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Reikalauja Turkijos kapituliacijų
3.Graikijoj kontr=revoliucija? Už tą viską turėtų užmokėti Konstantino brolis, tapo nutei-

Amerika. 'stas ištrėmimui visam amžiui

Rusija sutinka mažinti armiją

Fašistai šiaušėsi

negu

buvo
amžiaus

Už pripažinimą Rusijos

čia

kuriame 
dalyvavo

rines 
valdo 
k i jos 
bezių

PROFESORIAUS MIKITOS 
PRIETIKIAI

DUBLINAS, lapkričio 30.— 
Dar trįs respublikonai tapo su
šaudyti karo teismo įsakymu, 
už nešiojimąsi ginklų.

3. — 
Grai- 
trum

Tai kominterno 
teziai.

Jei tą patį padarys ir jos bai
minai.

Entered as aecond Class Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, III, 
undar the Act pf March 8, 1879.
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PARYŽIUS, gruodžio 3. — 

Francija nenori priitmi Wash- 
I ingtone padarytąją laivyno bu-

kontr-revoliuci-
Gyventojai jau bėga iš
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matyt, 
sujudi- 

Pasipiktinimas sušaudi-
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po 
už 

ir ką

ATHENAI, gruodžio 3. —- 
Princas Andrius, Jaunesnysis 
buvusio Graikijos karaliaus WASHINGTON, gruodžio

— Senatorius La Follette su
šaukė susirinkimą pažangesnių 

susirinkime

NEW YORK, gr. 1. — J 
atvyko žinomas Rusijos juo-Ij^mo “ZpJ^iavYmo‘šut
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Nori palikti Turkijos 
kapituliacijas

Kontr-revoliucija 
Graikijoj

Jungt. Valstijos tam pritaria.

gruodžio 3.— 
pilnai remia 

Angliją ir kitus talkininkus rei 
kalavimc, kad Turkija butų 
pažabota, mažiausia, bent pri
ncipe. Amerikos ambasadorius 
Child šiandie pareiškė, kad 
Amerikos valdžia remia talki
ninkų nuomonę, kad jų pilie
čių interesai Turkijoje turi bū
ti apsaugoti.

Talkininkai dar neturi išdir
bę aiškaus nusistatymo, bet 
Anglija reikalauja, kad Turki
jos kapituliacijos pasiliktų, 
nors ir kitu vardu. Turkijos 
atstovas Ismet Paša griežtai 
atmetė talkininkų reikalavimą 
palikti kapituliacijas. Jis pa
reiškė, kad Turkija nepriims 
jokios specialines valdžios dėl 
svetimšalių Turkijoje, nežiū
rint kokiu vardu ta valdžia nė 
butų paslėpta. Tečiaus jis ne
sipriešino, kada visas kapitu
liacijų klausimas tapo atiduo
tas subkomisijai apsvarstyti.

“Mes sutinkame”, sakė Is- 
met Paša, “daryti atskiras pre
kybines sutartis tiesioginiai su 
įvairiomis šalimis ir įdėti skir
snius apie abypusį apginymą 
interesų, bet mes niekados ne
leisime, kad ant Turkijos vėl 
butų uždėtos kapituliacijos.”

Ambasadorius Child pasakė 
konferencijai, kad Jungt. Vals
tijos bus patenkintos bile ko
kia forma gvarantijų,, kurias 
Turkija duotų apsaugojimui 
svetimšalių ir jų interesų — 
ar pravedant tam tikins įsta
tymus, ar padarant atskiras 
sutartis.
Nori pertraukti konferenciją.

Lausannoje vaigšto gandai, 
kad Anglija rengiasi apleisti 
taikos konferenciją, jei turkai 
ir toliau atsisakys taikintis su 
anglais trimis svarbiausiais 
klausimais: aliejaus, pertakų 
ir kapituliacijų.

Jie jau siūlo pertraukti kon-

LONDONAS, gruodžio 
Mažai gaunama žinių iš 
kijos, bet ir tos yra labai 
pos, nes cenzūra slepia viską, 
kas dedasi sostinėj.

Nors dar vakar žinios skel
bė, kad sostinėj yra ramu, bet 
iš šiandieninių žinių 
kad ten yra nemažas 
mas.
niu ministerių didėja ir vald
žia prisibijo 
jos.
Athenų, j ieškodami saugesnės 
vietos.

Vaigšto gandų, kad kontr-re
voliucija prasidėjusi Patrase 
ant Corfu salos ir Missolonghi, 
kur tapusi sukilėlių iškelta An
glijos vėliava. Graikijos ar
mija vakarinėj Trakijoj taip
jau pakėlusi maištą.

Iš Lausannos pranešama, 
kad Venezelos veikiausia grįš 
į Athenus, kur ar jis pats ban
dys sudaryti kabinėtą, ar pri- 
gelbės jį sudaryti buvusiam 
užsienio reikalų ministeriui 
Politis.

Rusja sutinka mažinti savo 
armiją

Nori išgabenti graikus iš Ištrems princą Audrią.
Turkijos

Taipjau turkus iš Graikijos.

LAUSANNE, gruodžio 3. —• 
Tautų sąjungos komisioniorius 
Dr. Nansen pasiūlė artimųjų 
rytų konferencijai projektą iš
gabenti graikus iš Turkijos, o 
turkus iš Graikijos ir tą pasiū
lymą teritorijų komitetas pri
ėmė principe. Tuo sumanymu 
1,100,000 gyventojų — turkų 
ir graikų— butų prievarta iš
kelti iš savo įgyvenamųjų vietų 
ir sugrąžinti Turkijon ar Grai- 
kijon.

Bet už visą perkėlimą gyven
tojų ir užlaikymą naujo milio 
no pabėgėlių turėtų užmokėti 
Jungt. Valstijos. Graikijos at
stovas tuoj aus pareiškė, kad 
Jungt. Valstijos tada turėtų 
perkeisti savo immigracijos įs
tatymus taip, kad galėtų įva
žiuoti daugiau graikų į Ameri
ką. Taipjau Amerika turėtų 
duoti pinigų, laivus, maistą ir 
drabužius dėl gabenamųjų 
žmonių ir paskui juos maitin
ti ir užlaikyti iki jie galės į- 
sikurti naujojoj vietoj.

(Vos pasiekus Washingtoną 
tai žiniai valdininkai aiškiai pa 
sakė, kad Amerikos valdžia ne
pritaria tokiam sumanymui ir 
šelps pabėgėlius kaip tinkama 
matys, neatsižvelgiant į pašalio 
čių patarimus ir kartu tie val
dininkai patarė
nebandyti šeimininkauti 
Amerikos kišenių ir tarti 
ką Amerika turi mokėti

ir kariniam pažeminimui. Jį 
nuteisė karo teismas už tai, 
kad jis neklausęs karvedžių 
įsakymų, kada jis vadovavo 
dalimi graikų armijos Mažojoj 
Azijoj, kada toji traukėsi ve
jama turkų.

Tardimas prasidėjo vakar 
ryte ir užsibaigė tą pačią die
ną. Teismas skubinosi, prisi
bijodamas, kad Anglijos ir Ita
lijos kariniai laivai gali pada
ryti intervenciją ir atimti An
drių iš teismo rankų.

Princas Andrius atsakinėda
mas teisme į klausimus, drebė
jo kaip medžio lapas.

Anglijos, Franci jos, Italijos, 
Ispanijos ir Belgijos atstovai 
įspėjo Graikijos valdžią prieš 
tolimesnius žudymus generolų 
ir minisiterių ir ypač prieš 
nužudymą princo Andriaus.

Karinis pažeminimas bus 
padarytas prieš pulką karei
vių, viešai princui nupjausant 
guzikus ir visas karines žymes.

Susidarė progresyvis 
blokas

Čakstė Latvijos 
prezidentas

NEAPOLIS, gruodžio 3.
Fašistai geležinkeliečiai pasi
priešino dirbimui atmainomis, 
sulig valdžios įsakymo, taiko
mo įvesti didesnę ekonomiją. 
Jie užgriebė stotis ir atsisakė 
klausyti savo viršininkų.

Fašistas premierąs Mussolini 
įsakė fašistus tuojauš išvyti 
iš stočių. Jiems taipjau gru- 
mojama aštriomis bausmėmis.
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Pabėgo ex-prezidentas Lietuvos žinios

kant visus klausimus spręsti 
ekspertams, kurie suformuluo
tų priimtus principus ir paga
mintų sutarties projektą. Ang
lai sako, kad Ismet Paša ne
užilgo panorės sugrįšti į Ango- 
rą, kad gavus naujų instrukci
jų. Bet turkai tam užginčija; 
jie sako, kad jiems jokių nau
jų instrukcijų 
nes jų sialamoji sutartis 
ganėtinai plati ir ji apima 
sus Turkijos reikalavimus 
aspiracijas.

daši mtis vienuolis-popas Iliodo- 
ras (Turkanov). Jis apsigy
vensiąs Amerikoj ir dirbsiąs 
tarp rusų baptistų.

* O RHS

MASKVA, gruodžio 3. — 
Atidarant Rusijos ir Pabalti- 
jos nusiginklavimo konferen
ciją, Rusijos užsienio reikalų 
ministerio pavaduotojas Mak
sim Li-tvinov pasiūlė suma
žinti Rusijos raudonąją armi
ją iki 200,(MM) kareivių. Bet jis 
statė sąlygą, kad atatinkamai 
sumažintų savo armijas ir va
kariniame Rusijos pasienyje 
esančios valstybės.

Nusiginklavimo konferenci
joj dalyvauja be Rusijos dar 
Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, 
Es ton i jos ir Suomijos delega
tai. Visi tikisi, kad konferen
cija bus sėkminga. Jie nenusi
mena tuo, kad konferencijoj 
Rumunija nedalyvauja, pasiti
kėdami, kad jei konferencija 
bus sėkminga, galima bus vė
liau ir Rumuniją prikalbinti 
pildyti konferencijos nutari
mus.

E. RYGA. — (Latvių telegra
mų agentūros pranešimu, Lat
vių respublikos prezidentu iš
rinktas Čakšte, buvęs 
Steigiamojo Seimo 
kas.

.PEKINAS, lapkr. ^8.— Nu- 
verstasis Chinijos vaikas-im- 
peratorius, 17 m. 
penktadieny apsives su 16 m. 
princesa, kurios jis niekad nė
ra matęs. Vestuvių ceremoni-

Latvių jos tęsis keletą dienų ir tik ta- 
pirminin- da jis ją pirmą kartą pama-

senatorių ir tame 
tapo sutarta sudaryti kongrese 
progresyvį bloką. Tas blokas 
nekurs naujos partijos, bet tik 
veikdamas senosiose partijos 
stengsis pravesti tinkamesnius 
ir pažangesnius įstatymus. 
Manoma, kad dėl šio bloko su- 
sidarimo turės išnykti pir
ui iaus susidaręs fermerių 
blokas, kuris veikiausia įeis į 
progresyvį bloką. Numatoma, 
kad dabar kova kongrese eis 
tarp progresyvio bloko ir atgal 
eivių.

Ant rytojaus įvyko progre- 
sistų susirinkimas, 
be kongrcsmanų
šiaip darbuotojų, taipjau gu
bernatorių, viso virš 100 žmo
nių. Dalyvavo ir Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentas 
Samu ei Gompers.

Susirinkimas nutarė pradėti 
progresyvį judėjimą, kuris 
bus, Gomperso pataisymu, ne
partinis, bet kooperuos ii* gel
bės pravesti geresnius įstaty
mus, kurių reikalingumą nu
mato kongreso progresyvis 
blokas. Susirinkimas taipjau 
nutarė reikalauti įvedimo tie
sioginių nominacijų į šalies 
prezidentus, o ne partijų kon
vencijose.

Gom persas sakė, kad visas 
politinis blogumas yra aklame 
laikimęsi partijos rybų. Tai 
tapę sulaužyta susidariusio 
bloko ir jis tikisi todėl, kad 
valdžia vėl pateksianti žmo
nėms. Del to aklo lojalumo 
partijai ir teismai įstengę pasi
griebti daugiau teisių 
kad jie turėtų turėti.

Susirinkime taipjau
reikalaujama politinių kalinių 
paliuosavimo.

RIO DE JAINERO, kurjeru 
į Buenos Aires, lapkričio 30.— 
Už trijų dienų po pasitrauki
mo nuo Brazilijos prezidenty
stes, Epitario Pessoa slapta iš
plaukė į Italiją ir ten apsigy- 
vens, kaipo savanoris tremti
nis, iki jo šalis neapriins.

Dabar Bio Dc Janeiro yra 
ginkluota stovykla, kur karei
viai šaudomi su policija. Daug 
lavonų matoma, bet ar jie už
mušti, ar tik sužeisti nežinia, 
nes viską slepia aštri cenzūra.

Pessoa, kada jis užėmė pre
zidentystę 1919 m., buvo labai 
populiaris žmogus, o dabar 
am prisiėjo bėgti, kad išgel- 
jėjus savo gyvastį. Kada jis 
lėgo, niekas nežinojo, tik vi
sos gatvės palei jo kelią buvo 
nustatytos kariuomenes ir jį 
ydėjo dideli būriai policijos, 

į laivą irgi nebuvo leidžiami 
dek nors nužiurėtini žmonės. 
Jis išvažiavo su visa savo šei
ni i na.

Populiariškumo jis neteko 
savo dideliu despotizmu lin
kui opozicijos ir įvedimu ašt
raus karo stovio, aštrios cen
zūros ir kimšimu žmonių į 
kalėjimus. Jis įkalino apie 50 
laikraštininkų, daugelis kurių 
yra daugelio žymiausių laikraš
čių leidėjai. Niekurie jų dar 
ir dabar tebesėdi kalėjime. 
Niekurie laikraščiai atvirai 
skelbė, kad reikia tokį prezi
dentą nužudyti.

Naujasis prezidentas Bernar
das dar nepaskelbė kokio jis 
nusistatymo laikysis ir ar jis 
panaikins karo stovį ir cenzū
rą. Mūšiai tęsiasi, kadangi 
kariuomenė yra nepatenkinta 
naujuoju prezidentu ir padėtis 
dabar netik ne gėrėja, bet dar 
blogėja. ' Gali kilti visuotinas 
sukilimas.

Trakijos sukilimas plečiasi

Nenori nusiginklavimo 
sutarties -

tį. Atstovų buto užsienio 
reikalų komitetas raportavo, 
kuris ragino tą sutartį ratifi
kuoti, paskiro į mažumos ko
misijos raportą. Komitetas at
metęs raportą 26 balsais prieš 

Komiteto susirinkime kal
bėjo premjeras Poincare ir 
ex-prejnieras Briąnd, kurie 
ragino sutartį priimti, bet tai 
nieko negelbėjo. Ypač komi-šiandie — Giedra ir Šalčiau.

Saulė teka 7:01 v., leidžiasi teto nariai priešinosi tam, kad 
4:19 v. Mėnuo leidžiasi 6:51 (Franci jos laivynas sulygina- 

jmas yra su Italijos laivynu.

VacU?—dedasi kokias W 
ku~k\aks-kbmč\i5, butų kok't'A

Vyriausios Rinkimą Komi 
sijos pranešimas.

Vyriausioji Rinkimų Komi
sija papildydama savo prane
šimą dėl Seimo sudėties, skel
bia, kad nuo VI-s Apygardos iš 
rinkti dar du atstovu: Budrei- 
ka Adomas, 43 m., darbininkas 
ir Kardelis Jonas, 32 m., so
cialdemokratas mokytojas.

Pirmininkas P. Leonas. Na
riai: VI. Mačys, Bernardas 
Fridmanas, K. Jokantas.

Okupuotoji Lietuva
E. VILNIUS. Spalių mėn. 31 

d., palyčiu už 
Vilniaus tapo užmuštas 
perklys, kuris 
į turgų, ž.moc 
ir. . 
mą, nuvažiavo Vilniun, kame 
ir buvo policijos suimtas. Pa
vardė jo Janecki. Pas jį rasta 
rankinė granata ir revolveris.

—Disnos apskrityje lenkų 
policija suėmė kuopą plėšikų, 
kurie perėję iš Rusų teritori
jos, veikė čia sodžiuose; septy
ni plėšikai jau atgabenti Vil
niun.

—Braslavo apskrityje lenkų 
policija suėmė 11 įtariamų 
žmonių. Jų tarpe yra senai ie
škomi valkatos ir plėšikai.

—Ties Stolpcų stotimi kelei
vių traukinys su grįžtančiais iš 
Rusijos išėjo iš vėžių: 4 vago
nai labai sugadinti, 6 žmonės 
užmušti ir 3 sužeisti.

8 kilm. nuo

nžiavo Vilniun 
dys, apiplėšęs 

užudytaji ir įsėdęs į jo veži

BOSTON, Mass., gruodžio 3. 
— Čia kalbėjo senatorius Wil- 
liam E. Borah, kuris savo kal
boj reikalavo pripažinti Rusi
ją. Jis be to pareiškė, kad 
delei padėties artimuose rytuo
se už dviejų metų gali kilti 
naujas karas.

Susirinkimas priėmė dvi re
zoliucijas, kuriose reikalauja
ma, kad kongresas pripažintų 
Rusiją ir kad valdžia atsteigtų 
prekybą su Rusija.

1 pabaigą susirinkimo kįlo 
sumišimas, kada vienas cx-ka- 
reiyis užsilipęs ant estrados 
pareikalavo iškelti vėliavą. Jį 
žmonės kuone sumušė ir tik 
policija jį apgynė.

Duonkepiy lokautas
PARYŽIUS, gruodžio 3. — 

Čia prasidėjo duonkepių pas
kelbtas darbininkams lokau
tas. sl,862 duonkepyklos užsi
darė ir tik 188 pasiliko atda
ros, bet ir tų daugelis užsidarė 
vėliau.

Darbininkai paskelbė užtik
rinimą, kad mieste duonos ne
pritrūks ir be jokio pasitarimo 
su valdžia ar duonkepyklų sa
vininkais įsake visiems duon
kepiams būti savo vietose ke
pyklose ir kepti duoną darbi
ninkams, seniems ir vaikams.

Kariuomenes kepyklos irgi 
gamins duoną civiliniams gy
ventojams.

LAIMĖJO STREIKĄ.
K1NGST0N, Jamaica, gruo

džio 3. — Valdžios geležinke
lių darbininkai, kurie sustrei
kavo vakar, šiandie sugrįžo j 
darbą, kada gubernatorius iš
pildė darbininkų reikalavimus. 
Valdžios taryba irgi patarė 
gubernatoriui tuos reikalavi
mus išpildyti.KONSTANTINOPOLIS, gr.' 

— Nuolatos laimėtieji vaka- 
Trakijos sukilėliai dabar 
didžiumą Bulgarijos Tra 
mbežiaus ir taipjau ru- 

rytinės ir vakarinės
Trakijos. Sukilėliai, kurių 
skaičius siekia apie 15,000, iš
sprogdino tunelius ir geležin
kelius arti Salonikų ir Kara- 
gač.

Athcnų žinia patvirtina, kad 
rustus sukilimas yra Xantliia 
apygardoj.

FBANIKLIN FURNACE, N. 
J , gruodžio 1. — Penki žmo
nes ir 95 susirgo tyfo karštli
gėmis dėl nešvaraus vandens, 
kurį žmonės čia turi gerti.

d., gruod. 
sekretorius 
pranašauja,

PALO ALTO, 
1. — Prekybos 
Herbert Iloovcr 
kad prezidentas Hardingas bus
nominuotas ir antram termi
nui.

Kalėdoms Dovanų 
Lietuvon

Dabar yra laikas išsiųsti pinigų Lietuvon, 
jeigu nori, kad tavo dovana butų ten suvartota 
belaukiant Kalėdų, prisirengiant linksmai sutik
ti tą didelę Lietuvos šventę.

Kada dabar jau yra įvesti Lietuvoje savi 
pinigai, tai kiekvienas pasiųstas iš Amerikos do
leris turės tokią pat pastovią vertę, kada jis bus 
išmainytas į lįtuk. Išties, Amerikos lietuvių do
leriai palaikys litus augštame kurse.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius siunčia 
pinigus Lietuvon litais, doleriais ir markėmis. 
Lietuvoj vienok, pagal valdžios paliepimo, pini
gai išmokami yra tik litais.

Siųskit per Naujienas pinigus Lietuvon. To 
prašo Lietuvos žmonės ir taip pataria Lietuvos 

’ bankai.
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Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.
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Rinkimų rezultatų 
keistumai.

Šioje vietoje jau buvo ra
šyta apie smarkius ginčus, 
kurie kilo Lietuvoje dėl va
dinamųjų balsų “likučių” pa
skirstymo. Vyriausioji Rin
kimų Komisija, kaip žinia, 
išaiškino rinkimų įstatymų 
taip, kad sąrašai, gavusieji 
mažiaus balsų, negu “renka- 
masai skaičius” (t. y. toks 
skaičius, kuris išrenka vieną 
atstovą), nedalyvauja Seimo 
vietų pasidalinime. Ačiū ši
tokiam įstatymo išaiškini
mui, visa eilė smulkesniųjų 
partijų paliko be atstovų ar
ba jų atstovybės pasidarė 
daug mažesnės, negu jos ti
kėjosi.

Daugiausia delei to “nu
kentėjo” pažangos ir žemdir
bių blokas, žydai ir lenkai. 
Vienok reikia pastebėt, kad 
ir visi Seimo rinkimų rezul
tatai dėl tokios tvarkos įgi
jo gana keistą išvaizdą. Štai 
keletas įdomesnių pavyzdžių. 
Neoficialinėmis “Lietuvoje” 
paskelbtomis žiniomis, pa
žanga su žemdirbiais surin
ko visose šešiose rinkimų 
apygardose 27,175 balsus ir 
negavo nė vieno atstovo; o 
“darbininkų ir vargingųjų 
valstiečių” (bolševikų) sąra
šai surinko 11,833 balsus ir 
gavo 2 atstovu. Gi socialis
tai liaudininkai demokratai 
surinko viso tik 8,547 balsus 
ir gavo 5 atstovus!

Išeina labai keista “propo
zicija”: juo daugiaus balsų
— juo mažiaus balsų —- juo 
daugiaus atstovų.

Toliaus. Žydų sąrašams 
teko 55,342 balsai, o atstovų 
i— tiktai 3; lenkų sąrašams 
teko 54,093 balsai, o atstovų
— tiktai 2. Tuo gi tarpu bol
ševikų sąrašai (“darbininkų 
kuopos” ir “vargingieji val
stiečiai”) surinko viso 51,- 
421 balsą, o atstovų gavo 5. 
Žydai su lenkais “pirko” 5 
atstovus 109,435 balsais, o 
bolševikai tą patį skaičių at
stovų “pirko” tiktai 51,421 
balsu, t. y. daugiaus negu 
dvigubai pigesne kaina!

Pagalios, ve kaip skiriasi 
stambiųjų partijų balsų nuo
šimčiai nuo jų atstovų nuo-1 
cinnėin Krikščioniu 

kratų blokas surinko 41,6 
nuošimčių visų balsų, o at- 
stovų jisai turės Seime 38 iš 
78, t. y. 48,7 nuoš.; valstie
čių sąjungos ir soc. liaudi
ninkų blokas gavo 18,8 nuo
šimčių visų balsų, o atstovų 
Seime turės 19 iš 78, t. y. 
24,3 nuoš. Bendras tų dvie
jų partijų balsų nuošimtis 
yra 60,4, o atstovų nuošim
tis Seime — 73.

Taigi, nežiūrint to, kad 
rinkimų sistema Lietuvoje 
yra proporcinga, Seimo są
statas žymiai prasilenkia su 
išreikštuoju balsavime Lietu 
vos piliečių nusistatymu. 
Stambiosios partijos turi 
Seime daug didesnes atsto
vybes, negu joms priderėtų 
turėti pagal paduotųjų už 
jas balsų skaičius.

Žinoma, jeigu Lietuva tu
rėtų majoriteto (daugumos) 
rinkimų sistemą, kaip, pav. 
Amerika arba Anglija, tai 
Seimo sąstatas galėtų dar 
mažiaus rodyti išreikštąją 
piliečių valią. Anglijoje, sa
kysime, paskutiniuose par
lamento rinkimuose konser
vatorių partija gavo 38,6 nuo 
šimčių visų balsų, o pravedė 
į parlamentą 55,4 nuošimčių 
atstovų; kuomet Darbo Par
tija gavo 29,1 balsų, o į par
lamentą pravedė tiktai 23,2 
nuošimčius atstovų.

Lietuvos rinkimų sistema 
yra teisingesnė, negu Angli
jos, bet ir ji turi būt patai
syta.

Vienok, kad ir geriausioji 
rinkimų sistema neduos vi
sai teisingų rezultatų, jeigu 
žmonės eis į rinkimus, pasi
dalinę į daugybę partijų: 
tuomet neišvengiamai turės 
dingti tūkstančiai balsų, iš
sisklaidžiusių tarpe įvairių 
smulkių sąrašų. Šiuose Sei
mo rinkimuose, pavyzdžiui, 
dalyvavo net 23 kandidatų 
sąrašai, ir nors kai kurie jų 
buvo sudarę blokus (klerika
lai, liaudininkai, pažangie
čiai ir komunistai), bet dar 
vis pasiliko nemažiaus, kaip 
17 įvairių partijų!

Toks partijų mišinys turi 
išnykti, jeigu Lietuvos žmo
nės nori, kad Seime susida
rytų stiprios atstovų grupės, 
sugebančios sėkmingai ginti 
atatinkamų visuomenės sluo- 
gsnių reikalus.

Apžvalga
MAINO VEIDO DAŽUS? 

Kada “Naujienose” buvo nu
rodyta, kad Italijos valdžia tu
rėjo suvaldyti juodašimčių fa
šistų gaujas, kurios žudė darbi
ninkų organizacijų narius, degi
no profesinių sąjungų namus ir 
socialistinių laikraščių spaustu
ves, tai Brooklyno “Laisvė” stai
gu pareiškė, kad tokia “Naujie
nų” nuomonė reiškianti pritari
mą...diktatūrai!

Dabar “Laisvė” vėl kartoja tą 
savo mintį ir dar mėgina ją pa
remti tuo, kad Rusijos sovietų 
valdžia pasmerkusi mirop socia
listus revoliucionierius, kurie esą 
tokie pat juodašimčiai, kaip ir 
Italijos fašistai. Kodėl, girdi, 
“Naujienos” peikė Rusijos bol
ševikus už es-erų baudimą, o su
lig fašistų reikalauja diktatū
ros’ ?

Mes čia visai nematome rei
kalo aiškinti skirtumą tarp Ru
sijos socialisų revoliucionierių ir 
Italijos fašistų, nes tiktai galu
tinai suidiotęję gaivalai gali to 
skirtumo nežinot. Bet yra įdo-

demo- mu nažvmėti, su kokiu užsispy

rimu “Laisvė” dabar ėmė įrodi
nėti, kad jos garbinamoji “prole
tariato diktatūra” nereiškianti 
nieko daugiaus, kaip tik aštrias 
priemones prieš juodašimčių ir 
padaužų gaujas.

Jeigu komunistai visuomet bu
tų šitaip aiškinę “proletariato 
diktatūrą”, tai joks tikras de
mokratas, o tuo labiaus socialis
tas, nebūtų jiems prieštaravęs. 
Nes demokratinė valdžia juk ir
gi turi žiūrėt, kad valstybėje bu
tų tvarka ir kad bi kokie galva
žudžiai nenaikintų žmonių turto 
ir gyvybių.

Bet “proletariato diktatūra” 
bolševikiškoje prasmėje reiškia 
visai ką kita. Ji reiškia despotiš
ką mažumos viešpatavimą ant 
daugumos.

“Laisvė” dabar jau tur-but 
rengiasi užsiginti šitokios dikta
tūros, kaip ji užsigynė visų ki 
tų bolševikiškų “principų”, ir 
nudažyt savo veidą “demokra
tiška” spalva.

Tie elementai, kurie parsiduo
da už pinigus (arba už “sandvi
čius”), yra priversti dažnai mai
nyti dažus ant savo veido. Bet, 
nežiūrint to, jų “horizontalį am
atą” kiekvienas ištolo pažįsta.

KAIP KUNIGAI GLOBOJA 
MOKYKLAS.

Krikščioniškai demokratiškos 
konstitucijos daviniai jau pra
deda pasireikšti. Toje konsti
tucijoje yra numatoma, jog 
mokyklų tėvų komitetai turi 
teisės mokytoją nuo einamų 
pareigų atleisti. Dar St. Seime 
tebesvarstant to įstatymo pro
jektą, jau gyvenime jis buvo 
mėginamas vykinti. O daibar, 
žinomtf, viskas daroma teisėtai 
sulig įstatymų. “Socialdemo
krate” Kalfakteris rašo:

“Yra Žemaitijoj miestelis 
Gardamu vadinamas. Mieste
lis kalturingas: turi bažnyčią 
ir mokyklą. Bažnyčioje vieš
patauja klebonas, o mokyk
loje mokytojauja mokytoja. 
Vieną gražią dieną, klebonui 
nepatiko mokytoja, ir šit jis 
skelbia bažnyčioj, kad tėvų 
komitetas privaląs ją atsta
tyti nuo einamų pareigų. 
Rytojaus dieną zakristijonas 
atėjęs į mokyklą išvaiko mo
kinius, Mokytojai paklau
sus, kame dalykas, zakris
tijonas trumpai ir aiškiai 
atsako, kad tėvų komitetas 
mokytoją paliuosuosiąs, nes 
ji nesanti katalikė... 
Mokyklai skirtas malkas 
‘areštuoja’. Mokykla lieka 
be kuro. Betgi mokinių mė
ginama mokyklą lankyti ir 
jų šonai nuo to nukenčia: 
gauna kuprinių.

“O žinot, viena svarbesnių 
priežasčių, delko mokytoja 
žmonėms, t. y. tėvų komite
tui, o teisingiau gal klebonui 
nepatiko, mat buvęs toks at
sitikimas, žinoma, dėl moky
tojos nelaimingos, kad kle-1 
boiias dėstyti tikybos pamo
kų mokyklą turėjo pereiti 
per užpakalines duris, mat 
mokytoja nesuspėjusi paste
bėti klebono einant ir ‘pa-! 
randų’ durų jam neatidariu
si. Mokykloj buvo užvesta 
tokia mada, kad mokiniai ir 
mokytoja vaikščiojo per už
pakalines duris, o klebonui 
visuomet atidalydavo ‘fron
to’ duris. Taigi tos durys 
buvo daugelio nesusiprati
mų priežastimi”.
O štai kitas nemažiau reikš

mingas Kalfaktorio paduoda
mas atsitikimas:

^Kitame vėla miestely 
Skaudvilėj becenzis mokyto
ja buvo mėginamas pakeisti 
Karaliaučiaus universiteto 
antro semestro studente me
dike, bet tėvų komitetas 
išnešė ‘griežtą’ protestą ir į- 
rodė, jog becenzis mokytojas 
esąs daug geresnis, negu cen- 
zuotas, ar aukštus mokslus 
ėjęs, šiame atsitikime ir 
mokytojas tėvų komiteto 
globai pritarė”.
Delei visų tų atsitikimų Kal

fakteris tokią sarkastinę pa
stabą deda:

“St. Seime buvo tokių ne
išmanėlių atstovų, kurie į- 
rodinėjo, kad tėvų komite
tams nėra reikalo duoti tei- 
sčs mokytojus atstatyti, esą 
tėvai nebusią tiek kompen- 
tingi auklėjimo ir mokymo 
srity ir nesugebėsią jiems 
uždedamų prievolių atlikti. 
Kaip matyt, jau trumpa gy- 

» venimo praktika visai ką ki
tą rodo. Juk nėra reikalo 

^laikyti mokykloj tokius mo
kytojus, kurie su klebonu 
nesugyvena ir įsileisti moky
tojų, kurie dauig mokyti yra, 
juk mužikų vaikams kaž ko
kių mokslų nereikia, o juk, 
berods, ir nemokyčiausias 
mokytojas vis tik daugiau 
nusimano už bemokslius vai
kus”. , i
Visa tai butų juokinga, jeigu 

nebūtų perdaug liūdna. Lietu
vos mokyklos liko pavesta 
klebonų globai. Iš mokytojų 
reikalaujama ne atatinkamas 
mokslo cenzas, ne sugebėjimas 
savo darbą dirbti, o nuolanku
mas kunigams. Nėra kas sa
kyti, puikiai bus Lietuvos žmo
nes šviečiami, kuomet net za
kristijonai gali mokytojus at
statinėti.

RUSŲ KOMUNISTŲ PARTI- 
JOS IŠKRIKIMAS.

Iš rusų spaudos “Socialde
mokratas” paduoda žinių apie 
nepaprastą Komunistų Partijos 
išgverimą. štai kas ten sako
ma:

“Nesenai Maskvoje nagri
nėta kelios kriminalės bylos, 
—apie Spiridonovos užmuši
mą, apie raudonarmiečių tei
sėjus ir k. Pirmoj byloj da
lyvauja žymus ir atsakomin- 
gi komunistų partijos nariai, 
antroje raudoarmiečiai—plė
šikai, kurių organizacija vei
kė Maskvoje. Teisme išsiaiš
kino visiškas tų žmonių iš
krikimas, -—.paleistuvavimas, 
girtybė, užmušimai ir 1.1. Iš 
Egorjevo organizacijos delei 
girtybės prašalinta, arba nu
bausta 95 narai iš 176 (Prav- 
da 176 nr.). Toji pat komu
nistų “PraVda” nr.: 19, 161, 

147, rašo apie girtybę ir 
partijos narių pakrikmą Ug- 
liče, Ivanovo—Vorlenske, Sa- 
latove i kitur. Kame gi prie
žastis? Priežastis tame, kad 
minios išvargintų žmonių 
laukia nesulaukia pažadėto
sios komunistų gerovės. Nu
galėti, rodos, visi priešinin
kai, sunaikinta buržuazija, 
bet jos vietoje išdygo ‘rau
donasis kupčius’ ir toks pat 
spekuliantai, — reiškia ‘ko
munistų naujoji ekonominė 
politika’ (Nep.) išugdė nuo- 
savią ‘raudonąją buržuaziją’. 
Pavolgyje, Ukrainoje badas. 
Badu mirštantieji minta 
žmogiena; Maskvoje gi elek
tros šviesoje mirga restora
nai, krautuvės, girtuokliauja 
spekuliantai.

“loję pat Maskvoje, už
ėjus naujai komunistų poli
tikai prie darbo Biržų stovi- 
nėja eilėmis tūkstančiai iš
alkusių bedarbių, jieškančių 
darbo. Komunistų partijos 
jautresniems, nariams-tai ne 
paslaptis. Jie mato, kokios 
priešginybės susidarė ‘ko
munistinėje Rusijoje’ tarp 
darbo ir naujai gimusiojo 
raudonojo kapitalo. Daugu
ma jų neišsiaiškina tokio 
perversmo priežasčių, nusto
jo ūpo ir grimsta girtybės ir 
pakrikimo klamynėse. Vie
tomis susidaro draugijos, 
kurios nieko bendra neturi 
su visuomenės gyvenimu. Iv. 
Vozncsenske veikia draugija 
pasivadinusi ‘Pasaulio Jerun- 
distų Dr-ja’. Viskas ‘jenrnda’ 
(niekniekiai),— štai jų obal- 
sis. Kita komunistų dalis no
rėtų pataisyti liepa taisomą
dalyką. Komunistas Paniuš- 
kinas 1921 m. organizuoja 
darbininkų-valstiečių partiją, 
Albianovas tveria sukilėlių 
armiją, kad pakeitus padėtį, 
bet tampa sušaudytas. Mas- 

leninkovas, darbininkų opo- 

zirijos vadas, anot paskuti
nių žinių suimtas. Uralo ir 
Altajaus (komunistai atvirai 
nesutinka su Maskvos ko
munistų politika. Komunis
tų partija liko tik valdininkų 
partija. Darbininkų tarpe 
komunistų veik nėra. Laik
raštis net paduoda žinių. 
Provodniko fabrike 1000 
darb., komunistų 45, iš jų 
40 žmonių valdininkauja ir 
tik 5 dirba prie staklių juo
dąjį darbą. Skirtumas už
darbyje taipgi ardo partiją. 
Komunistas-darbininkas už
dirba 50—^60 milijonų, jo gi 
draugas valdininkas ar per- 
dėtinis 500—600 milijonų 
mėnesiui.

“Stoka laisves spausdinto 
ir gyvo žodžio, marina kiek
vieno mintį. Nėra kūrybos 
darbe, nėra kovos—todėl jau
tresnioji darbininkų visuo
menė arba visai pakrinka, 
arba žūsta, bej ieškodama 
naujų kelių. 1917—18m., 
kada komunistai mokėjo pa
traukti minias demagoginiais 
(balsiais -— ‘grab, negarb- 
lennoje ’arba voina dvorcam, 
mir chižinam’ [‘piešk su
plėštą’ ir ‘karas .palodama’ 
taika bakūžėms’]* Viskas 
visiems buvo aišku, dabar gi, 
kada platus ir įvairus gyve
nimas reikalauja tvarkos ir 
žinomo plano, viskas susi
maišė, mitrios nebesupranta 
vingiuotos Nepo (naujoji 
ekonominė politika) tvarkos. 
Todėl komunistinės teisybės 
saulė nustoja savo šviesos ir 
pačioje partijoje prasidėjo 
didelis ir nesustabdomas iš
krikimas”.

Bufaly išnykimas
(Pabaiga)
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Tąsyk Pablo pasiūlė tą ban
dą Kanados valdžiai ir toji ją 
nupirko. 'Pablo visai nesirūpi
no ta banda. Gyvuliai klajojo 
po kalnus ir miškus pagal 
Pend d’Oreille upę visai na
tūralinėse sąlygose ir buvo to
kia laukinė kaip ir kitos bu
vusios prieš baltojo žmogaus 
atėjimą.

Prie šitos bandos pridėta dar 
trisdešimts iš privatinės ban
dos Kalispe ir kitų šaltinių, vi
so sudarant 750 bufalų 1910 
m., kurių skaičius padidėjo iki 
6000 1922 m.

Įvairus žmonės, pradedant 
nuo 1885 m. manė esą gali
mybės išauginti naują gyvulių 
rūšį iš suporojimo bufalų su 
naminėmis karvėmis. Tečiaus 
didelio pasisekimo nebuvo iki 
Masson Boyd iš Bobcaygeon’o, 
Ont. nepradėjo daryli tyrimus 
1894 m. Suleisdamas gryno 
kraujo bufalinį bulių su įvai
riomis naminėmis karvėmis jis 
išaugino naujos gyvulių veis
lės skirtingas rūšis. Jam mirus 
1915 m. žemdirbystės skyrius 
nupirko iš jo dvaro dvidešimtį 
galvų kryžiuotinių ir katalų.

Kryžiuotinis yra maistas pu
siau bufąlos, pusiau naminis 
galvijas. Katulas $ra dviejų 
kryžiuotinių ainys. Abudu ši
tos naujos veislės gyvuliai tu
ri daugelį savybių, kurios pa
daro juos vertingais gyvuliais 
laikyti. Odos yra smulkaus^ 
audmens, gražios ir geros dė
vėti, tinkamos kailiniams ir 
kailiams, duodančios pagal di
dumą ir kokybę nuo $50 iki 
$100.

P. Maxwell Graliam, parki- 
nių gyvulių direktorius, kuris 
ilgus metus studijavo augini
mo tyrimus, sako, kad nele- 
pumu šitos gyvulių rųšies yra 
tolygios bufalams rūšys yra 
tolygios bufalams. Jie nebė
ga nuo audros kaip kad ga
nykliniai galvijai ir nesuserga. 
Vikrumui jie tolygus bufalui ir 
išminta palyginti menkoj ga
nykloj. Jie būva 'be pastogės 
Albertas ligumose ir tik kelis 
kartus buvo šeriami vieną žie
mą, kada sniego buvo labai gi
lu.

Akylus peržiūrėjimas ban
dos 1919 m. rudenį parodė ši-

tuos gyvulių esant daug rie
besniais negu naminiai gyvu
liai besiganą toj pačioj ganyk- 
loj.

Svarbiausia tikslas šitą, veis
lę turėti ne tam, kad pakeisti, 
ar vartoti ją ten, kur nami
niai gyvuliai galima su nauda 
laikyti, o tam, kad šiaurinėj 
prėrinių provincijų ir šiauri
nių teritorių daly, kur yra di
delės puikios, bet neganomos

--—-- ’
KI. Jurgelonis

ADVOKATAS

DUODA TEISIŲ PATARIMUS
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gamyklos dėlto, kad nami
niams galvijams reikia žiemi
nių pastogių ir daugybės pa
šaro žiemai. Dabuj* tame kraš
te ganos bufalai laukiniame 
stovy ir ganės per pastaruosius 
septyniasdešimts penkis ar šim
tą metų; tai yra jau paminė
toji banda,-kuri yra vienintelė 
išlikusi pasauly.

Šiaurinės Amerikos bufalas 
(bizonas) daugiausia mėsų tu
ri ant nugaros, kuri yra ge
riausia lavono dalis, ir ' šita 
savybė yra pastebiama pas 
kryžiuotinius ir katalus. Pa
vyzdžiui mėsos pilnai suaugu
sio katalo buliaus Parkų Ta
ryba neseniai išsiuntinėjo drau
ge su paprasta jautiena dvide
šimts penkiems namams išmė
ginti. šešiolikai geriaus pati
ko katalo mėsa.

Nesenai pargabenta keistas 
svetimos šalies gyvulys jakas 
bulius iš šaltos vėjingos vidu
rinės Azijos augštumos. 6,006 
mylių kelionė nepadarė į jį 
blogos įtakos; jis atvežta į to
kį kraštą, kurio klimatas yra 
tolygus jo krašto klimatui. Ja
kas yra jungiamoji grandis 
tarp bufalo ir naminio gyvu
lio; jis iengviai poruojasi su 
galvijais ir taipgi manoma, 
kad jis poruosis su bufalais. 
Tatai tikimasi išvystyti naują 
rūšį artimoje ateityje. Jakas 
savo nelėpumu gal net prane
ša bufalą. Jis atsižymi savo 
ilgais plaukais ir arkline uo*- 
dega. Paprastai buvo juodos 
spalvos, o kartais tamsiai ru
dos ar baltos. Jis išlaiko di-» 
tižiausius šalčius ir nepapras
tai liuesas nuo ligos. Jo mėsa 
yra smulkesnių kruopų negu 
galviena.

KLAIDŲ PATAISYMAS.

Redakcijos straipsnyje “Nė 
krislo žmoniškumo”, pereitą 
šeštadienį, tapo išspausdinta 
1-ame paragrafe: “Ir kaip 
jiems yra pripasakota...” Vieto
jo “pripasakota” turėjo būt 
priprasta.

Straipsnyje “Rinkinių kam
paniją laimėję”, antroje špalto- 
je, viršuje išspausdinta: “Pra
simanydami tiesiai merius...” 
Vietoje “merius” turėjo būt 
melus. ,

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Waahington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte 

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 8 iki 8 vakare 
Rezidencijos tol. Kedzle 7715 

____________

BORDENS
Farm Products Co. of Illinois 

Franklm 3110

J yra atlikimui bėgami 
nant ir paskaidant Borde- 
no Pasteurintąjį Pieną.

Niekas nepasidaro šiaip 
ne taip darant. Klotis yra 
užtikrinama tik sunkam 
ir veikmingu darbu. ’ į

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-1$
Tol. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted Si.

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

JOHN KUCHINSKAS 1

LIETUVIS ADVOKATAS
22fl W. 22nd St., kerti Leavitt St. * 

Telephone Canal 25S2
Valandos: 4 iki 6 po piet, ii nue

7 iki 9 vakaro.
Veda visokias bylai visuose 

teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. { 
Skolina Pinigus ant pirmo morge-1 
čiaus ant lengvų išlygų.

S. W. BANES 
ADVOKATAS 

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

79 West Monroe Street, Chicago. 
Phone Central 2561 

Rez. 8203 So. Halsted St 
¥ards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

Tel. Randolph 901

Emory Sniith
ADVOKATAS

111 W. Monroe St.

Kambarys 1515 Harris
Trust Bldg. Chicago

Herman P. Haase
ADVOKATAS

609-610 Chamber of Commerce
133 W. Washington St., 

Phone Main 1308 
Chicago, III.
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Lyon & Healy’s Warehouse
1421 W. Lake St.

Išpardavimas 250
CHICAGOS
:: ŽINIOS ::

Vartotu Pianu

POLICISTAS RADO KŪDIKĮ.
Policistas Charles Polzin rado 

ėlėj, prie 83 gatvės ir Emerald 
Avė., dvejų valandų senumo kū
dikį. Policija j ieško motinos. Kū
dikis nugabentas Aubum parko 
ligoninėn. \

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Aidi Specialistu

MRS. A. MICHNIEVIC2, 
AKUŠERKA

8101 So. Halsted St., kamyu 81 gal 
Telefonas Yards 1119

Tai yra įdomiausia 
žinia pianų pirkė
jams. Mes dabar no
rim išleisti savo var
totų pianų sandėlį. 
Krautuvė pilna pui
kių instrumentų yra 
atidaroma visuome
nei. Galite sau pasi
rinkti negirdėtomis 
kainomis. Vertės yra 
nepalyginamos su 
kuo nors, kadai tai 
siūlytu. Mums rupi 
sumažinti sandėtą. 
Jei tamstai ištikro 
rupi sutaupinti pini
gus, jei tamsta nori 
gero piano žema kai
na, tai čia yra pro
ga. Nelaukite. Mes 
tikimės šimtų pirkė
jų. Jei tamsta nega
li ateiti, atsiųsk ku
poną, ar telefonuok 
tuojaus, o gausi pil
ną sąrašą

Garsių iš
dirbamų

Stačiųjų ir grojiklių 
yra daugybės. Eilių 
eilės stovi laukda
mos jūsų pasirinki
mo. Taipgi daugybė 
pianų grojiklių, ku
rie pristumiama prie

iki $50. Rutuliai 
jiems siūloma po 25 
centus vienas. Var
gonai yra nustatyti 
po $10, $15 ir $20. 
Kiekvieni jų yra ge
ram grojimo stovy. 
Tamsta džiaugiesi 
jais. Tik pagalvok, 
toks gražus medžio 
išdirbimas, toks pui
kus gausus tonas to
kia kaina, kuri tie
siog sunku tikėti. 
Bet mes norime juos 
pratuštinti. Mums 
reikalinga vieta. 
Mums rupi vien ap
versti juos i pinigus. 
Kainos numušta iki 
kaului, kad užtikri
nus jų išpardavimą.

Kaikurios 
verčių.
Statieji.

Estey Hallet-Davis 
Sterling Emerson 
BehrBros. Kurtzman 
Chickering Weber

GROJIKLIAI
Autopiano Ellington 
Cable-Nelson

Concord 
Kimball Story

& Clark 
piano. Kainos $25 Hamilton Washbuni

Iškirpk ir prisiųsk
Lyon & Healy 
Warehouse 

Dept. A 
1421 W. Lake St. 

Chicago, ,111.
Prašau prisiųsti 

sąrašą jūsų spe
ciali© išpardavi
mo vertybių ir 
pilnos informaci
jos apie pianus. 
Vardas ..............

Gatvė

Miestas

Išlygos
Taip kaip ir kainos, 
jos yra nepalygina
mos. Įmokėk tik 
rankpinigius palai
kymui pasirinktojo. 
Daugely atsitikimų 
užtenka $5.00. Liku
sieji galima išmokė
ti mėnesiniais išmo
kėjimais. Kaikurie 
pianai parduodama 
taip kaip jie yra. 
Maža suma yra skai
toma už nutaisymą, 
ir gaunama instru
mentas, kuriuo gali
ma didžiuotis.

PERKELIA PAŠTĄ Į 
NAUJĄ NAMĄ.

Šiandie galutinai persikelia 
Chicagos paštas iš federalinio 
namo į naują milžinišką namą 
ant Van Buren gatvės pagal upę. 
Naujas pašto namas yra milži
niškas geležinkelio terminalas, 
didžiausias visam pasauly. Na
mas buvo pradėtas statyti trys 
metai atgal ir šią rudenį tapo 
užbaigtas. Jis yrą 800 pėdų auk
ščio; jame bus galima patalpin
ti 3,000 tonų arba 100,000 parce- 
linių maišų kasdieną. Namas 
yra geležinkelių centras, kur su
bėga Burlington & Quincy, Chi
cago, Milwaukee & St. Paul, Chi
cago & Alton ir Pennsylvanijos 
geležinkelių traukiniai. Namas 
yra aprūpintas visais modemiš- 
kiausiais parankumais.

APVOGĖ BUCERNĘ.
' Užpereitą naktį keli vagiliai 

įsilaužė per užpakalines duris j 
Pcter Planos Grocery & Market 
kompanijos krautuvę, 5549 So. 
Halsted gatvės. Jie išnešė dvi žą- 
si ir dešimts dolerių pinigų.

UŽSPRINGO IR PASIMIRĖ.
Peter Anderson, 81 metų am

žiaus, valgydamas kalakutą Pa- 
dčkavonės Dieną užspringo. Jis 
jau pasimirė Bethanų namuose, 
5015 N. Paulina gat.

akių įtempimu, Kurią 
esti, pažastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio; akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiami | 
mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

AKIŲ DAKTARAS mc

Baigusi 
Akušeri

jos kolegė 
i*; u k • 
praktika

vusi Penu 
silvanijoB 
hospltalt- 

,e. Pasek 
ningal pa 
tarnauta 

iria gins 
lymo. Du» 
la rodą vi 

mokiose Ii 
gose ir H 
okiuose rei 
{aluose 
kerima 
merginoms.

Keturkampiai pianai dykai.
Dvidešimts keturkampių pianų atiduodama dykai tiems, kurie norės 
juos atsiimti. Ar tokis pasiūlymas buvo kuomet girdėtas? Tas patvir
tina musų žodžius, kad mes norim pratuštinti vietą. Ateik pažiūrėti 
jų! Tai bus kaip pinigų radimas.

Lyon & Healy’s Warehouse
1421 W. Lake St., arti Sheldon St.

Kaip nuvažiuoti.
Paimk Oak Parko augštutinę 'liniją iki Sheldon gatvės stoties 
Ashland). Tik žingsnis nuo stoties laiptų. Negali nerasti. Jei 
paimk viršutinę karu liniją Lake gatve iki Sheldon.

(arti 
nori,

SUSIDŪRĖ AUTOMOBILIAI.
Pereitą šeštadienį prie 35-tos 

ir Wallace gatvių susidūrė au
tomobiliai. Viename automobily 
važiavo Albert Christensen su 
savo žmona, 3606 S. Wal'lace gat
vės. P-ia Mary Christensen tapo 
užmušta — ji pasimirė kely į 
ligoninę. Jos vyras lengvai su
žeistas. Burke ir Walter Smith, 
3617 Lowe Avė., kurie važiavo 
antrame automobily tapo areš
tuoti. Areštuotieji irgi sužeisti.

CHICAGA TURĖSIANTI 
3,733,000 GYVENTOJŲ.

Albert P. Allen, Illinois Bell 
Telephone kompanijos komerci
jos inžinierius, pranešė išskait- 
liavęs, kad Chicaga 1940 metais 
turėsianti 3,733,000 gyventojų. 
Tais pačiais metais Cook pavie
te busią 4,474,000 gyventojai. 
Ponas Allen darė nuodugnų stu
dijavimą kondicijų visoj Illinois 
valstijoj. Jis .daro išvadą, kad 
laike to periodo daugybe žmo
nių apleisią mieštus ir apsigy
vensią ant ūkių.

PAVOGĖ AŠTUONIS 
AUTOMOBILIUS.

Vakar Chicagoj banditai už
vogė (Viso aštuonis automobilius. 
Tą pačią dieną policija surado 
devynis pavogtus automobilius.

UŽMUŠĖ TRAUKINYS.

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,

John J. Flynn, 55 metų am
žiaus, 7341 S. May gatvės, ta
po netikėtai užmuštas Baltimore 
& Ohio geležinkelio kompanijos 
traukinio.
w-------- ---------------1 1.- x..V .................................... -........

(Seka ant 4-to pusi.)

PRADEKiTm|
TAURINTI 1
raaaNEwny
, Muilo Vynioklius
TUOJAU J

Del gražių ir naudingų 
' dovanų Kalėdoms!

Klausk Jūsų pardavėjo.

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 GERKLfiS 

LIGAS,
PATARIMAS DYKAI

Silpnos .. Akįs 
Skaudamos Akįs 
Raudonos Akįs 
Žvairos .. Akįs
Skaudama Nosis 
Bėganti .. Nosis 
Kreiva .. Nosis 
Užkimšta Nosis

Kurčios .. Ausįs 
Tekančios Ausįs 
Ūžiančios Ausįs 
Užkimštos Ausįs
Skaudama Gerklė 
Silpna .. Gerklė 
Kataruota Gerklė 
Papūtus Gerklė

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

120 So. State St., Chicago, Įll
Valandos: nuo 9 iki 5. Nedėldie- 

niais nuo 10 iki 12.

Kalėdoms Ekskursija 
Lietuvon t

ATMINIMAS mylimų sau žmonių esančių Tėvynėj yra 
stiprus pas visus užsieny gimusius amerikiečius. Jei 
tamsta esi nutaręs aplankyti šituos sau brangius 
žmones, tai gali pralinksminti jų širdis savo atsilan

kymu ant Kūčių prieš Kalėdas ir pasigerėti smagia kelio
ne pats.

Ekskursija bus daroma vienu puikiausių ir greičiau
sių Jung. Valst. Valdžios laivų, laivu America, kur tei
kiama visos ištaigos. Ekskursijos rūpestingai prižiūrės 
žmogus gerai žinomas lietuviams p. A. C. Rypkevičia, ku
ris lydės partiją tiesiog į Kauną.

šituo didžiuliu laivu jus važiuosit tiesiog iš New Yor- 
ko į Bremeną ir gelžkeliu per Eidkunus į Kauną.

Trečios klesos kainos:
Bremenai!.................$103.50
Kaunan.....................$105.15
Vilniun.....................$105.30

Pasiųsk Kuponą dėl informacijos apie šitą nuostabią kelionę.
REIKALAUK KNYGOS

Rašyk šiandie dėl pilnų Infor
macijų. Dasiiinokite apie gra
žius Suv. Valstijų laivus, 
plaukiančius j Europą. Jo
kių už tai pareigų neturėsi 
Pasiųsk blanką šiandien.
Informacijų apie laivų Išplau
kimą ir laivakortes reikalau

kite adresuodami

UNITED STATES LINES 
Moore and McCormack, Ine., 
Roosevelt Steamship Co., Ine. 
45 Broadway, New York City 
110 Dearborn St. Chicago, III. 
92 State St. Boston, Mass.

Managing Operatore for

45

INFORMACIJŲ BLANKA 
U. S. Shipping Board 

Passenger Dept. 683L7 
Broadway, New York City

Malonėkite prisiųsti man Jūsų kny
gutę veltui dėl autoritetingų faktų apie 
kelionę. Taipgi pilnas informacijas apie 
Jungt. Valst. Linijos laivus i Europą ir 
iš anksto apmokamus keleivius.

Vardas
Adresas
Miestas Valstija

U. S. SHIPPING BOARD
\ ••

šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

A. BARTKUS, Eres. •
1619 W. 47th St„ Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.

...... ........... .......... 1............. ?!■=£

Tel. Lafayette 4223
Phymbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriauaial.

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

, , ------------ „

Phone Wentworth 209
Anglis, malkas ir koksus mes pri- 

statom į namus. Užtikriname geriau
si patarnavimą.

Reikalaukit:
E. J. McOUAID, 

5822 S. Racine Avė., 
Chicago, III.

^OR.HERZMAN^
II RUSIJOS

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

Gydo aštrais ir chronišku ligas, 
vyrų, moterų ir vaiką pagal nau
jausias metodas X-Ray ii kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija! 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. Drezel 951 
Boulevard 4186

8313 So. Balsted St.
Val.i 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vai.

V- a* ... ---- « n

Telefonai:

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

DR. G. M. GLASER 
Ofisas!

8149 S. Morgan St., kerti 32 SL 
OFISO VALANDOS:

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

2 po piet.
Telephone Yards 687

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; nuo 

5:30 iki 7:80 vakare, ir 
2816 So. Michigan Avė. 

Tel. Victory 9082 
Nuo 1 iki 3 vai. po piet. 

......... . .............. . ................................ im———
Rezidencijos tel. Van Buren 0294 

Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgą* 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chronišką ligą.

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

........................—....................... ...............................................................

Tel. Austin 787

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS

Kątik sugrįžo iš Californljoe ir 
vii tęs savo praktikavimą po Ha.

S208 W. Harrisoa St.
Valandos 8—12 kasdien* ir 6—8 

vakare išskiriant nedėldienius.V... ■h.—, hi n .........................i

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avi.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 v. nedėldieniaifl nufl II 
iki 1 vai. po pietą.
........................ , ■,>

GYVULIŲ PARODA 
PRASIDĖJO.

Pereitą šeštadienį, gruodžio 
2 d., Union skerdyklose prasidė
jo 23-čioja metinė internaciona
linė gyvulių paroda. Sako, tai 
bus didžiausia gyvulių paroda 
pasaulio istorijoj. Dešimts tūk
stančių tyro kraujo veislinių gy
vulių — roguočių, arklių, avių 
ir kiaulių — tapo įregistruota. 
Geriausi pasaulio gyvulių spren- 
dikai — selekcionistai, peržiū
rės gyvdlius. Goriausiems gyvu
liams yra skiriamos didžiausi 
prizai. Paskirtų prizų esą už 
$10,000. Veik visų valstijų agri
kultūros mokyklos parodon siun
čia gyvulių kontestantus.

SUBADĖ PEILIAIS DU VYRU.
Po numeriu 1252 Š. Racine 

Avė. namuose iškilo riaušės, ku
rių malšinti buvo pašaukta po
licija. Pastaroji pribuvusi atra
do du vyru subadytu peiliais: 
Eugene Brenan, 19 melų am-
žiaus, 1531 W. 13-tos gat., ir 
Wi'lliam Burke, 37 metų am
žiaus, 1522 W. 15-tos gat. Abudu 
atsisakė ką nors paaiškinti po
licijai. Sąryšy su riaušėmis ke
li žmonės tapo areštuoti.

NAUJAS PROHIBICIJOS 
VIRŠININKAS.

Roscoe C. Andrews, 26 metų 
amžiaus, užėmė prohibicijos vir
šininko vietą Chicagoj. Pereitą 
savaitę prohibicijos direktorius, 
Charles A. Gregory, rezignavo. 
Taigi jo vietą užėmė R. C. And
re ws. Pastarasai yra jauniau
sias prohibicijos direktorius 
Jungtinėse Valstijose.

LEGIONIERIAI PRIEŠINGI
ELOYD’O PARDONU<.

Chicagos legionieriai savo su
sirinkime priėmė rezoliuciją, ku
rioj smelkiama gubernatorių 
Small dėl paliuosavimo William 
Bross Lloyd ir kitų komunistų, 
nuteistų kalėjiman už peržengi
mo šnipinėjimo akto.

Šventėmis

Dieną 36c-37c (ir taksai). 
Vakarais 40c-30c (ir taksai)

Monroe gat. arti State 
Beperstoginis Vodevilius 

šeštad., Sekmad.

45 ir 22c (ir taksai).
Šeim. rateliams 

10c (išskiriant šeštad., 
sekmad. ii’ šventes.

J Dideli komediniai aktai i 
krut. paveikslai.

Kur gauni pilną pinigų vertę

MAJESTirPl-THEATRE-V*

PERKANTIEMS PAS MUS DOKU
MENTUS PADAROM DYKAI.

Mainydami, pirkdami ar parduoda
mi visados kreipkitės pas *

S. L FABION ASCO,

809 W.' 35th St., Chicago. 
Tel. Blvd. OGU ar 0774 
TAS BUS LABAI JUMS 

ANT NAUDOS.
Pasekmingiausiai siunčiame pinigus 

ir parduodame laivakortes.
Esam Registruoti Notarai Lietu

vos Atstovybėje.

DETROIT, MICHIGAN
/ niirno ii""*1 *'—■..............  '■>

West 1894 Heml. 6678
WM. J. STOLL CO.,

J. Balchiunas pagelbininkas 
(arba asistentas) 

GRABOR1US
1029 — 25th St., 9509 Cardoni

Detroit, Mich. j

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

g y skarą
Tel. Market 6284, Market 4626 

b**mė**uuušummseu*ussiUisuuiaMsssmusuuwUss«lu^

------ ------- . —
Phone Cheri’y 6420

JOS. P. UVICK
Lietuvis Advokatas.

618-620 Ford Bldg.
Kampas Grisvvold & Congress gat.

Darau ir peržiurtu visokius raš
tus. Stoju j visus teismus Detroite 
ir visoj apielinkėj.

' ........ ■ ..... ............. . *

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduo
lių visokias staigias ir kroniškas 
ligas: nervų, reumatizmą, paraly
žių, naktinį susišlapinimą, dusulį ir 
visas kitas ligas; vyrų, moterų ir 
vaikų. Patarimai dykai.
2159 W. 21 S’t., kampas Leavitt St.

Telefonas Roosevelt 8135
Vai.: 5:30 iki 9 p. m. Sub. 1 iki 

5, nuo 6 iki 9 p. m. Ned. 9 iki 12 
a. m.

' DR. CHARLES SEGAL ' 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moterišką, Vyrišką ir 
Vaiką ligą

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 2880V .......—...........

Canal 5257 .
Naktinis Tel. Canal 2H8

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Hediliomis nuo .9 iki 12 ryte
1821 So. Halsted St.,y 

Kampas 18 ir Halsted 8L

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

Tel. Canal 2118

’ * . *
Telephone Boulevard 5052 

DR. A. JUOZAITIS 
DĖNTTSTAS

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

8261 8«. Halsted St., Chicago, III.
K—.....................  M

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 0268

...................... ■

David O’Shea, A. M., M. D
Bustas, Edgewater Bearti Hotel 

5349 Sheridan Road 
' Tel. Edgewater 8380
Ofisas, 1724 S. Ashland Avė., 

Tel. Canal 0101 ir 0078 
Valandos: 11 ryto iki 2 po pietų 

ir vakarais, išskiriant septin- 
tadienių vakarus.

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

ROSE REITER
203 So. Dearborn St. Room 301

Tel. Wabash 1816
Legališka patarėja, buvusi per 8 

metus tarnystėj prie Federales val
džios Suv. Valst., dirbusi ateivių 
skyriuje, įplaukų taxų. Aš galiu pa
gelbėti visokiuose dalykuose, tiems 
kurie nori, apleisti Suvienytas Val
stijas ir išgauti paliudyjimus vald
žios, arba kurie nori atsitraukti sa
vo gimines į šią šalį; taipgi gavime 
pilnų pilietiškų popierą. Aš turiu pa
tyrimą šiuose dalykuose ir suččdysiu 
jums pinigų. t

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Baniene)

M

Akaierkg
3113 S.Halsted si
Tfel. Blvd. 8188 

Per 15 metą pa 
sėkminga prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo 
Kiekviename at
sitikime teikiu 
ypatišką ęrižiu 
rėjimą. Dnods 
patarimus mo
terims ir mergi
noms veltui.

Tel. Pullman 5482

A. SHUSHO 
AKUSERKA

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

Chicago, III.

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spindulial
Ofisas 3201 W. 22nd St., kampas H 

Leavitt St Tel. Canal 6832.
Besidenctįa 8114 W. 42ad SG

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

Dr. A. L. Yufika 
PHYSICIAN AND SURGEON 

1900 So. Halsted St.
Gyvenimo vietai 

4193 Archer Avė.
2 iki 4 po pietą

Tel. Lafayette 0098

Dr. Natalija Žukauskas, 
Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir chroniškas li
gas; taipgi ir nervų ligas: vyrą, 
moterų ir vaikų. Specialiau mo
teriškų ir merginą ligų.

943 W. 33rd Place
Phone Boulevard 8313 

Patarimai dovanai.
Valandos nuo 2 iki 8 vaL vakare.

• Tlephonas Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan 8L, 

CHICAGO, III. .
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nadilioms ofisas yra 

uždarytas

Telephone Yards 5884

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

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
8325 So. Halsted St., Chicago, Iii.

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai 

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

8259 So. Halsted St., Chieagv.

DR. A. J. BERTAŠIUS ' 
PHYSICIAN IR SURGEON 

3464 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 8 ir 6 tiri 8 ▼. y.

Ned. 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913 

Rezidencija, 8159 So. Union Avė. <
Tel. Yards 1699

DR. C. K. KLIAUGAMI 
DENTISTAS 

im J^Hą^eį >
Valandos: 9—12 ryto ir i—8 yik.

Phone Ganai 0257 |



NAUJIENOS, Chicago, HL Pirmadienis, gruod. 4, 1.922

Chicagos Žinios
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

MOKYKLŲ SAVAITĖ.
šiandie prasideda Chicagoj 

Mokyklų Savaitė. Taip paskel
bė mokyklų prezidentas. 400,- 
000 vaikelių tėvai yra kviečia
mi atlankyti šių savaitę tų mo
kyklų, kurių jų vaikučiai lan
ko. Mokyklų tarybos nariai su 
superitendentu Peter A. Mor- 
tenson aplankys mokyklas. Vi
sokie mokinių dirbiniai bus iš
statyti parodon. Bus duodama 
pamokos visokiomis temomis.

300 VAIKŲ RUNGTYNĖS CE- 
KERIŲ ŽAISLE.

Westem Electric kompani
jos Hawthom Works ruošia 
nepaprastas rungtynes čekerių 
žaisle. Pradedant šiuo pirma
dieniu rungtynės bus kasdien 
pietų meto poilsio valandų, ir 
jose dalyvaus 300 berniukų, 
dirbančių tos kompanijos ofi
suose. Laimėjusiems rungtynė
se bus duodamos dovanos — 
aukso, sidabro ir bronzo me
daliai. i ;

Didžioji Opera.
Šios savaitės propgramas.

Didžioji Chicagos Opera Au
ditorium teatre šių savaitę duo 
da sekamas operas:

Šiandie — “The Snow Mai- 
den”, su artistais —: daininin
kais: Mason, Bourskaya, Pav- 
lovska, Van Gordon, Minghe- 
tti, Baklanov, Stešenko, direkt. 
Hageman, Bohn, Ludmila, Ko- 
belev ir baletas.

Antradienį — “The Giri of 
the Golden West”, su artis
tais — dainininkais: Baisa,
Crimi, Rimini, Lazzarri, Ste
šenko ir direkt. Panizza.

Trečiadienį — “Rigoletto”, 
su artistais—dainininkais:
Mason, Minghetti, Formichi, 
Bouųskaya, Lazzarri, direkt. 
Panizza.

Ketvirtadienį — “Aida”, su 
artistais-dainininkais: Muzio 
(debutas), Marsha'll, Boyrska- 
ya, Formichi, Lazzari, direkt.

Piliava, Kaunas ir Vilnių
Jei jus 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 
“Oropesa”, kurie plaukiųja 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.

į

Lietuvon per 10 dieiiy 
Vienatinis vandeniu kelias Lietu

von per Southamptoną ant 
Milžinų laivų 

AQUITANIA MAURETANIA 
45,647 tonų 30,704 tonų

BERENGARIA
Apleidžia New Yorką kas Utarnin- 
kas. Greitas persėdimas Southamp- 
tone. Lietuviai ypatiškai lydimi.

I (2ra kl. $150.00) Karės tak- 
Piliavą (3čia kl. 106.50) sai ekstra 

KELEIVIAI Iš LIETUVOS 
sėda laivan Piliavoj važiuojant į 
Southamptoną ir ten persėda ant 
Milžinų laivų. Plaukia kas savaitė.

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reika

lingu dokumentų atvažiuojantiems 
keleiviams galite gauti nuo bile 
agento. Reikalaukit. Jų yra ir jū
sų mieste arba apielinkėj.

FRANCIŠKUS ŠIMKUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruod. 3 d. 12 vai. dieną pas sa
vo pusseserę Agotą Bacienę, 
1616 Ruble St. Jis išgyveno 51 
metus; iš Lietuvos paeina iš 
Žvingių parap., Spraudaičių kai
mo. Laidotuvės įvyks trečiadie
nį, gruod. 6 d. Kūno išlydėjimas 
bus 8 valandą ryto iš namų į 
Dievo Apveizdos bažnyčią ir iš 
ten į šv. Kazimiero Kapines. Gi
mines ir pažystamus kviečiam 
atsilankyti į Šermenis.

Polacco, Ludmila, Kobelev ir 
baletas. |

Penktadienį (specialia pers
tatymas) — “11 Travatore”, 
su artistais-dainininkais: Bai
sa, Homcr, < Crimi, Rimini, 
Lazzari ir direkt. Polacco.

S. J. ŠAKALIO NUSKRIAUS
TIEMS.

S. J. Šakalis “spešelais,” pi
nigų siuntimu Lietuvon ir lai
vakortėm yra nuskaudęs ne
maža žmonių. Jis pasišalinęs 
iš Chicagos, kaip girdėt, tokiu 
jau bizniu užsiima ir kituose 
miestuose. Mes turime kų nors 
daryti, dėl to prašau visų, ku
rie tapo Šakalio nuskriausti, 
susižinoti su manim šiuo adre
su: V. Mačiulis, 117 E. 104-th 
Plpce, Chicago, III.

Lietuviu Rateliuose
CICERO. 
Vestuvės.

Lapkričio 29 buvo p-lės Ma
rijonos šneideriutės vestuves 
su Stanislavu Zajausku. Slin
kas buvo šv. Antano bažnyčioj 
7 vai. vak. Kadangi jaunoji bu
vo giedotoja, ceremonijų 
laiku giedojo šv. Grigaliaus 
choras. Vestuvių bankietas bu
vo keliamas Liuosybės salėje; 
svečių dalyvavo apie pora šim
tų-

Laimingo gyvenimo jauna
vedžiams ! — S.

Aukos labdarybėms.
Bankininko Williamo Kaspa

ro Nabašninko testamentas. Pa
tikrintoji kopija.

Williamo Kasparo testamen
tas tapo įteiktas šiandien pa
tikrinimui.

Ponia Paula Kaspar gauna 
$250,000 gyvais pinigais ir bus
tų prie Washingtono bulvaro 
kaipo jos turto dalį.

Visa Williamo kasparo da
lis bankiniame turte Kasparo 
Valstijiniame Banke ir Pirma
me Nacionaliniame Banke Ci- 
ceroj; taipgi abudu bankiniai 
namai pavedama sunains ir 
dukterims, būtent, Otto Kaspa
rui, Eugenijui W. Kasparui, 
Bele Peschell ir May F. Wiese. 
Kasparo Valstijinis Bankas pa
tarnaus kaipo turto adminis
tratorius.

P-nas Kasparas prieš savo 
mirtį atidėjo $25,000.00 įsaky
damas savo vaikams išdovano
ti įvairioms užsipelniusioms 
labdaringoms įstaigoms, kurios 
jų nuomone bus to vertos. To
dėl vaikai tuojaus nusprendė 
padalinti sekamoms įstaigoms: 

(Įstaigų sąrašas).
Čekų Senelių Namui ir Vai

kų prieglaudai .... $5000.00 
šv. Juozapo Našlaičių Prie

glauda, Lisile, III.......... 5000.00
šv. Benedikto prieglauda Se- 

neliams ..................... 2000.00
Čekų Labdarybės Draugijai 

Louis Solar, Kasin). .. 500.00
Lenkų Katalikų Našlaičių 

prieglauda, Niles, III. .. 1500.00
Lenkų Rankų Darbų moky

mo mokyklai, Niles, III. 200.00
Lenkų Senelių Namams, 

Hamlin ir Shuhert gat. 2(M>.00 
iš v. Jadvygos Pramoninei 

Mergaičių mokyklai, Niles 
I,L ................................. 500.00

šv. Adalberto Dieninei vai- 
kidei ............................ 200.00

Amerikos Kroatų Našlaičių 
prieglaudai .............. 1000.00

Žydų labdarybėms .. 1000.00 
Amerikos Lietuvių Rymo 

Katalikų Labdarybės Jstai- 
gai ............................... 1000.00

Moksleivių Fondan, čekų mo
ksleiviams Ccdar Rapids, 
Iowa ........................... 1000.00

Ilhnojaus Masonų Našlaičių 
Namui, La Grange, III 500.00

Luteronams Slovakams—19 
Pi. arti Halsted St., .. 250.00

Katalikams Slovakams_ 17
PI. ir Halsted St............. 250.00

Vokiečių Kat. Angelo Sargo 
Našlaičių Namui ...... 250.00

(Katarinos Kasper Mergaičių 
Pramonės Mokykla)

(Kettcflero Bankų (Darbų 
Mokymo Mokykla Vaikams)

Vokiečių Luteronų Senelių

Namui, Forest Parke 250.00
Ciceros gerovės centr. 500.00
Italams—*HulkHousej 500.00
Holice miestui, Čekijoj 500.00
(Laisvamaniams — Husuv

Du m ............................. 500.00
Gads Hill centrui .... 250.00

Bethlchein parapijos koply
čiai ............................. 250.00

Kitoms labdarybėms 1900.00

$25000.00
P-nas Otto Kaspar pranešė 

mums, kad šitie padovanoji
mai bus išsiuntinėti ir pasieks 
įvairias įstaigas apie Kclėdų 
laiką.

Nesenai laikytuose Kasparo 
Valstijinio Banko ir Pirmo Na
cionalinio Ciceros Banko di
rektorių susirinkimuose p. Otto 
Kaspar tapo vienbalsiai išrink
tas abiejų įstaigų prezidentu, 
žinant, kad jis laikysis tos pa
čios atsargumo ir tvėringumo 
linijos, kurios laikėsi jo tėvas. 
P-as Iganatius F. Dankowski, 
advokatas ir buvusia testamen
tų teismo teisėjo padėjėjas ta
po išrinktas direktoriumi už
imti Williamo Kasparo na
bašninko vietą.

White Star Linijos laivas Ma- 
jestic, didžiausis laivas pasauly, 
vėl pasižymėjo tarp New Yorko 
ir Cherbourgo, padarydamas ke
lionę į 5 dienas, 6 valandas ir 13 
miliutų. Tas padaro Majestic’ą 
Pasaulio didžiausiu ir greičiau
siu laivu.

PRANEŠIMAS
Nauji Paveikslai.

Nauji krutami paveikslai tik ką par
vežti iš Lietuvos, su šimtais įvairių 
Lietuvos reginių.
Labai žingeidus veikalas “Pragaras”, 
arba poeto Dantės vaizdai iš praga
rinių kančių.

Bus rodoma sekančiose Chikagos ko
lonijose:

Gruodžio 3 d. Dievo Apveizdos pa
rap. svet.

Gruodžio 4 ir 5 d. Strumilos svet., 
Roselande.

Gruodžio 6 d. Bajoryno svet., West 
Pullmane.

Gruodžio 7 ir 8 d. Meldažio svet., 
West Saidė.

Gruodžio 10 d. šv. Mykolo parap. 
svet., North Saidė.

Gruodžio 12 ir 18 d. Šv. Jurgio pa
rap. svet.
Paveikslus rodys Lietuvių Teatro B-ve.

PLOŠČIAI PLOŠČIAI PLOSČIAJ 
šimtais. Vėliausių madų vyrams ir 
jaunuoliams. Diržuoti, languotomis 
apačiomis, raglan ir kimona ploščiai, 
žili, rusvi, pilki ir visokių spalvų ir 
petrinų, po $10 iki $20 mažiau inegu 
kitoj krautuvėj mieste. Musų kainos 
eina nuo $16.50 iki $55.

Senoviškesni ploščiai senesniems 
žmonėms, tamsesnių spalvų, $15 iki 
$32.50.

Didelė daugybė grynai vilnonių plo- 
ščių po $12.50. 1 ir 2 kelinės vyrams 
ir jaunuoliams $13.50 ir augščiau. Ser
žai, franeuziškais pečiais, ustedai, 
puikiausios materijos, 2 kelinėmis gar- 
niturai $25 iki $45.

Vaikams 2 kelinėmis gamiturai ir 
ploščiai $8.50 ir daugiau.

S. GORDON, 
Pardavinėtojas smulkmenų prekybai. 
1401 S. Halsted St. 739 W. 14 St.

Atdara kasdien vakarais ir sentin- 
tadieniais.

Pranešimai
..................M lll< > «*© j

Bridgeport. — Jaunuolių lietuvių 
kalbos ir gramatikos pamokos būna 
subatomis nuo 2 iki 4 vai. po pietų, 
Mark White Square, 29 ir Halsted gat
vių (Library Room). Mokyklą veda 
Dr. A. Karalius.

Al. Grušaitė, Rašt.

Roseland. — Lietuvių Darbininkų 
Namo Bendroves šerininkų priešmeti- 
nis susirinkimas įvyks gruodžio 4 d., 
7:30 v. v., K. Strumilo svet., 158 E. 
107 gat., kampas Indiana Avė. Ma
lonėkite atsilankyti visi ščrininkai, 
nes bus renkama nauja direkcija se
kantiems metams.

Jonas Tamašauskas, sekr.

Pirmyn Mišrus Choras laikys dainų 
repeticiją gruodžio 5 d., Utarninko va
kare. Liuosybės svetainėj, 1822 Wa- 
bansia Avė. Pradžia 7:30, visi daini- 
nininkai privalote būti ant praktikos, 
nes ateinančią nedėlią turime dainuo
ti Cicero j. — Valdyba.

Northsidės Vaikų Draugijėlės “Bi
jūnėlio” susirinkimas bus laikomas 
šiandie, gruodžio 4 d., 7:30 v. v. Liuo
sybės svet., 1822 Wabansia Avė. Vi
si nariai kviečiami atvykti.

— Valdyba.

Chicagos Lietuvių Auditorium Ben
drovės direktorių ir draugijų atstovų 
susirinkimas įvyks pirmadienį, gruo
džio 4, 8 vai. vakare. Keistučio Spul- 
kos name, 840 W. 33rd St. Gerbiami 
direktoriai ir draugijų atstovai pra
šomi visi laiku pribūti, nes turim daug 
reikalų svarstyti.

K. J. Demereckis, Nut. Rašt.

Roseland. — Lietuvių Scenos My
lėtojų Ratelio priešmetinis susirinki
mas įvyks antradienį, gruod. 5 d., 
7:30 vai. vakarą, Strumilos svetainėj. 
Yrą daug reikalų apkalbėjimui. Atei
kite visi nariai ir atsiveskite naujų.

Kviečia Valdyba

■ĮIEŠKO PARTNERIŲ
REIKALINGAS partnerys 

prie Beal Estą te biznio; turi 
turėti kiek pinigo. Taipgi pa
geidaujama, kad butų kiek ga
bus prie biznio ir teisingas. 
Platesnėms žinioms kreiptis į 
Milda Beal Estate Co., 751 W. 
31 St. prie kertės Halsted St. 
Tel. Yards 6296.

IŠRENDAVOJIMUI
PARANDAVOJAMA ofi

sas dentistui.
3267 S. Halsted St.
Kampas 33rd St.

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

ANT RENDOS 5 ruimų fla- 
tas, elektros šviesa ir patogus 
ruimai dėl gyvenimo. Kam rei
kalingi ruimai kreipkitės.

4401 So. Maplevvood Avė.

EXTRA
Išduodama po nr. 4512 S. Marsh- 

field Avė. pagyvenimas 5 kambariais, 
švarus; virtuvė, pryšakine ir 3 mie
gamieji. Gazas, elektra. Viršum sa- 
liuno. $25 mėnesiui.

Tel. Yards 4255.

IŠRANDAVOJAMA STORAS GE- 
roj vietoj, garažas; namas garu ap
šildomas tinkamas bizniui; o jeigu 
vienam perdidelis, tai galim-a išran- 
duoti pusę štoro. Kreipkitėsi ypatiš- 
keli •

2305 So. Leavitt St., 
Chicago, III.

ĮJ________L______1—'-''ILl!__________--------------------

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ STIEGIMAS

Trys prakiurimai stoge pataisoma 
už $4.00 ir garantuojama. Automobi
liniu troku patarnavimas į visas mie
sto dalis ir priemieščius. Įsteigta 34 
metai. Didžiausias ir geriausiai aprū
pintas kiemas stogams stiegti Chica- 
goj. Tik prityrusieji unij'niai darbi
ninkai panaudojama. J. J. Dunn Roof- 
ing Co., 3411-3413 Ogden Avė., Tel. 
Lawndale 0114. Visi Skyriai.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ________

HEIKALAUJAMA PR1TY- 
rusios merginos! mastinių pre
kių krautuvėj. Turi mokėti 
lietuviškai. Kreiptis — Cicero 
Dept. Store, 1400 S. 49-th Ct.

REIKALINGA MOTERIS prie ku- 
knios darbo ir jauna mergina arba 
vaikinas prie išnešiojimo į stalus. Pa
tyrimas nereikalingas, gera mokes
tis.

Atsišaukite:
4915 W. 14th St., 

Cicero, III.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA agentų visuose mies
tuose ir miesteliuose, išskiriant 
Chicagą, užrašinėti dienraštį 
“Naujienas.” Gabus žmogus 
gali uždirbti po $10 į vieną 
vakarą. Platesnėms žinioms 
rašykite:

“NAUJIENOS”
1739 S. Halsted St., Chicago.

REIKALAUJAMA vyrų prie ap
skrito dirbtuvės darbo. Darbas 
nuolatinis. Ateikite tuojaus.

Olson Rug Company, 
1508 W. Monroe St. fe

REIKALAUJAMA VAIKINŲ 
pasisiuntimui 16 metų ar vyrės 
nių $12.00 į savaitę.
C. L. Frante Dental Supply Co. 

5 So. Wabash Avė.

REIKALINGAS PIRMARAN- 
kis duonkepys darbas ant die
nų. Gera užmokestis Atsišau
kite:

1043 W. 13-th St.

REIKALAUJAMA 
DARBJNINKŲ. 
Kreiptis:

1319 W. 32nd PI.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ_________

Dirbtuvės darbininkų 
prie 

darbų, trokų ir tt. 
greitas pakėlimas, 

jei bus patenkinimo, 
geros darbo sąlygos. 

Ateik pasiruošęs 
prie darbo.

ACME STEEL GOODS 
COMPANY,

135th St. & I. C. Tracks, 
Riverdale, TU.

REIKALAUJAMA
Pardavėjų ar užsakymų rinkėjų su 

automębiliais ar be automobilių gali 
pasidaryti $500.00 prieš Kalėdas, par
davinėdamas musų pritaikomus me
talinius pastolius Kalėdų eglaitėms 
grosemėms, įvairenybių, geležinių 
daiktų ir departamentinčms krautu
vėms. Jokio užstatymo nereikia. At
eik tuojaus. Dirbtuvė

1145 W. Garfield Blvd.I 
.. .4--—R-------- - ---- ---

PvEIKALAUJAMA VYRŲ. 
Nuolatinis darbas vidui, 45 cen
tai į valandą.

•• Kreiptis:
E. F. HOUGHTON & CO.,

3534 Shields Avė.

REIKALINGAS tuojaus re
gistruotas aptiekorius, kuris 
moka kalbėti lietuviškai, ang
liškai ir lenkiškai už pagelbi- 
ninką į aptieką. Atsišaukite: 
1616 W. 474h St. Chicago, III.

Tel. Boulevard 0342.

REIKALAUJAMA DAR- 
bininkų plieno kieme, $4.00 
i dieną.
CONCRETE ENGINEER- 

ING CO.,
1926 So. 52nd Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS; senas 
biznis, randasi tarp svetimtaučių, ly- 
sas 3 metams, ruimai gyvenimui. Naš
lė moteris parduoda. Atiduos už tei
singą pasiūlymą.

Kreipkitės:
269 W. 25th St.

NEPRALEISKIT PROGOS 
Parduodu pusę garažo ir au
tomobilių taisymo biznio. Tu
riu parduoti greitu laiku puse 
kainos. Atsišaukti į Naujienų 
ofisą Box No. 157.

SALIUNAS ir restoranas 
pardavimui. Puiki vieta. Krei
pkitės tuojaus.

1959 W. 20-th Street

PARSIDUODA GROSERNE 
ir smulkmenų krautuvė. Prie
žastis pardavimo savininkas 
turi du biznius.

5039 So. Halsted St.
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PARDAVIMUI kriaučių šapa 
valymo ir prosijimo. Pigi ran
da, vieta išdirbta per 5 metus. 
Parduodu iš priežasties turėji
mo 2 biznių. 2005 Canalport 
avė. Atsišaukit 3415 S. Walla- 
ce st. Tel. Boulevard 0250.

PADAVIMUI BABBERNĖ 
už $250.00. Renda pigi. Lystas 
ant 2-jų metų. Kreipkitės

2859 So. Union Avė. 
kampas 29-th St.

PARDAVIMUI player piano 
brangios išdirbystės, vartotas 
dvi savaites. Kainavo $750.00, 
parduosiu už $375.00 su rutu
liais ir benčiu. Victor victrola, 
$125.00 verte, mažai vartota, 
parduosiu už $59.00.

3343 So. Halsted St. 1 lubos

GRAŽUS $600.00 MAHOGE- 
no Schultzo grojiklis pianas, 
Turi būti parduoitas už 145.00 
Kreiptis 3552 Roosevelt Rd.

PARDAVIMUI saliunas labai 
geroj vietoj, biznis geras, viso
kių tautų aipgyventoj. Priežas
tis pardavimui: sergu, važiuo
ju ant farmų. 1342 S. 48-th 
Avė., Cicero, III.

PARDAVIMUI
PARDUODAMA BUČERNĖ 

ir grosernė geroj vietoj apgy- 
ventoj visokių tautų. Biznis 
geras. Kas nori pirkti atsišau- 
kit šiuo adresu. 2159 W. 22-nd 
Place. z (,

PARSIDUODA ČEVERYKŲ TAI- 
symo dirbtuvė, arba priimsiu pusinin
ką. Reikia darbininko; kreipkitės kuo 
greičiausiai, svarbų dalyką patirsite 
ant vietos.

3303 S. Auburn Avė, 
Tel. Boul. 0619.

PARDAVIMUI BARBERNĖ PIR- 
mos klesos ant Bridgeporto biznevoj 
vietoj, pigi randa. Turi būti parduo
ta greitu laiku. Atsišaukit į Naujie
nų Skyrių Bridgeporte, No. 9.

3210 So. Halsted St.

PARDAVIMUI SALIU- 
nas. Geras biznis. Pardavi
mo priežastis — apleidžiu 
Chicagą.

3901 Federal St.

RAKANDAI
DIDELIAIS NUOSTOLIAIS.

Mes turime tuojaus parduoti savo 
gražius baldus 5 kambariams, visus 
sykiu, ar atskirai už kiekvieną pana
šų pasiūlymą. Vėliausios mados sve
čiams kambario eilė, valgomojo eilė, 
miegamųjų eilės, kaurai, aslinė žiby- 
kla, ranka piešti paveikslai ir tt. 
Taipgi didelis dvigubu springsu fono
grafas su rekordais ir deimanto ada
ta. Nepraleisk šito pigumo. Visa kaip 
nauja ir gali sučėdyti pinigų. Ateik 
po num. 1922 S. Kcdzie Avė., 1-mas 
augštas.

PARDUODAMA labai pigiai 
4 kambarių rakandai tik 1 me
tus vartoti, visai nauji. Taipgi 
Victrola ir Pianas. Atsišaukit 
greitai, nes trumpu laiku iš
važiuoju į Europą. A Widy, 

5340 Savvyer Avė

PARDAVIMUI STUBOS RA- 
kandai setas, karpetai, Viktrola 
$600.00 verčios parduosiu už 
$250.00 tiktai pusę metų varto
ti. Kreipkitės į savininką.

3512 So. Lowe Avė.

NAMAI-ŽEME
Labai pigiai labai pelningas 

didelis namas pasitaiko pirkti 
Hyde Parke. Namas yra 6 fla- 
tu po 8 kambarius kožnas. Ne
ša rendos virš $8,000 į metus. 
Reikia gyvais pinigais įnešti 
tik $12,000. Namo kaina nepa
prastai pigi. Atsišaukite į Nau
jienas.

NAMAS ANT WEST SIDE 
netoli lietuvių bažnyčios — 
trijų lubų — rendos atneša 
per $2,000 ant metų. Kaina 
$16,500. Atsišaukite į Naujienų 
ofisą.

NAMAS ŠEŠIŲ FLATŲ PO 5 kam
barius kožname. Du blokai nuo South 
Shore stoties. Randos neša $6480 į 
metus. Kaina $37,500. Reikia įnešti 
$15,000. Izitas 50 per 125. Toje vie
toje žemė parsiduoda po $300 ir vir- 
Šiaus už frontinę pėdą. Atsišaukite į 
Naujienų ofisą.

DAKTARO rezidencija parsiduoda 
pigiai So. Chicagoje. Daktaras yra mi
ręs. 100 pėdų pločio per 125. Mūrinis 
garadžius. Žemė viena verta apie $100 
pėda. Parsiduoda labai pigiai, tik už 
$14,000. Gatavais pinigais reikia tu
rėti apie $6000. Atsišaukite į Naujie
nų ofisą.

PARDAVIMUI 2 augštais mūrinis 
namas prie 35 gat. tarp Union ir 
Lowe Avė. Yra du pagyveninvai po 6 
kambarius. Randa pirmam augštui $25 
antrąjį užima savininkas. Šviesus na
mas iš visų pusių. Lotas 50 pėdų plo
čio. Labai gera vieta. Nusipirk šitą 
namą, išdek kiek pinigų pataisymui, o 
turėsi gerą pelną. Standard Realty 
Co., 736 W. 35th St.

PARDUODU ARBA MAINAU ant 
mažesnio namo. Namas yra South Si- 
dėje 3 aukštų mūrinis 2 flatai po 7 
kambarius. Storas ir 4 kambariai prie 
štoro. Bizneva gatvė, lysas štoro pa
sibaigs pavasari. Kreipkitės į savinin
ką? J. KOŠIS.

548 W. 32nd St.

MORTGECIAI-PASKOLOS
PINIGAI PASKOLAI '

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

LOUIS STERN & CO.
5 North La Šalie St.

; Kampas Madison, Tel. Main 4845

MOKYKLOS
VALENTINĖS DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 West Madison Street 

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

mas, dresmaking ir pattem ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
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.

LEVESKIO MOKYKLA'
PorsilcSlS

Mokina Idetuvių 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 12:80 
y.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

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

PIUVATES 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. Madison St.

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 S. Halsted St„ 

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

Klesos dienomis ir vakarais.

HOFFMANO MOKYKLA.
Įsteigta 1910

Išmokina angliškai į labai 
trumpą laiką. Gramatikos mo
kykloj mokiname aritmetikos 
(skaitliavimo) spelinimo, skaity
mo, kompozicijos, geografijos, 
istorijos ir viešo kalbėjimo.

Aukštesnės mokyklos priren
giame kolegijon į dvyliką mėne
sių.

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

Mokintojai (visai draugiški. 
Už mokslą mokestis prieinama. 
Kalbėk bile su kuom, vyru ar 
inoteria inteligentiškai, o gausi 
gerą rekomendavimą Hoffmano/ 
Prirengiamosios mokyklos.

Užsirašykit dabar naujam ter
minui dienomis ir vakarais kle
sos.

1537 North Robey St., 
(Arti Mihvaukee Avė.)

t AUŠROS
MOKYKLOJE

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

matikos.
T&i seniausia ir ge

riausia mokykla.
Pradėkite tuoj visi.
Prisirašyti galima vi

sada.
3001 S. Halsted St.

Chicago.

REIKIA
VYRŲ SKUTIMO MOKYTIS.

Dienomis ar vakarais. Geriausia 
Amerikoj verslas. Visuomet darbo yra. 
Geras mokesnis. Gali uždirbti besimo
kindamas. Ateik, ar parašyk.

MOLER BARBER COLLEGE, 
HI5 S. Wells 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.


