visų Varšavos gatvių kampų 
tapo iškabinėti paskelbimai, 
kad nuo ateinančio utarninko 
]>radeda veikti rinkimų prohi- 
bicija. Gyventojai delei to ne
sirūpina, tik rūpinasi, kad jų 
namuose nebūtų “sausa.”
hibicija veiks tik laike rinki
mų. Praėjus rinkiniams Len
kija vėl bus kai]) buvusi “šla
pia.”

Tauragė. — Po Tauragės ap
skritį pradėjo važinėti apskri
ties savivaldybės kelių tikrini
mo komisija.

Daugelis piliečių dėl netai
symo kelių baudžiami.

—-Gyventojai nekantriai lau
kia pasirodant litų. Bijo laiky
ti vokiečių markes, kad nenu
eitų niekais kai]) ir rusų 
liai. Todėl matoma, kad 
ragės iždinė bus apgulta 
nių mainančių markes j

—Apskrities savivaldybė at
sidūrė katastrofingam finansų 
krizy. Bijomasi, kad neprisiei
tų uždaryti ligoninę, dalis mo
kyklų ir prieglauda. (Elta)

rub- 
Tau- 
ž mo
li tu s.

Teneniai. — Per karą privi
so šernų Vohnerienės ir Plio- 
terienės giriose. Pagirių ūki
ninkų laukus jietknisa, ieško
dami maisto. Kai kur juos šau
do.

—Čia siaučia kliečių plėši
kai, nepersenai išbėgę iš Šila
lės kalėjimo. Tarp jų yra pra
garsėjęs vagis, dailydė Antanas 
Sirdukas. Ligišiol apkraustė 
šešis gyventojus, išnešdami la
šinius, mėsą, drabužius, batus 
ir t. t. Plėšikai nesuimti.

Tauragė.
bankuose ir prekybos įstaigose 
jaučiama didelė pinigų stoka. 
Nors operacijos daromos dide
lės, bet piniginių ženklų nesa
ma.

Visuose vietos

—Nepersenai valdžia nusa
vino apie šimtą dešimtinių 
medžiais ir krūmais apaugu
sias Radvyčio dvaro pono Vol- 
inerio pievas. Tas pievas Vol- 
meris kasmet išduodavo šie
nauti “iš pusės.” Ponas V. va
žinėjęs Kaunan valdžios pra- 

sugrąžinti jam pievas at- 
Gtirdčtis, kad nieko nepe- 

(Elta)
gal- 
šęs.

dė gyvulių snukio ir nagų li
ga — jaščuras.

—Apskrity valdybos tar
nautojai dėl mažo atlyginimo 
pradėjo pardavinėti savo 'daik
tus, kad pragyvenus.

Tikimasi, padėtis pagerė
sianti kai bus mokama alga li
tais (Elta).

KAUNAS. — Tremtinių grą
žinimo skyrius praneša, kad 
rugsėjo 25 d. iš Charkovo, 
Briansko ir Odesos ešelonais 
sugrįžo tremtinių: lietuvių 150, 
žydų 204, rusų 2, lenkų 1, vo
kiečių 4. Grąžinta atgal Rusi
jon 44. Rugsėjo 29 <1. iš Mask
vos ir Ukrainos ešelonais sug
rįžo: lietuvių — 28 ir žydų 
24, spalių mėn. 2 d. iš Petrapi
lio grįžo 205 treint.

Plokščiai. — Pabrangus deg
tinei girtuokliavimas žymiai 
sumažėjo, net sustojo. Būdavo 

neįlendi į smuklę 
i-mones, gi spalių

šv. dieną 
per girtus
1 d. 2 vai. ne vieno geriančio 
jau nebuvo. Moters, kurių vy
rai girtuokliauja, norėtų, kad 
prakeikta degtine da labiau 
pabrangtų.

Laiškai ir laikraščiai pas 
mus gaunama per Šakius. 
Valsč. Valdyba prašė atatinka
mų valdžios įstaigų, kad butų 
paštas siunčiamas iš Kauno 
tiesiog Nemunu, bet ligišiol 
Nemunu pareina vos keli ame
rikoniški laikraščiai, o kiti vis 
dar eina per Šakius.

Skenduolis.

KAUNAS. — Spalio 4 d. 9 
v. 30 m. ryto ties Aleksoto til
tu Nemune prigėrė vienas ka
reivis su vežimu ir pora ark
lių Atsiliko taip: kareivis va
žiavo krantu vežti iš uosto 
malkų. Arkliai matyt, buvo la
bai ištroškę vandens, metėsi 
į Nemuną gerti. Kareivis nega
lėjo jų sulaikyti, arkliai brido 
gerdami tolinus ir staiga nu
grimzdo į vandenį patraukda
mi sykiu vežimą su vežėju. 
Niekas nesuspėjo nei vežėjui 
nei arkliams paduoti pagelbos. 
Keista, 
žmonės 
gelbėti.

Dar

kad aplinkui esantys 
neskubėjo skęstančio

pašto
nese-

vienas dolerių vagis 
sugautas.

Čekiškė. — Čekiškės 
agentūroje susekta, kad
nai priimtas raštvedžio pagel- 
bininkas (dar mokinys), iš- 
imdinėjo iš paprastų laiškų, 
siunčiamų iš Amerikos, dole
rius, o nuo siunčiamų Ameri
kon laiškų, nulupinėdavo paš
to ženklus. .Bet neilgai jam te
ko tą amatą varyti ( apie mė
nesį). Rugsėjo 3 d. vienas pi
lietis savo avižose rado primė
tyta daug sudraskytų laiškų, 
kuriuos surinkęs įteikė vietos 
milicijai. Ir viskas tapo išaiš
kinta. Agentūros vedėjas už 
nepriežiūrą tapo prašalintas 
nuo vietos. Kažin ar dar ir ki
tur randasi meisterių? Gal įve
dus litus jau jie išnyks.

MASKVA, s]), 
jos bertaininis 
biudžetas siekia 
000,00 (1,800,000 
lių. Retgi tikimąsi, kad lapk
ričio mėn. valdžios pajamos 
iš taksų ir valdžios trustų pa
dengs popierinių pinigų laidą, 
kuri dabar kas mėnesį siekia 
250,000,000,000,006 (250,000
bilionų) rublių. Tai -paskelbė 
finansų ministeris Sokolnikov 
visos Rusijos pildomojo komi
teto susirinkime.

Nors tai yra labai milžiniš
kos skaitlinės, kokių svietas 
ikišiol dar nėra vartojęs (išė
mus astronomijoj), bet kaip 
pats Sokolnikov pripažįsta, tas 
milžiniškas biudžetas ištikrų- 
jų yra lygus tik $6(X),(XX),000. 
Bet Rusijos knygvedis, beko
vodamas su tokiomis skaitli
nėmis, gali ir proto netekti.

Mariampolė. — Užkirčių ir 
Ožkasvilių kaimuose pasirodė 
kiaulių liga, kuria apsirgusios 

Pro- kiaulės greitai gaišta. Ligos 
pažymiai: išgaišęs gyvulys
greitai pajuoduoja. Apylinkės 
sodžių gyventojai bijo, kati ši 
liga neišsiplėstų. (Elta)

Kas norite atsikviesti 
gimines iš Lietuvos

Naujienų Pinigu Siuntimo ir Laiva
korčių Skyriaus vedėjas A. Rypkcvičia 
važiuoja Lietuvon su Naujienų Exkursi- 
ja gruodžio 13 d., kaipo palydovas važiuo
jančiu Lietuvon. Grįždamas iš Lietuvos 
žada atsivesti, tuos, kuriems laivakortės 
yra išsiųstos per Naujienai.

Tadel, kurie manote kviesti savo ar
timus gimines ir norite, kad patyręs pa
lydovas palengvintu ju kelionę, atsilan
kykite ar rašykite į Naujienų ofisą, kad 
iškalno butų galima apie viską susitarti 
ir prirengti reikalingus dokumentus.

1739 So. Halsted St Chicago, III

Teleph.tr
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Suhacription Bateaj 
B,0Q per year in Canada. 
17.00 per year outaide oi Chicago! 
Į8.00 per year in Chicago, 

8c. per copy.

Entered as Second Claaa Mattar 
March 17th, 1914, et tha Poat Office 
ai Chicago, III., undar tha act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien! iiskiriant 
oedėldienius. Leidžia Naujieną Ban- 
drovi, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
Ui. — Telefonas i Koosevelt 8500.

Užsimokijimo kalnai 
Chlcagoje — paltui

Metama ..... . -..  .. . $8.00
Pusei metą_______ ___________4.50
Trims minėdama____  . , 2.25
Dviem ąiinesiam ----------  . . , 1.75
Vienam minėsiut ........- . l.gl

Chlcagoje per natfctojaaj
Viena kopija 8c.
Savaitei___________....________ 18c.
Minėsiu!___  - . 75c.

Suvienytose Valstijose na Chlcagoje 
paštu:

Metams__________ _ ... - $7.00
Pusei metą ........... .................. / 4.00
Trims mėnesiams ____ ■ ..... 2.00
Dviem mėnesiam  1.50 
Vienam mėnesiui_______ - -, ,75
Lietuvon ir kitur užsieniuose!

(Atpiginta) B
Metams...... ....................................^.00
Pusei metų ----     4.50
Trims mėnesiams 2.25

Pinigus reikia siųsti pašte Money
Orderiu, kertu su užsakymu.

Juodosios 
diktatūros 
pavojus.

Italijos fašistai privertė 
ministerių kabinetą pasi
traukti ir reikalauja naujų 
rinkimų į parlamentą. Gink
luoti fašistų būriai užėmė ei
lę miestų, nuvertė jų admi
nistracijas ir dabar traukia 
linkui Rymo, ketindami te
nai diktuoti savo valią visam 
kraštui.

Yra pavojaus, kad tie gai
valai pasieks savo tikslo. 
Buržuazinių partijų vadai 
vieni simpatizuoja jiems, ki
ti nedrįsta atvirai stoti prieš 
juos. Socialistai gi yra bai
siai susilpnėję po tų skili
mų, kuriuos padarė jų tar
pe komunistai ir ginčai dėl 
komunizmo.

Fašistai nori, viena, paim
ti į savo rankas valdžią; an
tra, pabloginti rinkinių įsta
tymą taip, kad miesto ir so
džiaus darbininkams butų 
žymiai susiaurinta balsavi
mo teisė.

Tie karingieji nacionalis-t 
tai sudaro vos keletą šimtų 
tūkstančių žmonių (tarp 
300,000 ir 800,000), bet jie 

nepaiso daugumos piliečių 
valios. Jų tikslas yra mažu
mos valdžia. O kadangi to
kia valdžia gali laikytis tik
tai jiega, tai jie stoja už te
rorą ir prievartą.

žodžiu, jie yra diktatūros 
šalininkai, labai panašus į 
Rusijos bolševikus. Tik spal
va jų yra kitokia. Bolševi
kai stoja už “raudoną” dik
tatūrą, o fašistai — už “juo
dą” diktatūrą.

Diktatūra tečiaus, visvie- 
na kokia ji nebūtų, veda prie 
vienodų rezultatų: slegia vi
suomenės gyvenimą ir ypa
tingai kenkia žemiemsiems 
visuomenės sluogsniams. Sa
vo esme ji todėl yra atža- 

gareiviška, nežiūrint ko
kiems tikslams butų mėgina
ma pavartoti ją.

“Švelni kova"
Amerikos korespondentai, 

gyvenantys Anglijoje, pa
stebi, kad konservatorių par 
tija, iš kurios atstovų tapo 
sudarytas dabartinis minis
terių kabinetas, priešrenka- 
mojoje agitacijoje stengia
si neužgauliuot koalicinių li
beralų, kuriems vadovauja 
Lloyd George. Jie paštetbi 
taip pat, kad ir Lloyd George 
esąs nepaprastai “džentelmo- 
niškas” sulig buvusiųjų sa
vo draugų, konservatorių: 
savo prakalbose jisai ligi 
šiol neiškoliojęs ir neap- 
šmeižęs dar nė vieno kon
servatorių lyderio.

Girdėt, be to, kad dauge
lyje rinkimų apskričių pro
vincijoje dabartinė valdžios 
partija daro sutartis su 
Lloyd George’o liberalais, 
pasižadėdama nestatyt prieš 
juos savo kandidatų, jeigu 
tie liberalai sutiks nekovot 
parlamente prieš Bonar 
Law valdžią.

Taigi, dar tiktai prasidė
jus rinkimų kampanijai, jau 
vėl tiesiama pamatai konser
vatorių ir liberalų koalicijai.

Kodėl? Todėl, kad nei vie
na, nei antra tų partijų ne
sitiki gauti daugumos parla
mente. O čia, kaip kokia 
šmėkla, stovi prieš jų akis 
Darbo Partija, kuri ko ge
ro gali supliekti jiedvi abi.

Valdančiosios klasės Ang
lijoje (dvarininkai ir kapita
listai) yra gudresnės, negu 
kur nors kitur. Jos moka su
sitarti savo tarpe, kuomet 
prieš jas ima kilti darbo 
žmonės.

DEL JANULAIČIO IR 
PAKNIO IŠBRAUKIMO.

“Lietuvoje” įdėtas Augusti
no Janulaičio straipsnis, kuria
me jisai aiškina,- delko Lietu
vos Socialdemokratą Partijos 
Kauno kuopa išbraukė jį iš sa
vo narių skaičiaus.

Formulė išbraukimo prie
žastis buvusi ta, kad jisai (Ja
nulaitis) esąs narys Vyr. Tri
bunolo, kuris gali skirti mir
ties bausmes.

Tokį nutarimą, kad L. S. D. 
P. nariai neprivalą dalyvauti 
tokiuose teismuose, kurie turi 
galią daryti mirties .nuospren
džius, padariusi partijos kon
ferencija balandžio mėnesyje 
1922 m.

Rugsėjo 18 d. Kauno kuopa 
užklaususi A. Janulaičio, ar ji
sai išeisiąs iš Vyr. Tribunolo, 
kadangi pastarasis galįs dary
ti mirties nuosprendžius. Ja
nulaičiui davus atsakymą, kad 
jisai neketinąs trauktis iš Vyr. 
Tribunolo, kuopa išbraukusi jį 
ir partijos centro komitetas 
patvirtinęs išbraukimą.

Bet Janulaitis tvirtina, kad 
Kauno kuopos nutarimo prie
žastis buvusi visai ne mirties 
bausmės klausimas, o kitokie 
dalykai. Pirmiausia jisai nu
rodo į tai, kad jisai visuomet 
griežčiausiu budit kovojęs 
prieš mirties bausmę. Tarp 
kitko jisai sako:

Į laikinąją Lietuvos kon
stituciją straipsnis apie mir
ties bausmės panaikinimą 
mano įneštas, nes aš tat ra
šiau.”

Janulaičio nuomone, parti
ja nutarė jį prašalinti dėlto, 
kad to reikalavusi ta dalis par
tijos, kuri pataikaujanti bol
ševikams. Vienok jisai pažymi 
visą tų bolševikuojančių ele
mentų nenuosakumą, kadangi 
bolševikai juk esą aršiausi mir
ties bausmės apaštalai.

“Dabar Rusija yra vienin
telė šalis, kur masėmis žu
doma politikos priešai,” ra
šo Janulaitis. “Nesenai skai
čiau, kad sušaudyta keletas 
popų, kam nedavė bažnyčios 
turtų reikalingų agitacijai ir 
turkams padėti, o kaip rašo 

r Maskvos laikraščiai, lengvai 
nubausta črczvyčaikos (po
litinės policijos ir inkvizici
jos) darbuotojas (latvis), 
kuris savo įstaigose nužudė 
50 žmonių sau pasipelnyti.’7
Kartu su Janulaičiu tapo iš

brauktas ir finansų vice-iminis- 
teris Paknys. Apie jį Janulai
tis sako, kad jisai jau senai ne
buvęs partijos narys.

PASKUTINĖ GULBĖS 
GIESMĖ. 

Senasis St. Seimas užbaigė 
savo darbą. Paskutinis Seimo 
posėdis įvyko spalių 6 d. štai 
ką rašo apie tą posėdį “Social
demokratas”:

“Spalių 6 dieną įvyko pa
skutinis St. Seimo posėdis. 
Susimobilizavę krikšč.-dem. 
ant greitųjų vienu rankos 
mostu priėmė 1922 m. biu
džetą, priėmė dvasiški j ai al
gas ir neva padarė praneši- 

> mą apie savo reviziją val
džios įstaigų. Pranešimas 
greičiau butų likęs krikšč.- 
dem. partijos konferencijai, 
bet ne Seimui. Vakarinia
me posedyj prastume pra
džios mokyklų įstatymą ir 
visą eilę kitų įstatymų su
manymų. Veltui opozicija 
protestavo, kad daugelis tų 
įstatymų svarstoma visais 
t rijais skaitymais, kas prieš
tarauja Seimo statutui, bet 
k.-d. į tai nekreipė domės. 
Pataisos prie pradžios mo
kyklų įstatymo taipgi buvo 
tik tą dieną išdalintos, sta
tutas reikalauja, kad jos bu
tų išdalintos prieš 48 va
landas. Opozicija kelioliką 

\ kartų kreipė į tai domės 
Seimo ir protestavo, bet 
dauguma visai to nebojo ir 
po didelių ginčų įstatymą 
priėmė. Paskutinis St. Sei
mo posėdis neteisėtas visais 
žvilgsniais, bet tą neteisėtu
mą pridengė krikščioniškie
ji diktatoriai visai nesidro
vėdami savo žygių.”

Krikščioniškas Seimas pasi
liko ištikimas sau iki paskuti
nės dienos. Ir pirma krikšč.- 
dem. nesiskaitė su Seimo sta
tutu, bet kartais visgi opozici
ja priversdavo juos laikytis 
Seimo patvarkymų. Bet pas
kutiniame posedyj, žinoma, ne
bebuvo laiko visi “formališku
mai” pildyti. O tuo tarpu tų 
svarbių reikalų tiek daug at
sirado: reikėjo juk dvasiški- 
jos nedvasiškus reikalus aprū
pinti, pavesti pradžios mokyk
las kunigų globai ir 11.

Seimo finalas tikrai geras: 
šmugelį ir spekuliaciją politi
koj kr.-d. naudojo per visą Sei
mo gyvenimo laiką, o paskuti
nėj savo gulbės giesmėj tą po
litiką jie pakartojo du ant di
desnio maštabo, žodžiu, pasi
darbavo taip, kad nebebūtų 
jokio abejojimo, jog Seimo 
statutai ne jiems yra rašomi.

Brangi Visuomenė
James H. Maurer.

Mažne kiekvienoj streiko pa
dėty laikraščių redaktoriai to
lydžio primena savo skaityto
jams, kad “ginče tarp kapita
lo ir darbo visuoiųet tenka 
nukentėti nekaltai visuomenei; 
.<ad laikas duoti abiem pusėm 
suprasti, kad busimuose nesu
sipratimuose pirmiausia turi 
xiti atsižiūrima į visuomenės 
abą, ir tl.” Kiekviename tram- 

vajininkų streike laikraščiai ai
manuoja dėl to nepatogumo, 
kuris tenka turėti nekaltai vi
suomenei.

Prezidentas Harding, kuris 
“brangios visuomenės” labui.
grūmojo paėmimu gelžkelių ir 
anglių kasyklų mažiausiai dvi-

dešimtį kartų per du paskuti
nius mėnesius, nepailsta bepa
sakodamas mums, kad “visuo
menė turi būti apsaugota”, bet 
man regis, kad jis visuomene 
laiko korporuotus reikalus. Ki
ti vieši viršininkai, pradedant 
nuo governorų ir einant aug- 
štyn ir žemyn, gieda tą pačią 
giesmę, tečiaus nei vienas ta
rytum nežino, kas pareina da
ryti, kad suteikus visuomenei 
tą apsaugą, kurią, kaip jie be 
perstogės mums pasakoja, ji 
turi gauti. Jei jie galvoja, tai 
žino, bet jie, matomai, netu
ri drąsos savo sumanymams 
įvykinti. Kansaso governoras 
Allen manė žinąs. Dabar ir jis 
ir visuomenė žino, kad jis ne
žinojo ir “brangi visuomenė” 
gaudama pilną užuojautos da
lį nuo politikierių ir redakto
rių, vis tiek nepaliauja būti 
engiama. Šitie kovotojai už vi
suomenės reikalus tik tuomet 
pakelia savo balsą, kuomet da
lykas liečia turtų gamintojų 
algas. Tikrosioms blogybėms 
ir pražangoms, dėl kurių vi
suomenei tenka kentėti, jie ta
rytum yra kurti, akli ir neby
liai. Tarytum jie nežino, kad 
Valstybinio Darbo ir Pramo
nės Skyriaus surinktomis ži
niomis kietųjų anglių didžio
jo tono (2240 svarų) iškasimo 
ir sukrovimo į vagonus dar
bas atsieina tik $2.99 ir kad 
tos pačios anglys smulkmeni- 
niai yra pardavinėjamos vidu
tine $14 kaina mažajam tonui 
dviejų tūkstančių svarų. Jie, 
tarytum, nežino, ar, jei žino, 
tai niekuomet nesiskundžia 
tuo, kad imama angliniai nuo
šimčiai, kurie kartais siekia iki 
$2 tonui, ar kad gelžkcliai 
skaito šimtą nuošimčių dau
giau už pervežimą kietųjų an
glių, negu už pervežimą mink
štųjų, ar kad visokius pelnus 
ima taip vadinamos Pardavus 
Kompanijos. Jie akli kaip šikš
nosparniai, kada pareina pa
matyti liūto dalis iš vienuoli
kos dolerių, kuriuos visuome
nei išplėšia visokie nenaudos 
parazitai, bet jie pamato du do
lerius ir devyniosdešimts de
vynis centus užmokamus 
tiems, kurie dirba naudingą 
darbą.

Gelžkelinėj padėty profesinių 
“brangios .visuomenėm” gynėjų 
matymas siekia tik tiek, kad 
pamatyti nepatogumus pada
romus darbininkų kovų prieš 
nežmoniškas ir badaujamas 
algas. Jiems niekuomet neat
eina į galvą, kad darbininkai 
gali turėti pamato skųstis, jie 
nemato kriminalingo gelžkelių 
vedimo, gelžkėlių pagelbinių 
kompanijų praryjančių pelnus, 
tytveiko permokamų, benaud
žių viršininkų, milionų, išmė
tomų jų privatinėms armijoms 
pasalūnų, žvalgų, anglinės ir 
geležinės policijos, mušeikų, 
darbininkų šnipų, profesiona
lių plėšikų ir sukčių ir dau
giau kaip devynių biliūnų at
sikirsto kapitalo, nuo kurio 
“brangi visuomenė” pcrdidelė- 
mis kainomis turi sumokėti di
videndus, arba perdidelių nuo
mų ėmimo nuo išduotų gelž
kelių savo artimiems drau
gams. Ne, jų akys niekuomet 
nepamato šitų tikrųjų blogy
bių. O jei pamato, tai jiems 
trūksta drąsos parodyti jas.

(ūdų gale, klausimas mano 
supratimu yra tame, ar šita, 
taip labai apgailaujamoji visuo
menė tikrai užsipelno kokios 
užuojautos, nes visuomenė, jei 
nėra verčiama organizuotų dar
bininkų, kas retai yra galima, 
niekuomet nesirūpina tuo, kaip 
ir kokiomis sąlygomis paga
minama reikmenys ir gyveni
mo patogumai. Ji mažai rūpi
nasi, ar ir visai nesirūpina tuo,« 
kaip gyvena darbininkai ada
tos amatuose, kurie pagamina 
jiems drabužius. Tas, kad dau
gumas gal gyvena blogai išvė
dinamuose, ligąs veisiančiuose 
namuose, ar kad jie nedaval- 
go, ar persidirba, dirbdami, ir 
ilgus laikotarpius jiems atima
ma teisė dirbti, visuomenei vi- 
sar nerupi, kol ji turi drabu
žių. Visuomenė nesirūpina tuo, 

kaip angliakasiai dirba ir gy
vena. Tas, kad šimtai tūkstan
čių angliakasių gyvena kompa
nijoms priklausomuose mies
teliuose ir lūšnose ir kad net 
taip vadinamais geraisiais lai
kais gali uždirbti vos tiek, kad 
palaikytL kūną ir sielą krūvoj, 
nekalbant jau apie amato pa
vojingumą, kur tik vienoj 
Pcnnsylvanijos valstijoj kas 
metai vidutiniai dvylika šimtų 
būva užmuštų ir penkiosde- 
šimts tūkstančių sužeistų. Vi
suomenė to gal nežino ir, kas 
svarbiausia, nenori žinoti, kol 
ji gauna anglis. Ji per kurmia
rausius nemato kalnų.

Meksikos lauky1 darbinin
ką organizavimas

Meksikos Miestas. — Šilo 
miesto darbininkai daro pa
stangų padėti laukų darbinin
kams didelėse haciendose (dva
ruose) arti miesto sutverti 
unijas. Einant rezoliucija, pri
imta Sindicato De Hercules ir 
Sindicato De Panaderos (kepė
jų unijos) narių susirinkime 
tapo sutverta Queretaro valsti
jos Sindikatų Federacija.

Hercules audykloj, kur visi, 
išskyrus apie 25 iš 1100 dar
bininkų, yra organizuoti, įvyko 
susirėmimas tarp unijinių ir 
“laisvų”, arba katalikiškų dar
bininkų, kuris privertė uniją 
pamatyti, kad pareina daugiąu 
rūpintis apylinkes suorganiza
vimu- Naujos federacijos žing
sniai pirmiausia bus nukreip
ti linkui suorganizavimo 16,- 
000 laukų darbininkų penkiose 
didžiausiose apylinkės hacien
dose. Mexico miesto kepėjų uni
jos itY Meksikos Darbo Fede
racijos atstovai padeda šitame 
organizavimo darbe.

Queretarojc Meksikos žmo
nės nusikratė europinės tirony-

Balsavimas dėl Amerikoj gyvenančių Lietu
vos piliečių registracijos.

Anketos Taisykles
1. Dalyvauti anketoje gali kiekvienas suaugęs (21 metų amžiaus) žmogus, kuris 

yra gimęs Lietuvoje arba kurio tėvai yra gimę Lietuvoje; vyras ir moteris, išsiėmęs 
Amerikos piliečio popieras ir neišsiėmęs jų.

2. Atsakyti j anketos klausimus reikia parašant kryželius ties kiekvienu klausimu 
tam tyčia padarytuose langeliuose po žodžiu “Taip” arba “Ne”.

3. Pirm rašysiant kryželį reikia atidžiai perskaityti klausimą ir pagalvoti apie jo 
prasmę, kad nepadarius klaidos ir išvengus trynimo, braukimo ir t.t.

4. Ant anketos blankos nereikia dėti jokių pastabų. Jeigu kas randa reikalinga 
padaryti kokių pastabų dėl anketos, tai tegul atlieka tai ant atskiro lapelio popieros.

5. Blankos apačioje turi būt balsuotojo vardas-payardė ir tikras adresas. Už ne
mokantį rašyt gali pasirašyt kitas, bet pastarasis tuomet turi padėt ir savo vardų- 
pavardę bei adresą.

(i. Viena blanka gali būt pavartota tiktai vieno žmogaus balsavimui. Jeigu kam 
trūksta blankos, tai tegul paprašo savo pažįstamo, kuris turi atliekamų blanką, arba 
tegul įsigija “Naujienų” kopijų.

7. Išpildę blankų (ir padėję savo pavardę bei adresą), iškirpkite jų visų pagal apva
dus, kuriuose ji yra išspausdinta, ir tuojaus siųskite “Naujienoms”, patogumo delei pa
žymėdami ant konverto, kad tai yra “anketa”.

8. Neatidėliokite balsavimo rytojui, bet veikkite šiandie, ir raginkite savo pažį
stamus.

BALSUAJAMASAI LAKŠTAS.
[šį lakštelį, nubalsavę, iškirpkite ir urnai atsiųskite “Naujienų” Redakcijai].

t

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
Taip

a<cij
Ne

O S

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 Washingtone 
. įsakymui, kad visi Lietuvos piliečiai, gyvenantieji Ameri

koj, įsiregistruodami turi išsiimti pasus ir užsimokėti po 
$10, o paskui kasmet atnaujinti pasus, užsimokant po $5?

Taip

L

Ne

4. Ar Tamsta laikai teisingu tokį Lietuvos pilietybes 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 jr 
patvarkymai butų atšaukti arba pakeisti?

Balsuotojo
Vardas-Pavarde .............-...........................................................................................

Adresas ................. ........ ............................................................................................

Taip

——iĮ—

Ne

llll

bes, nužudydami imperatorių 
Maksimjilianą; Queretaroje 

taipgi buvo laikomas suvažia
vimas, kuriame tapo priimta 
valstybine konstitucija 1917 m.

Unijos organizacijos komi
tetas savo manifeste primena
faktą, privesdamas valstybinės 
konstitucijos straipsnį 123, kur 
sakoma: “Darbininkai ir darb
daviai turi turėti teisę susivie
nyti kas savo reikalams ginti, 
tveriant sindikatus, unijas, ir 
tt.”

Darbas, kurį kievienas 
gali padaryti.

Ben Hanford.

Geriausias darbas ir svar
biausias darbas socialistų ju
dėjime yra tas, kurį kiekvie
nas gali padaryti. Nežiūrint to, 
ko negalėtų kas padaryti, kiek
vienas mes galim literatūrą 
skleisti.

Ir tas yra svarbiausias daik
tas musų judėjime. Kiekvie
nas socialistas Jungtinėse Val
stijose gali platinti knygas, 
brošiūras, ar lapelius ir laik
raščius kasdien nuo šios die
nos iki rinkimų dienos. Žmo
nės šiais metais yra pasiren
gę Skaityti musų literatūrą 
daugiau negu kada pirmiau. 
Tai butų nusidėjimu musų 
draugams, jei visi tie, kurie 
nėra socialistiniame judėjime 
nebus aprūpinti švietimo įmo
nėmis.

Tegul kiekvienas draugas 
žiuri, kad jo artimiausis kai
mynas turėtų socialistinę bro
šiūrą, laikraštį, ar lapelį. Žiū
rėk, kad visi gyvenantieji tame 
pačiame name, tame pačiame 
bloke, tame pačiame mieste, 
visi tam pačiam valsčiuj tu
rėtų ką skaityti apie socializ
mą nuo šios dienos iki rinki
mų dienos.

Jei dirbi dirbtuvėj, žiūrėk,

kad kiekvienas asmuo toj dirb
tuvėj turėtų socialistinį lapelį, 
bent kartą savaitėje nuo šios 
dienos iki lapkričio 8 d. Jei 
priklausai amatinci unijai, žiū
rėk, kad kiekvienas narys tu
rėtų socialistinę literatūrą 
prieš rinkimų dieną. Žiūrėk, 
kad kiekviename tavo unijos 
susirinkime kiekvienas turėtų 
socialistų laikraštį, ar lapelį.

Nepalik šito darbo kam nors 
kitam padaryti. Padaryk jį 
pats. Padaryk tuojaus.

Pasitikėk spauda. Skleisk 
socialistų literatūrą, o socialis
tai turės pasekmių. Platink so
cialistų literatūrą, o mes savo 
laiku susilauksim socializmo.

Įvairenybės
Prezidentas Harding pasky

rė Valstybės Anglių kasyklų 
komisijos nariais dalykams su
žinoti sekamus žmones: Johną 
Hays Hammond’ą, kasyklų in
žinierių iš Washingtono, D. C.; 
Thomasą Marshallą, buvusį 
vice-prezidentą ir Indianos go- 
vernorą; Samuelį Alschulerą, 
valstybinį teisėją iš Chicagos; 
Clarką Howellą, Atlantos kon
stitucijos redaktorių; George 
Ottis Smith’ą, Jungtinių Val
stijų Geologinės Apžvalgos di
rektorių iš Mainc’o; luhvardą 
T. Devine’ą, ckonomininką iš 
Nevv Yorko ir Charles P. Neill, 
iš Washingtono, D, C. Jie tirs 
anglies pramonę tuoju tikslu, 
kad suradus būdą ateityje 
streikams išvengti anglių pra
monėj.

Didžiausis laivas pasaulyje 
naujasis Majestic, turįs tiek 
talpos, kiek visa ispanų Arma
da (laivynas), kuria buvo ban
dyta užkariauti Angliją 1588 
metais. Vidaus erčia tolygi 400 
namų aštuoniais kambariais 
kiekvienas.
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TANDARDO ŽIBALO 
DIVIDENDAI.

Klausimai), “Kas yra kapita
lizmas?’’ nušviečiamai atsako 
Californijos Standardo Žibalo 
kompanijos pareiškimas apie 
dividendus, šita kompanija tarp 
kitko pasako:

“Ačiū korporacijos uždarbių
sudėjimui atgal korporacijon 
bei jos verslo augimui ir ačiū 
atradimui vertingų žibalo lau
kų, kurie žymiai padidino ši
tos korporacijos žibalą duo
dančių nuosavybių vertę, ši
tos korporacijos manta dabar 
daug didesnė negu jos įgalio
tasis kapitalas ir korporacijos 
diiektoriai skaito išmintingu 
daiktu pakelti savo kapitalo 
dalis nuo $115,000,000 iki 
$250,000,000.”

“Uždarbiai” yra tik pelnai 
gaunami iš samdomų darbinin
kų darbo. Jie yra “dedama at
gal’’, vadinas, pridedama prie 
korporacijos kapitalo, kuris 
panaudojama žibalo laukams 
ištirti bei išdirbti ir algoms iš-Į 
mokėti. Taigi not padidėjusios: 
žemės vertės, kurios taipgi pri
sideda prie kompanijos kapi-j 
talo padvigubinimo, yra dar-j 
bo gaminys — pelnas apturė
tas iš apmokamų darbininkų 
darbo.

Tas leidžia Californijos Stan
dardo Žibalo kompanijai ir 
New Yorko, New Jersey ir ki
tų valstijų S'tandardo Žibalo 
kompanijoms paskelbti 1(K>, 200 
ir 400 nuoš. dividendus, šituo 
budu jos padvigubina savo su
keltąjį kapitalą bei dividendus, 
nereikalaudamos, kad jų dali
ninkai mokėtų ką už savo nau
jas dalis; ir tokiu budu jie 
be galo pralobs ta.

Ir šitas “sudėjimas atgal už
darbių”, šitas perdirbimas pel
nų, gaunamų iš apmokamų 
kiekvieno sugebumo laipsnio 
darbininkų į kapitalą, sudaro 
didžiausią kapitalo šaltinį šian
dien. Korporacijos sudeda at
gal savo “uždarbius”, vadinas, 
savo pelnus iš darbo,:> ne • tik 
į savo pačių kapitalą ir bo
nus, o ir į kitų kompanijų ka
pitalus ir bonus.

Apie kapitalo .savybę nėra 
jokios paslapties. Kiekvienas 
Standardo Žibalo ir kitų kor
poracijų pareiškimas atidengia 
jį protaujančiam žmogui.

— Ind. Sol.

“DZIENNIK WILENSKI” 
PYKSTA ANT VILNIAUS 

ŽYDŲ.

Endekų organas ‘Dziennik 
Wilenski” baisiai piktinasi žy
dais, kam žydų spauda nesi
liauja svarsčiusi Vilniaus klau
simą, nors jisai jau galutinai 
esąs išrištas.

Laikraštis įspėja, jog jei žy
dams pavyktų pasiekti savo 
tikslo — gauti autonomiją 
Vilniaus kraštui — tai jie tik
rai stengtųsi suvienyti Vilniaus 
kraštą su Kauno kraštu.

[ŽRM]

Geriausi 
Cigaretai

PER 12 DIENŲ Į LIETUVĄ 
Greičiausia vandeniu kelionė

Su ypatišku ekskursijos palydovu 
su staptelėjimu prie Southampto- 
nu, dėl Danzigo, Piliavos, Memelio 
ir Libavos, ant vieno iš trijų grei
čiausių jūrių milžinų, kurio aplei
džia New Yorką kas UTARNIN- 
KAS.

Visi trečios klesos pasažieriai 
kambariuose.

MAURETANIA AQUITANIA 
BERENGARIA.

Taipgi per Liverpoolį ir Glasgową. 
CĄMERONIA ........... Lapkričio 4
CORONIA .............  Lapkr. 4
COLUMBIA ..............  Lapkr. 11

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

Atidai norinčiy atsikviesti 
gimines iš Lietuvos

Nedaryk Aprubežiavimo

I ant daugumo pieno, I 
jį po kiek tamstos šeimy- Į 
f na turi gaut kasdienį. I 
' Saugiausia taisykle, ne- # 

mažiau vienos kvortos U 
Bordeno Pieno, kiekvie- ĮĮ^ t 
nam šeimynos nariui. J/

Tai yra pigiausis maistas Į 
už pinigus, kokį gali gaut Į 
pirkt ir geeriausias maistas o 
kiekvienam. Sį *

BORDENS
Farm Products Co. of Illinois 

Franklin 3110

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS’ ADVOKATAS 
309 South La Šalie Street 

Room 706 
Telephone Harrison 421

DR. VAITU8H, O. D.
Lietuvis Akių Specialistas

K. G U GI S
ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted 8c.

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

Dr. 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

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

’ Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.
8261 S*. Halsted St., Chicago, III.

:--------------------- W

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 8 po 

pietų; 7 iki 9 vai. vak.

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

MRS. A. MICHN1EVICZ > 
AKUŠERKA

31D1 So. Halsted St., kampas 81 gai 
Telefonas Yards 1119

Baigusi 
Akušeri

jos koleg* 
h; lig* 
praktika* 

pusi Perus 
silvanijos 
hospitalh- 

se. Pasek* 
minga!

tarnauta 
prie gina 
lymo. Dus 
da rodą vi
sokiose li
gose ir ki
tokiuose rei 
paluose mo 
terims ir 
merginoms.

Naujieji Lietuvos 
Pinigai Litai
Jau siunčiama per

Didyjį Valstijinį Banką

cių Įtempimą, kuris 
galvos skaudėjimo, 

akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

KAS PER MUS PERKA TAM VISUS 
DOKUMENTUS PADAROM DYKAI. 
MAINYDAMI, PIRKDAMI ar PAR- 
duodami visados kjĮeįpkiįtes pas

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

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

NAUDOS. i
Pasekmingai Siunčiam Pinigus ir 

Parduodame Laivakortes
Esam Registruoti Notarai 

Lietuvos Atstovybėje.
UŽTIKRINAM ATSAKANTI IR 

TEISINGA PATARNAVIMA

‘ DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirvrga*

25 E. Waehington St. 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryta 

Telephone Central 8362
1824 Wabansia Avė. 

Valandos: nuo 6 iki 8 vakari 
Rezidencijos tel. Kedzia 7715

'UB8.. . 'i. ■ ..i -r* I II ^■.T-7

<^DR.HERZMAN^B
H RUSIJOS

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

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

' Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Nakt. Drexel 951 
Boulevard 4186

8318 So. Halsted St.
Val.t 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Central Manuafcturig
District Bank

1112 West 35th Street
Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00. I

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

Valandos: ~
nao 10 ryto iki 8 vai. po piet.

Telefonas Victory 9082

Telefonai

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge* 
čiaus ant lengvų išlygų.

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKIS
’ ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj. 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St.
Room 1803

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 8395

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.

PRANEŠIMAS
Ofisas Dr. G. M. Glaser pereina 
į rankas žento ir partnerio Dr. 
Charles Sėgal. 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 SL 
OFISO VALANDOS:

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

2 po piet.
Telephone Yards 687 ____

Tel. Austin 787

DR.MARYA 
DOWIATT—SASS

Kątik sugrįžo iš Californijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

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

vakare išskiriant nedėldienius.
V —„ ,

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškąj 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago 
Valandos; 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Indenendence Blvd. Chicago

— m........    <

Dr. Maurice Kalia
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Av&
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 v. nedčldieniais nuo lū 
iki 1 vai. po pietų.

L .... .... 11./

DR. W. YUSŽKIEWICZ
Gydo visokias ligas: galvos, 

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

1407 Milwaukee Avė.
Tel. Humboldt 5849

' DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

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. Nedėliomis nuo 10 vai. 

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 288(1

MRS. M. WAITKIEWICZ

Canal 9257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted Si

LINčAVIMŲ AUKŲ 
SKAIČIUS DIDĖJA.

New York. — Anot Nacio- 
nalės Draugijos Juodveidžių 
Gerovei kelti linčavinių skai
čius Jungtinėse Valstijose šie
met didesnis, negu jis buvo 
1921 m. Priskaitant ugniakurį 
John Brown, nulinčuotą spa
lio 3 d. Montgomery’je, Ala. 
skaičius gaujos nužudytų žmo
nių šiemet siekia 51. Labiau
sia pasižymi šituo amerikoni- 
niu žiaurumu Texas’o valsti
ja kur gaujos nužudyta 14 
žmonių; Gcorgijoj nužudyta 
11, o Mississippi’je 8.

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 j Naujienų ofi
są, kad iš kalno butų galima 
prirengti reikalingus doku
mentus.

Phone Wentworth 209
Anglis, malkas ir koksus mes pri
statome į namus, užtikrindami ga- 
riaušių patarnavimų. Reikalaukit.

E. J. McQuaid
5822 S. Racine Avė.

Chicago, III.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

AKIŲ DAKTARAS

NATURE CURE INSTITUTE 
DR. J. A. VBLONIS, 

Osteopatas, Chiropratas, Nathropatas
Gydymai įvairių ligų, ypatingai už- 

sisenėjusių be vaistų ir be operacijų 
naujausiais budais.

4225 Archer Avė. Brighton Park 
Pilone Lafayette 5698.

Vai. nuo 9 r. — 12 pietų. Vak. nuo
6 — 8. Ned. nuo 9 r. — 12 pietų.
Theater Building, ant 2-rų lubų,

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas
Kamharis 806, Etome Bank Bldg.j 
Kamp. Mihvaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki 

9 vakare.

Ant Bridgeporto
Pritaikau akinius, sudužusius stik
lus ir sulaužytus rėmus sutaisau į 
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(

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $400,000.00.

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,- 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. X Visi nariai gauna laikraštį “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1000. 
PAŠALPOS SKYRIAI — 

$6.00, 9.00 ir 12.00 į savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th Street, New York, N. Y.

BAŽNYTINĖS ŽINIOS
Lietuvių Tautos Katalikų baž

nyčia Amerikoj, 
nytinių 
kreiptis 
Vyskupo 
3509 So.

P. S. 
suma 11

S. W. BANKS
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago. 
Phone Central 2561 

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

(Baniene)

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

Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Yuska

PHYSICIAN AND SURGEON 
1900 So. Halsted St.

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

Tel. Lafayette OO‘J8

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

vadžiojam, fixtures sudedam, visokį reikmenys ir prilaikytojus.

Bridgepor! Electric Co.,
1619 W. 47th St.,

Tel. Boulevard 1892 ir 7101.

Norintieji baž- 
patamavimų, malonėsite 
prie Jo Malonybes Kun. 
S. B. Mickevičių D. D., 
Union Avė.
Pamaldos sekmadienyje: 

vai., mišparas 7 vai. vak.
Kancleris.

Tel. Lafayette 4223
Pli\mbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

DETROIT, MICHIGAN
West 1394 Heml. 6678

WM. J. STOLL CO„
J. Balchiunas pagelbininkas 

(arba asistentas) 
GRABORIUS

1029 — 25th St., 9509 Cardonl 
Detroit, Mich.

DR. F. MATULAITIS,
8709 Jos. Campan A v. 

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dienų

Tel. Mar^et 6234, Market 4526

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DBODA TEISIU PATABIMBS

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.

»Tie, kurie vaikščiojate prie akių 
daktaro, ir turite akinių po kelias po- 
tas, o nei viena jums negelbsti, jums 

s galva skauda, sprandą skaudą ir au
sys ūžia, jus pagelbos niekur negau- 

i nate.
Ateikite pas mane, aš duosiu pa- 

| tarimą.

P. A. NIILLER
2128 W. 22nd St., 

Chicago, III.
. 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 paliekti 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.

VaL: 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, III.

Aksšerka
3113 S.Halsted si
Tel. Blvd. 3138 

Per 15 metų pa 
prak

tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek 
mingai patarnau
ju prie gimdymo 
Kiekvienancn at
sitikime teikiu 
ypatišką frižiu- 
re j imą. Ų»odu
patarimus mo
terims ir mergi
noms veltui.

Tel. Pullman 5432

A.SHUSHO 
AKUŠERKA

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

Chicago, III.

Telefonas: Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Lietuvis Dentistas

4712 South Ashland Ave^ 
arti 47-tos gatvės

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Leavitt St. Tel. Canal 6222.
Rszidendja 8114 W. 42«d &

Tel. Lafayette 4988 
Vai. 1—4 ir <7—9. Ned. 10—12 v.

-------------------- ----------------------- - ■

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

Optometrkt
Tel. BOU levanl 848T 
4<4» 8. A.hlani Are. 
KampM 47-toe gat.

2-roe luboa.

Dr. Natalija Žukauskas, 
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 iki 8 vai. vakare.

Tlephonas Yards 5032

DR. M. STUPNIGKI
3107 So. Morgan St., 

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryt* 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedėlioms ofisas yra 

uždarytas

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietai 
6 iki 9 vakare 

3259 So. Halsted St., ChicagS.

DR. C. K KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, III.
kampas 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 y ak.
Phone Canal 0257

■ ■ ■■ ■ - ■ r “U

' DR. A. J. BERTAŠIUS 1
PHYSICIAN IR SURGEON 

3464 S'o. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v.

< Ned. 9 iki 11 ryto
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija. 3159 So. Union Avė.
Tel. Yards 1699

__________________
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KLIMEKO ŠEIMYNOJ MIS

TERIJA PAAIŠKĖJO.

Moteris prisipažino davusi vy
rui nuodų.

P-ia T. Klimek, kuri yra kal
tinama dėl suinokslo nužudyti 
savo vyrą, jau prisipažino prie 
kaltės. Ji davusi savo vyrui 
nuodų dėlto, kad pastarasis 
elgdavęsis su ja nederamai ir 
pataikaudavęs kitoms mote
rims. Sąryšy su tuo prisipaži
nimu, p-ia Nellie Sturmer, 
1219 Wartc gt., tapo areštuo
ta. Klausinėjama ji prisipažino 
davusi p-iai Klimek žiurkių 
nuodų, kuomet .pastaroji nu- 
siskundžiusi vyro elgesiu ir iš
reiškusi pageidavimą jo atsi
kratyti. Juozas Milkewicz po
sūnis sergančio Kliinek’o, ta
po paliuosuotas po to, kaip 
tapo galutinai darodyta jo ne
kaltybė.

Koronierius Peter M. Hofl- 
man pranešė, kad šiandien bus 
daroma pastangos išgauti lei
dimą iškasimui pirmiau miru
sių p-ios Klimek vyrų. Mat 
norima analizuoti, ar ir pir
mieji buvo jos nunuodyti. Tai 
busią daroma nežiūrint p-ios 
Klimek protestavimo.

AREŠTAVO 15 GBMBLERIŲ.

Kelios dienos atgal policija 
areštavo 15 gemblerių namuo
se po nr. 2370 Austin Avė. Tei
sėjas J. K. Pinidiville pritei-

Pranė Nabažienė po tėvais 
Kavalauskiutė mirė *28 d. 1923 
metais, 9 valandai vakare tu
rėdama 20 metų amžiaus. Pa
ėjo iš Kauno redybos, Šiaulių 
miestu. Amerikoj išgyveno me
tus ir aštuonius mėnesius. Pa
liko dideliame nuliudime vyra 
Antaną Nabažą ir seserį Antani
ną Kavalauskiutę lietuvai malo- 
na brola ir sesute

Laidotuvės atsibus:

Tik Vienas Koncertas
I »

ŠIANDIEN, PANEDĖLYJ,

Spalio-October 30tą d.
30-tą, 8:15 vai. vak.

Orchestra Hali Svetainėj 
Dalyvaus Max Rabinoff

Ukrainų Tautiškas Choras
Vadovaujant prof. Aleksandrai Koshetz.

Kartu su
Mile. Oda Slobodskaja 

Petrogrado Operos sopranu.
Įžymiausi Europos ir Amerikos kritikai aprašo 

šį stebėtiną chorą.
Kaipo didžiausią žmogišką simfonijos orches

tra.
Pasirūpinkit tikietus iš anksto. Tūkstančiai ne

galėjo dalyvaut New Yorke. Europoje negalėjo at
sigėrėti šiuo choru per tris metus. Dabar Amerika 

elgiasi panašiai, šis yra vienintelis patraukiantis 
dalykas, kokį tik gali sau persistatyt.

Prie kitų didelių šių dienų artistų, Ukrainų Tau
tiškos Choras, yra įgiedojęs tik į Brunsvvicko re
kordus. Paskelbimas jų pirmo rekordo, bus visai 
trumpoj ateityj ir bus pardavojami visose Bruns- 
wick phonografų ir rekordų krautuvėse.

The Brunswick-Balke-Collender Co.
Išdirbėj’ai — Insteigta 1845 m.

sė kiekvienam jų užsimokėti 
po $25 baudos ir teismo lė
šas.

GATVEKARIS SUSIDŪRĖ SU 
AUTOMOBILIU

Pereitą šeštadienį, apie 8 vai. 
vakaro, Madison gatvekarjs, 
bėgantis j vakarus, susidūrė 
su Diamand Taxi komp. auto
mobiliu arti Crawford avė. 
kampo. Nelaime įvyko šofe
riui norint pervažiuoti skersai 
gatve. Antras Madison gatve- 
karis, esantis į rytus, suskubo 
sustoti neužgavęs automobi- 
liaus. Niekas nesužeista.

ATĖMĖ AUTOMOBILĮ IR 
DAIMANTUS.

•Du plėšikai užpuolė Arthur 
Kleiman ir jo moterį, kuomet 
juodu mėgino įvažiuoti savo 
automobilių garažiun. Grąsin- 
damu revolveriais, juodu atė
mė automobilį ir už $4,000 dai- 
montų.

PRISIPAŽINO.

Edward Stad, kurį policija 
pagavo, prisipažino apiplėšęs 
apie 80 namų priemiesčiuose. 
Apiplėšti namai priklauso tur
tingoms šeimynoms. Daugiau
sia iš jų paimta žiedų ir viso
kių briliantų.

PAŠOVĖ POLICISTĄ IR BAN
KO DARBININKĄ.

Harold J. Schluter, 946 Anis- 
lie gat., First Trust & Savings 
banko darbininkas, tapo už
pultas keturių banditų prio 
Lieselnt ir Broadvvay gatvių. 
Nenorėdamas pasiduoti ir bū
ti apiplėštu jis tapo pašautas 
vieno bandito. Policistas išgir
dęs šūvį nusiskubino pagelbon. 
Pastarasis irgi tapo pašautas 
antro bandito, kurs buvo areš
tuotas. Kiti trys banditai pa
bėgo. Abudu pašauti nepavo
jingai.

MEDŽIOTOJAS PAŠOVĖ
MERGAITĘ.

Madelnie Stroner, astuonių 
metų mergaitė, tapo pašauta į 
nugarą medžiotojo. Jinai žai
dė daržely prie savo namų, 
2153 \V. 72-os gatvės. Žaizda 
nepavojinga.

FARMERIS PAKLYDO 
VIDURMIESTY.

Alfred Soderstorm 53 metai 
atgal apleido Chicagą ir išva
žiavo vežimėliu ant savo far- 
mos, kurią jis pirko Minneso- 
tos valstijoj. Tuomet jis turė
jo 22 metu amžiaus. Pereitą 
savaitę jis sugrįžo Chioagon 
pirmu kartu, kad atlankius sa
vo senus pažįstamus. Bet ne
laimė neberado medinių šali
gatvių, kas jį baisiai nustebi
no. Atsidūręs vidurmiesty ir 
nežinodamas kur eiti, pradėjo 
verkti. Nabagas paklydo. Su
temoj p-ia Mary Belle Spencer, 
advokatė, atrado jį apsiašaro
jusį Clark gatvėj.

AREŠTAVO MUNŠAINERĮ.

Prohibicijos agentas atsi
lankė pas Joną Bežinskį, 856 
N. Carpenter gatvės. Jis pap
rašė parduoti vieną galioną 
munšaino. Beržinskis, nežino
damas dalyko padavė ko rei
kalauta ir paėmė $8. Vėliau 
prohibicijos agentas sugrįžo 
vedinas keliais padėjėjais ir 
areštavo p. J. Bcržinskį.

VAGIA AUTOMOBILIUS.
Pereitą šeštadienį Chicagoj 

tapo pavogta viso astuoni au
tomobiliai. Tuo pačiu laiku po
licija surado tiek pat pirmiau 
pavogtų. Išėjo lygiomis.

KLAIDŲ PATAISYMAS.

Pereito šeštadienio Naujienų 
numery Lietuvių Ratelių sky
riuj, straipsnyje “Disputai” 
randas kelios rinkėjo klaidos, 
kurių svarbesnės šitos: Trečio 
nuo straipsnio galo paragrafo 
pabaigoj pasakyta: “...ir jis 
pats be smegenų taipgi negali 
to padaryti) ir gražiai sielo
jasi...” turi būti — ir grau
žiasi, sielojasi.

Antro nuo galo straipsnio 
paragrafo pradžioj pasakyta: 
“šitomis prietaringiausiomis 
alegorijomis...” — turėjo bū
ti: — šitomis prieštariaujančio- 
mis sau alegorijomis.....

Jeigu kurie apskelbimai pasirodo 
abejotini, Naujienų administracija pa
silieka teisę jų netalpinti, kol neiš- 
tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Norintieji pasigarsint į sekamos dfe 
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

Pranešima j"
Bridgeport. — Vaikų mokykla lie

tuvių kalbos būna utarninkais ir pėt- 
nyčiomis nuo 4 iki 5 vai. po piet, Ray- 
nrond ChapelI 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

Ateities žiedo Vaikų Draugijėlės 
nedėldienio mokykla jau prasidėjo. 
Pamokos būna 2 vai. po pietų, Rusų 
Mokykloj, 1417 N. Hoyne Avė., ant 
1-mų lubų. Mokinama lietuvių gra
matikos, dailės, dainavimo ir žaislų. 
Visi vaikučiai kviečiami lankyti mo
kyklą. Randasi du skyriai. Didesni 
vaikai mokinama gramatikos; mažiu
kai elementoriaus ir skaitymo.

— Komitetas.

Smagius šokius rengia Liet. Mote
rų Dr-ja “Apšvieta” seredoj, lapkr. 1 
d., 8 v. v., Auburn Park Masonic 
Temple svet., 7832 S. Union Avė. Vi
su kviečiame atsilankyti.

— Komisija.

Chicagos Lietuvių D-ja Savitarpinės 
Pašalpos rengia koncertą ir balių, sau
sio 7 d., 1923 m. 7 v. vak. Schoenho- 
fen svet., kampas Ashland ir Milwau- 
kee Avės Bus labai puikus progra
mas. Prašome kitų draugijų tą dieną 
nieko nerengti.

— Rengimo Komisija.

Mildos Teatro Bendrovės šėrininkai 
permainykite savo antrašus.

J. P, Evaldas, Sekr.,
840 W. 33rd Street.

Draugijų domei: — Lietuviška Te
atrališka Dr-stė Rūta No. 1 rengia 
teatrą koncertą ir balių lapkričio 18 
d., M. Meldažio salėj, 2242-44 W. 23rd 
PI. Bus statoma scenoj 2 aktų ko
medija “Amerikoniškos Vestuvės” 
Draugijų, kliubų ir kuopų prašome ne
rengti pramogų minėtoj dienoj, kad 
nepakenkus vieni ktiems.

— Komisija.

L. S. S. Pildomojo Komiteto posė
dis bus utarninke, spalio-October 31, 
1922, “Naujienų” name, 7:30 vai. vak. 
Visi Pildomojo Komiteto nariai malo
nėkite dalyvauti posėdy, nes yra svar
bių dalykų apkalbėjimui.

A. Žymontas,
L. S. S. Sekretorius.

REIKALINGA patarnau
toja prie stalų j restaraną; 
gera mokestis. Geistina bu
tų, kad patyrusi. Atsišaukit: 

1745 So. Halsted St.

PRANEŠIMAI.
Bryn Mawr Woman’s Club. — The 

Civics Study Class- of the Bryn Mawr 
Woman’s Club, all of vvhich will be 
open nveetings, at 10:30 A. M. Mon- 
day will have a “Report on Legisla- 
tion” by Mrs. W. M. Kallasch of the 
club and a talk “Financing the Far- 
mer” by F. R. Hanrahan, manager of 
Loans for Illinois and Indiana of the 
Federal Reserve Bank.

The afternoon meeting at 2 P. M. 
under the Home and Education De
partment will have an interesting 
leeture on “Health and Happiness” 
by Dr. J. D. Levine.

Chicagos Lietuvių tarybos ir drau
gijų delegatų bendras susirinkimas 
įvyks Spalio 30, Panedėlio vakare, šv. 
Jurgio parap. svet. Pradžia 7:30' v. 
v. Visi delegatai malonėkite būti pa
skirtu laiku. Valdyba.

Susivienijimo Draugijų ant Bridge- 
porto mėnesinis susirinkimas įvyks 
spalio 31 d., 8 v. v.. Mildos svet: 3142 
S. Halsted St. Visi atstovai pribuki

te laiku, nes randasi daug reikalų 
aptarti kasi ink statymo svetainės.

Valdybb.

Mokinama siūti dykai, mergaitės, 
kiekvieną šeštadieni, nuo 2 iki 4 vai. 
po pietų, Raymond Chapol svetainėj, 
816 W. 31 gat.

ASMENĮI JIESKOJIMAI
MELDŽIU ATSIŠAUKTI TUOS, 

kuriems daviau patarimus ir pagelbė- 
įau savo patarimais. Atsišukite per 
laiškus paduodami savo antrašus ar
ba ypatiškai, nes turiu svarbių dalykų 
jums pasakyti. Peter Miller, 2128 W. 
22nd St., Tel. Canal 5838.

JIEŠKAU MARIJONOS MACE- 
rauskienės, girdėjau pirmiau gyveno 
Burlington dabar nežinau kur prieš 
karę esame gyvenusios krūvoj Rygoje. 
Meldžiu atsišaukti jei pačiai ar kas 
kitas, jeigu žinote kur ji gyvena, tu
riu svarbų reikalą. Paulina Jesiunai- 
tė, 3549 So. Lowe Avė., Chicago, III.

JIEŠKAU SAVO BROLIO JULTO- 
no Poškaus, kuris gyveno Minden, W. 
Va., vėliaus persikėlė į Ockmont, W. 
Va. Paeina iš Lietuvos Telšių aps., 
Kantaučių par., Vilkučių kaimo. Taip
gi pusbrolio, Viliamo Poškaus, kuris 
gyveno Kensington, III., vėliaus gir
dėjau persikėlė į Mich. valstiją. Turiu 
labai svarbų reikalą, jie patįs ar kas 
kitas meldžiu pranešti sekančiai. Juo
zas Poškus, 351 N. W. Main St. Ke- 
nosha, Wis.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU apsivedimui mergi

nos, 20—28 metų amžiaus. Aš 
esu 26 metų amžiaus. Turiu biz
nį. Meldžiu afsišaukti sekamu 
adresu: C. M. 821 W. l^th St. 
Phone Canal 3113.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 
tuojami, $4.00. Autonrobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įsteigta 34 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.

JIESKO DARBO
PAJIEŠKAU darbo į bu- 

černę, mokinties už bučerį 
nekurį laiką esu dirbęs sto
re; 24 metų amžiaus, turiu 
gerus paliudijimus. Su mo
kesčiu susitaikysime. 1739 S. 
Halsted St., Box 150.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

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

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

500 So. Peoria St.

REIKIA veiterkos nuo 5 v. v. 
iki 1 v. ryto $15. Turi gerai kal
bėt angliškai.

SEA FOOD RESTAURANT 
3272 W. Madison St.

REIKALINGA moteris ar mergina 
lengvam- namų darbui, valgis ir kam
barys, taipgi proga išmokti siųti prie 
moteriškų rūbų dovanai. Atsišaukite 
tuoj.

MRS. F. RAUKA S
1494 Junction Avė. 

Telephone: West 2406 m.
Detroit, Mich.

REIKIA DARBININKŲ
I MOTERŲ

MERGINŲ reikia virš 18 
metų lengvam dirbtuvės dar 
bui. Gera alga, geriausios 
darbo sąlygos. Nuolatinis 
darbas. Turi mokėt angliš
kai. 324 W. Ohio St.

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 Šchool 
ar daugiau. Kreipkitės:

ST. PAŪL’S HOSPITAL, 
828 W. 35th PI.

REIKIA DARBININKĮI
VYRŲ ir MOTERŲ

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

REIKIA DARBININKŲ"
VYRŲ

REIIIKIIA==

Darbininkų, kaipo pagelbinin- 
kų prie mašinų, šmotų darbas, 
patyrimas nereikalingas. Atei
kit pasirengę dirbt.

ACME STEEL GOODS CO.

2840 Archer Avė.

DARBININKŲ
REIKIA

Prie trokų ir mašinų ir pagel- 
bininkų. Patyrimas nereikalin
gas — nuo šmotų darbas išmo
kus. Ateikit pasirengę dirbti.

ACME STEEL GOODS CO.,
135th St. & I. C. Tracks, 

Riverdale, III.

REIKIA KARŲ BUDAVOTOJŲ 
plieninių ir medinių. Ilgas darbas, 
nauji karai, viduje darbas, geras mo
kestis.

GENERAL AMERICAN TANK 
CAR CORP.

1717 Harris Trust Bldg., 
111 W. Monroe St.

REIKIA į foundrę darbi
ninkų. Kreipkitės samdymo 
skyrium

GRANE CO.,
So. Canal and 15th St.

Or So. Kedzie A v., and 40th

REIKIA grinderių prie 
įrankių ir piaunamų įrankių, 
ant šlapių pieskinių tekėlų.

AMERICAN SAW & 
TOOL W0RKS, 

2431 W. 14th St.

REIKIA į foundrę grin- 
derių ir paprastų darbinin
kų. Nuolatinis darbas.

AERMOTOR CO., 
2555 Fillmore St.

REIKIA molderių ir mo
kintis molderystos tekintojų 
ir paprastų darbininkų.

Kreipkitės tuoiaus: 
ILLINOIS MALLEABLE 

IRON CO., 
1760 Diversey Parkway

MEDŽIO tekintoju medžio 
specialiam darbui. Turi būt 
patyrę. 80c iki $1.25 j vai. 

Pašaukit: West 2757 nedė- 
lioj, dienom:s ar naktimis.

VYRŲ reikia dirbtuvės 
darbui. Gera alga, nuolati
nis darbas. Imsit No. 4 ka
rą iki vietai.

SHERWIN WILLIAMS 
Co., 116th & Stephenson.

REIKIA DARBININKŲ
. VYRŲ

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.

REIKIA darbininkų dienomis 
ir naktimis. Geras darbas.

Joseph T. Royalton & Sons 
16th & Rockwell St.

, 3 duris.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI SALIUNAS PUI- 

ki proga norinčiam įsigyti tokį biznį, 
svetimtaučių apielinkėj. Priežastį 
pardavimo patirsite ant vietos.

Kreipkitės:
3759 S. Wallace St.

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
visais fikčeriais. Renda pigi, lysas 
ant 3-jų metų. Biznis daromas geras. 
Priežastis pardavimo turiu du bizniu. 
Kreipkitės.

5353 So. Morgan St.
Phone Boulevard 4078

PARDAVIMUI saliunas, iš 
priežasties ligos.

1338 So. Miller St.

PARDAVIMUI saliunas su 
rakandais. Geroj vietoj ir ge
ras biznis. Pigiai.

3901 Federal S t.

PARDAVIMUI PIRMOS KLIASOS 
bučemė ir grosernė. Lietuvių apgy
ventoje kolonijoje. Biznis išdirbtas 
nuo senų laikų. Norinti pirkti tuoj 
atsišaukite, nes parduosiu labai pi
giai. Priežastį patirsite ant vietos.

4503 So. Hermitage Avė.

PARSIDUODA saliunas pi- 
gei; gera proga pradėt biznį 
su mažai pinigų. Maišytų tau
tų apgyventa apielinke.

2100 W. Auslin Avė.

PARSIDUODA gera karve, tiktai 
45 dolerius, vasaros laike davė 24 
kvortas pieno į dieną, priežastis par
davimo — nėra vietos laikyte žiemos 
laike. , , i;u i

Atsišaukite:
10714 Prairie Avė., Roseland.

RAKANDAI
DIDELIS BARGENAS

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

1922 S. Kedzie Avė., 
1-os lubos.

NAMAI-ŽEME

Didžiausis Barmenas, 
kokis kada buvo 

siūlomas.
Tik per 10 dienų siulau savo 

— 6 — 2 fialų mūrinius namus. 
Nauji, kietmedžio grindys, elek
trų šviesa, viskas moderniška, 
už $6,000. Geras medinis gara- 
džius. Nauji užpakaliniai por- 
čiai, pievaitės gražiai aptvertos. 
Lengvos išlygos — savininkas, 
rašykit į Naujienas,

1739 S. Halsted St., 
Box 148

— 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 gatvės. 
Mašinšapė ir garadžius, tik $8,500. 
Lotas yra vertas prašomi} pinigų.

2 mūriniai namai prie Union ir Ca
nalport Avės. 151^% už įdėtus pini
gus.

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

PARSIDUODA naujas mūri
nis namas 2 pragyvenimų 6 ir 

'5 kamb. Ąžuolo medžio darbas 
viduj. 3421 S. Lowe Avė. Sa
vininkas gyvena: 3158 Union 
Avė.

NtMil-ŽEME.
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 galinga 
visada. F. Ruzello, 8814 Houston Av. 
S. Chicago, III. Tel. S. Chicago 0789.

MOHTGECHI-PtSKūioS
riNICAI I’ASKoTaF"

ANTRO MORGIČIAUS ANT 6%
Išmokėt galima mėnesiniais išmo- 
kesčiais Perkam bondsus, notas 
ir kontraktus.

LOUIS STERN & CO. 
5 North La Salk St.

' Kampas Madison. Tel. Main 4845

MOKYKLOS
VALENTINĖS DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 West Madison Street

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

mas, dresmaking ir patteitn 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.

VYRAI! MOKINKITĖS 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 9:30. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12:30 
v.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

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

PR1VATĖS 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 MOTORING 

1507 W. Madlsnn St.

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 S. Halsted St.,

Chicago, III.
Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, Typewriting, Pirkiy- 
bos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv. 
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Politikinės Ekonomi
jos, Pilietybes, 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.

MOKYKLOS

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

International Barber College 
653 ir 609 W. Madison St.


