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Rusijos-Turkijosjąįunga pairusi
Mūšiai su fascisti

S.V. nedalyvaus ryty konferencijoj

Rusija susikirto su Tur
kijos nacionalistais

Panaikins sąjungą tarp tą 
dviejų žalią. Turkai atsisako 

gelbėti Rusijai.
-------------- 1----------------

KONSTANTINOPOLIS, sp. 
31.— Turkijos nacionalistų val
džia priėmė talkininkų pakvie
timą į artimųjų rytų taikos 
konferenciją, kuri įvyks Lau- 
sannoje lapkr. 13 d. Po atsaky
mu pasirašo naujasis užsienio 
reikalų ininisteris Ismet Paša. 
Atsakyme nestatoma jokių są
lygų ir tiktai prašoma paleng
vinti susisiekimą tarp Lausan- 
nos ir Angoros.

Gautomis iŠ Angoros žinio
mis, Turkijos priėmimas pak
vietimo sunaikino draugišku
mą tarp Rusijos ir Turkijos. 
Iš ištikimų šaltinių patirta, 
kad kadangi Turkijos naciona
listai nereikalavo, kad ir Ru-< 
sija butų priimta į tą taikos 
konferenciją, Rusija pranešė 
Turkijos nacionalistų valdžiai, 
kad ji gruodžio 1 d. panaikina 
peifnap [padarytą ^sąjungos su
tartį tarp tų dviejų šalių. Ru
sijos atstovas Angoroje Aralov 
pranešė, kad Maskvos valdžia 
nemato reikalo palaikyti ir to
liau karinę sąjungą, jei nacio
nalistai netlarė mažiausių pa
stangų išgauti Rusijai tinkamą 
vietą konferencijoj. Turkai dar 
prašę nenaikinti sutarties iki 
IX) taikos tarybų, bet rusai at
sakę, kad pilnai užtenka 30 
dienų pranešimo.

\Kemal Paša paklaustas apie 
tdi piktai atsakė, kad turkai nė
ra nė rusai, nė bolševikai ir 
todėl ne jų reikalas išgauti Ru
sijai valdomąją poziciją arti
muose rytuose. Jie skaitę tei
singu dalyku, kad Rusija daly
vautų Dardanelų konferenci
joj ir talkininkai tą nuomonę 
priėmę. “Per tris metus mes 
kariavome prieš galingus prie
šus,” sakė Kernai Paša, “kad 
atsiekus musų žmonių teisin
gą troškimą, kad etnografinė
se rybose Turkija butų neprik
lausoma politiniai ir ekonomi
niai. Mes atsiekėm savo tikslo 
ir mes jo nepaaukosim, kad 
patenkinus rusų norus.”

Turkijos sultonas pasiliks 
savo vietoje iki po taikos tary
bų.

12 žmonių užmušta Ryme
Pergalėjusieji fascisti paskelbė 

savo demobilizaciją.
%

RYMAS, sp, 31, -— Vyriau
sias fascisti komanduotojas pa
skelbė fascisti demobolizaciją

Valdžios pranašas vyriau
siojo pešto bokšte orą Chica- 
gai ir apiešinkei pranašauja

Šiandie — galbūt lietaus; ne
didelė permaina temperatūro
je.

Saulė teka 6:22 v., leidžiasi 
4:46 v. Mėnuo leidžiasi 3:16 
v. n.

ir daugelis tos organizacijos 
narių apleis Rymą ir grįš na
mo. Prieš išvažiuojant, gal šį 
'vakarą, jie padarys didelę de
monstraciją.

Padėtis Italijoje, susidarius 
kabinetui, pasidariusi vėl nor
malė.

12 žmonių liko užmušta su
sirėmimuose su fascisti Ryme. 
4 fascistai liko nušauti viena
me darbininkų kvartale. Kita
me darbininkų kvartale liko 
užmušta 8 žmonės susirėmime 
tarp fascisti ir komunistų.

Būrys Ancona fascistų įsi
laužė į atstovo Mingrino, ko
manduotojo komunistų raudo
nosios gvardijos, butą ir už
griebė visus ten rastus doku
mentus. Rakandus gi išnešė 
gatvėn ir sudegino.

Premjeras Mussolini šįryt 
atvykęs į savo raštinę telefo- 
navo visiems ministeriams pa
tirti ar jie jau yra savo vieto
se. Jis girdėjęs, kad ministe- 
riai paprastai ateiną vėlai į 
savo raštines. To negalį būti 
ir kas neisiąs tinkamai savo 
pareigas, tas busiąs pašalintas 
iš vietos, o tokio pašalintojo 
ministerio vieton busiąs pas
tatytas kitas. Po to Mussolini 
įsakė visiems ministeriams bū
ti prisirengusiems sudėti išti
kimybės prisaiką prieš karalių; 
visi jie turį apsirėdyti frakais 
ir cilinderiais.

Karalius priėmė kabineto 
narius, pasisveikino su jais ir 
pasakė jiems, [kad jis tikisi, 
jog jie tinkamai rūpinsis ša
lies reikalais.

Mussolini nuolatos tvirtina, 
kad jis davęs šaliai ne kabine
tą, bet valdžią. “Mes neprie- 
mėm kabineto formą, bet pri
ėmėm valdžios formą,” sako 
jis. Jis sudaręs koalicinę val
džią ir jeigu ji negalės turėti 
didžiumos parlamente, tai jis 
paleisiąs parlamentą ir pas
kelbsiąs naujus rinkimus. Fas
cistų judėjimas negalįs būti 
sustabdytas, nes jie turį spė
ką ir jie todėl ir turį valdyti 
šalį.

Italijos ambasadorius Fran- 
cijoje, grafas Sforza, jau pada
vė Mussolini savo rezignaciją.

Nedalyvaus konferencijoj
WA|SHINGTON, sp. 31. — 

Valstybės departamentas pa
siuntė Anglijos, Francijos ir 
Italijos ambasadoriams forma
linį atsakymą į pakvietimą 
Jungt. Valstijas dalyvauti arti
mųjų rytų taikos konferenci
joje. Atsakymas yra trumpas 
ir praneša, kad toje konferen
cijoje nedalyvaus ir tik pasiųs 
dabotojus; nedalyvaus konfe
rencijoje todėl, kad Jungt. Val
stijos nėra paskelbusios Tur
kijai karo.

ATHENAI, sp. 29. — Prin-1 
cas Andrius, brolis naujojo 
Graikijos karaliaus Jurgio ta
po areštuotas ir yra kaltina
mas prisidėjime prie Graikijos 
pralaimėjimo karo Mažojoj 
Azijoj. Kaltinama jį, kad jis 
neklausęs generolų įsakymų. 
Jis yra uždarytas viename sa
vo rūmų.

Paskelbta, kad artimųjų ry
tų taikos konferencijoj Graiki
ją atstovaus buvęs premjeras 
Venizelos. , . .

Liberalai rūstauja Lietuvos žinios
LONDONAS, sp. 31. — Ang

lijos liberalai — Lloyd George 
šalininkai, rūstauja ant konser
vatyvų. Rūstauja todcl, kad 
konservatyvai vietomis stato 
savo kandidatus ten, kur jau 
yra pastatyti liberalų kandida
tai. Nors liberalai ir smerkia 
konservatyvus, jie tečiaus bu
vo padarę su jais “džentelme
nišką” sutartį nestatyti abiejų 
partijų kandidatų viename ir 
tame pačiame distrikte, t. y. 
kur statys liberalai, ten nesta
tys konservatyvai, o kur sta
tys konservatyvai, nestatys li
beralai. Tokią sutartį privertė 
padaryti didėjantis pavojus iš 
Darbo pusės. Liberalai nesiti
ki pravesti daug kandidatų, jei 
jiems prisieis lenktiniuoti su 
konservatyvais, o konservaty
vai numato, kad jie jokiu bildu 
negalės rinkimuose laimėti 
didžiumos vietų, todėl vistiek 
prisieis parlamente daryti ko
aliciją su liberalais, o abiems 
partijoms besikivirčijant rin
kimuose ir suskaldant balsus, 
gali dar mažiau vietų laimėti, 
tad ir sutiko neiti pritš libe
ralus, jei jie statys tokius kan
didatus, kurie sutinka remti 
konservatyvų valdžią parla
mente. : ' '

Pastaruoju laiku pradėjo la
bai žymiai pulti Lloyd George 
laka ir pas liberalus. Kalbama 
net, kad liberalai rengiasi jį 
atstumti ir išsirinkti sau kitą 
vadovą. Lloyd George tai nu
jaučia ir deda pastangų kaip 
nors susitaikinti su konserva- 
;yvais ir tuo sustiprinti savo 
poziciją.

Darbininkai gi pastatė prieš 
juržuaziją bendrą frontą — 
Darbo partiją ir jie tikisi šiais 
rinkimais aplaikyti svarbių 
laimėjimų. Tie ginčai tarp bur- 
žazinių partijų darbininkams 
nekenkia: jie tik stiprina jų 
X)zicijas ir duoda daugiau 
progų darbininkams laimėti.

Neužmiršta pasaulinės 
revoliucijos

PETROGRADAS, sp. 31. — 
Lapkr. 4 d. čia prasidės ket
virtas komunistų Internacio- 

nalo kongresas. Kongreso die- 
notvarkin jau įtraukta 17 klau
simų. Svarbiausias betgi kong
reso svartomas klausimas bus 
prospektas pasaulinės revoliu
cijos. Apie tai pranešimą duos 
pats Leninas. Tuo klausimu 
kalbės ir Trockis. Taipjau bus 
svarstoma apie suvienodinimą 
programų visų komunistų par
tijų pasaulyje.

Atidarė valstijos malūną
GRAND FORKS, N. D., sp. 

30.— North Dakotos valstija 
šiandie atidarė didelį grudų 
svirną ir malūną, kurio pabu- 
davojimas atsiėjo $2,500,000. 
Tai tapo padaryta, kad galėjus 
apsaugoti ūkininkus nuo įvai
rių spekuliatorių. Kapitalistai 
visaip priešinosi tam malūnui 
ir net pasirūpino atšaukti gu
bernatorių Frazier. Bet malū
nas vistiek liko pabudavotas ir 
ūkininkai delei to labai džiau
giasi.

Bavarijos kabinetas rezignavo.

BERL1NAS, sp. 31. — Ba
varijos kabinetas, vadovauja
mas premiero grafo Hugo 
Lerchenfeld, didelio atgaleivio,. 
rezignavo šiandie. Tuojaus bus 
sušauktas seimas, kad išrinkus 
naują premjerą. >

• ‘V *- i iiahihl ui

Kaip Eina Anketa
Žmonės matyt labai šusidomėję skelbiamąja anketa. 

Balsavime dėl Amerikoj gyvenančių Lietuvos piliečių re
gistracijos ir Lietuvos pilietybės įstatymo dalyvauja tūk
stančiai. Balsavimo kortelės plaukia kasdien punduliais. 
Jos ima plaukti Naujienų Redakcijon jau ir iš tolimesnių 
kolonijų. Kiek spėjome vakar suskaitei ir sutvarkyti pri
siųstų balsaviino kortelių, rezultatai tokie:

Vakar suskaityta balsy:
Už registraciją ........... '.................................  9
Priešingų registracijai.................................... 869
Neaiškių .......................-.....................................7
Viso balsų...... ................ ,........................885

Buvo paskelbta:
Už registraciją....... ........................................... 86
Priešingu .registracijai...............................  4854
Neaiškių ...........................................  59
Viso .1...... ..... ................................................4999

Kartu:
Už registraciją .................................... 95
Priešingų registracijai............  5723
Neaiškiu ............................................... 66
Viso ...........   5884

Ar Tamsta ir Tamstos draugai jau balsavote? Jeigu 
ne, tai tuojaus perskaitykite anketos blanką, išspausdin
tą 4-me puslapyje, ir išpildykite ją!

Ypatingai raginame tolimesnių .miestų draugus su
krusti. Kolkas didesnis žmonių skaičius dalyvavo anke
toje iš Chicagos. Tegul atsiliepia visos lietuvių kolonijos! 
Balsavimo laikas baigsis ateinantį šeštadienį.

I N .................... ' - A —

Fascisti sudėjo prisaiką Kunigas meldžiasi teisme
RYMAS, sp. 31. — Fascisti 

šiandie' padarė puolimą ant 
buvusio premiero , Nitti namo, 
taipjau puolė Darbo Konfede
racijos ir spaustuvių darbiniu 
Įcų federacijos raštines.

60,000 fascisti padare de
monstraciją prieš kvierinalą, 
tikslu parodyti savo spėką ir 
išreikšti ištikimybę! karaliui. 
Po demonstracijos tapo pas
kelbta fascisti demobilizacija.

Naujasis fascistų kabinetas 
jau sudėjo savo prisaiką. Taip
jau atlaikė savorpirmą susi
rinkimą, kuriame priėmė re
zoliuciją, kurioje jis išreiškia 
savo ištikimybę šaliai ir kara
liui.

Premieras Mussolini, fascis
tų vadovas, paskelbė, kad Ita
lijos ambasadorius Amerikoje 
Ricci bus atšauktas. Naujoji 
valdžia esą stengsis palaikyti 
draugiškus ryšius su talkinin
kais. Bet kartu ji stovės už 
stiprią ir didelę Italiją, su dide
le armija ir dideliu laivynu ir 
agresyve užsienio politika. 
Valdžios politika linkui Vatika
no nepersimainysianti.

Eina gandų, kad naujoji val
džia j ieškos didelės paskolos 
Amerikoje.

Vilią užmuštas?

SAN ANTONIO, sp. 31. —- 
Gauta nepatvirtintų žinių, kad 
buvęs Meksikos sukilėlių va
das Francisco Vilią tapęs už
muštas Papraly mūšy su su
kilėliais.

rį> .............. ..

Šiandie 
didelės prakalbos
Mildos salėj, Bridgeporte.

Kalbėtojai:
P. GRIGAITIS, Naujienų 

redaktorius kalbės apie 
rinkimų į Lietuvos Sei
mą rezultatus, ir

M. JURGELIONIENfi, kan
didatas j LegisJaturos 
narius, kalbės apie atei
nančius lapkr. 7 d. kon
gresinius rinkimus.

Pradžia 8 vai. vak.
Prakalbas rengia LSS. 4 
kp. Publika kviečiama , 
gausiai susirinkti.

Komitetas.
V-. . . -. .

STATESBORO, Ga., sp. 31.— 
Jaunas kunigas Elliott Padriek, 
kuris yra teisiamas už užmu
šimą savo pačios ir uošvės 
šiandie užėmęs liudytojo kėdę, 
pirmiausia atlaikė pamaldas, 
pasimeldė už teismą, valstiją, 
žmones ir kad “dievas vado
vautų” jo gynimu, taipjau su
teikė visiems savo palaimini
mą, o paskui pasakė ilgą pa
mokslą apie moterų “nedory
bes,” nes jos nešiojančios 
trumpus sijonėlius, kurie kuni
gus veda į pagundą ir nelei
džia jiems eiti savo pareigų.

Jo advokatai stengėsi įrody
ti, kad jis yra beprotis, bet pro
kuroras parodė, kad jis yra 
pilnai sveikas ir kad žmogžu
dystę papilde šaltu išrokavi- 
mu.

Reikalauja nepriklau
somybės

MANILA, P. I., sp. 30. — 
Filipinų -kongresan įnešta re-* 
zoliucija, reikalaujanti toms 
saloms pilnos nepriklausomy
bės. Rezoliuciją remia didžiu
ma atstovį buto ir senato na
rių. Filipinams nepriklauso
mybę gali suteikti tik Jungt. 
Valstijos ir iš jų reikalaujama, 
kad jos sušauktų Filipinų kon
stitucinį susirinkimą, paga
minti konstituciją Filipinų res
publikai.

Lenky valdžios deficitas 
600,000,000 markiu

Amerikos prekybos departa
mento žiniomis iš Varšavos, 
Lenkų valdžia šiemet turi de
ficito 600,000,000 (600 ’ milio- 
nų) markių. Kadangi Lenkų 
Seimas atsisakė dėti ant žmo
nių didesnius mokesčius, tai 
valdžia rengiasi tą deficitą 
dengti naujų popierinių mar
kių leidimu ir trumpam laikui 
leidžiamais vekseliais.

3 žmonės užmušti.
NEW ORLEANS, la., sp. 31. 

— 3 žmonės liko užmušti ir 6 
sunkiai [sužeisti pasažieriniam 
traukiniui užbėgus ant specia- 
linio cirko traukinio. Visi už- 
pništieji ir sužeistieji yra iš 
cirko traukinio. Inžinierius su 
pečkuriu prapuolę.

Okupuotoj Lietuoj
Marcinkonys. Rugsėjo 21 d. 

čia kilo didelė vėtra. Subraškė
jo medžiai, sulingavo Navicko 
kanapės... Subruzdo lenkų le- 
gijoninkai...

“>Do broni, panowie”... Ir pa
sipylė šūviai... Kelesdešimtys 
legioninkų atakavo kanapes. 
Smarkiai nukentėjo Navicko 
kanapės.

Nusigando senis Navickas. 
Nubėgo pasiklausyti, kame nu 
sikaltę jo kanapės, kad “ponu
liai” taip begailestingai jas šau
do.

‘IPartyzani, partyzani, psi... 
mac!... litwini!” šaukė nusi
gandę legioninkai.

Ir atsiėjo seniui Novickui ve
džioti legijoninkus aplink ka
napes ir kanapėse, kad įtikinus 
juos, kad čia nėra ir • nebuvo 
jokių partizanų. — “Tai kodėl 
gi kanapės krutėjo?” — už
klausė jie žiauriai. — Nugi vė
jas jas siūbavo — nusijuokė 
Novickas. Ir susigėdo legijo- 

ninkai... Jie pabrukę uodegas 
atsitraukė.

Nepriklausomoj Lietuvoj
Tuščios pusbonkės.

Vilkaviškis. — Vilkaviškio ap
skrityje per pirmą šių metų 
pusmetį sulig smuklininkų ve
damos oficialės apyskaitos, ta
po išgerta degtinės 127,000 
pusbonkių.

Padegimai.
Šaukėniai (Šiaulių apškr.) —
Pastaromis dienomis .vals

čiuje gaisras padare žmonėms 
daug nuostolių.

Kriklių kaime sudegė keli 
trobesiai. Pelenais virto daug 
pašaro, javų, namų ir kitokio 
turto. Nukentėjo trys ūkinin
kai; nuostoliai siekia 210,000 
auks.

Kitoje vietoje, pamiškėje, su
degė nedidelė daržinė su pa
šaru. Nuostoliai neapskaičiuoti.

Didelis gaisras buvo Varpu
tėnų dvare — sudegė daržinė, 
pilna prikrauta dobilų, šieno 
ir nekultų rugių. Nuostoliai sie
kia 1,450,600 auks.

Visų gaisrų priežastys neži
nomos. Pastebėtinas dar tas 
dalykas, kad to paties Varpu
tėnų dvaro pernai taip pat su
degė šieno žagai ir. gaisro prie
žastis taip pat liko nesužinota.

Šaukėnų rajono ligoninėn at

' . .... .... . —

Kas norite atsikviesti 
gimines iš Lietuvos

Naujienų Pinigų Siuntimo ir Laiva
korčių Skyriaus vedėjas A. Rypkevičia 
važiuoja Lietuvon su Naujienų Exkursi- 
ja gruodžio 13 d., kaipo palydovas važiuo
jančių Lietuvon. Grįždamas iš Lietuvos 
žada atsivešti, tuos, kuriems laivakortės 
yra išsiųstos per Naujienas.

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

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

gabentas vienas apysenis žmo
gus, kuris kaž kur radęs gra
natos kapsulį ir norėjo iš jo 
pasidirbti švirkštinę ar pypkę, 
bet, skylelę bekalant radinys 
sprogo ir labai sužeidė “meis
teriui” ranką.

Rugsėjo 22 d. Mokesnių In
spektorius tikrino, kaip krau- 
tuvninkai sumoka valstybinius 
mokesnius. Sustatyti keli pro
tokolai.

Jonava. — Jonavos viduri
niosios .mokyklos tėvų komi
tetas, imdamas domėn, kad 
šiais mokslo metais pradėjo 
veikti ketvirta klasė ir retas 
kuris mokinių ją užbaigęs ga
lės tęsti mokslą kitur, nes Jo
navos mokyklą didžioje dau
gumoje lanko neturtingų ainat- 
ninkų ir mažažemių vaikai ir 
matydami, kad mokyklai vei
kiant tik dvejus metus moki
nių joj yra jau 85, nutarė pra
šyti švietimo Ministerijos įs
teigti Jonavoj gimnaziją.

Purickis sugrįžo
KAUNAS. — “Laisvė” pa

duoda trumpa žinutę, kad Pu
rickis grįžęs iš Berlyno į Kau
ną.

Naujas gelžkelis.

Susisiekimo M-ja rimtai su
sirūpino .gelškelio tarp Kretin
gos ir Palangos pravedimu. Ji 
prašo ministerių kabihefo leis
ti dar šiemet atlikti tyrinėjimo 
darbus. Jei tyrinėjimas paro
dytų, kad gelžkelio tiesimui 
nėra svarbių kliūčių, tai atei
nančių metų pavasarį pradėti 
gelžkelio tiesimą, kad jį gali
ma butų užbaigti iki kurorto 
sezonuli. Medžiagos statymui 
esą užtektinai.

PINIGU KURSAS
Vakar, spalio 31 d., užsienio pi

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

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.43
Austrijos 100 kronų .......... .
Belgijos 100 frankų ............... $6.54
Danijos 100 frankų................ $20.18
Finų 100 markių ...................... $2.39
Francijos 100 frankų ........... $7.06
Italijos 100 lirų........................ $4.15
IJetuvos 100 Litų ............... $10.00
Lenkų 100 markių ................... %c
Norvegijos 100 kronų ....... $18.15
Olandų 100 guldenų ........... $89.07
švedų 100 guldenų ............... $26.75
Šveicarų 100 markių ........... $18.04
Vokietijos 100 markių ........... 2!4 c
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Garbe Clucagai ir Naujienoms
Kada pabuvęs svetur žmo

gus sugrįžti Chicagon, būda
mas chicagiečiu, jauties kaip į 
tlėvyškę parvykęs. O kada 
tenka parvykti iš tokio miesto 
kaip New Yorkas, tai parvyki
mas turi būti dar malonesnis.

Kiek mano jausmai tai at
spindi, Chicaga yra daug sma
gesnė už triukšmingą New 
Yorką.

Tiesa, parvažiavusiam iš 
New Yorko ji išrodo tokia lyg 
priplota, kaip išsitiesęs didelis 
blynas, su tokiais mažučiukais 
namais ir plačiomis apytuštė
mis gatvėmis. Nes, mat, New 
Yorkas yra taip išlipęs į pa
danges, taip susigrūdęs, taip 
milžiniškas, taip begalo judąs 
ir bėgąs.

Vienok New Yorke žmogus 
vaikštai lyg nesavas, lyg ko
kių čemeryčių užvalgęs, o Chi- 
cagoje jauties lyg kokiame 
lengvame ore, kur smagiai dū
suoji ir kur niekas neužkliūva 
nei skersai kelio nepareina.

Ir, dievaži, New Yorkas yra 
taip baisiai žydiškas. Kone vj- 
si veidai žydiški, kone visų 
vaikščiojimas žydiškas, 'grūdi
masis, šniurškimas nosių, už- 
bėgimas už akių, fanaberijos, 
net automobilių važiavimas ir 
stapčiojimas yra žydiško po
būdžio. Krikščioniškus ameri
konus randi ten tik kur-nors 
giliai sulindusius ar tai į ba
getus ar tai į biednus užkaba- 
rius.

Visas New Yorko biznis yra 
didžiumoje žydiškas ar žydų 
kontroliuojamas. Teatrai po 
visokiais krikščioniškais var
dais yra irgi žydiški. Rusiškos 
užeigos ir pagarsėjęs rusų vo
devilis yra reprezentuojami 
Palestinos atstovų.

Iš tikro, žmogui įsimylėju
siam į žydų tautybę ir jos ypa
tybes New Yorkas yra žadė
toji žemė Siono.

Žmogui-gi kitoniškų -meiliš
kų palinkimų, kaip man, Chi
caga yra meilesnė, nes man 
čia tautų proporcijos rodos ge
naus sutaikytos.

Žinoma, Ndw Yorkas yra di
džiojo biznio sostine. Ir kiek- 

vienas kas tik kokį reikalą tu
rėjo ar turi su didžiuoju bizniu 

turi atlankyti New Yorką ir 
jame pabūti, kad jo dvasia per- 
siėmus.

New Yorkas yra pirmiausia 
finansų, didžio kapitalo ir ben
drovių tvėrimosi centras. Iš 
čia, ypač šiuo laiku, rodos viso 
pasaulio piniginiai reikalai yra . 
atliekami ir nulemiami. £ia 
taip-jau prie progos yra atlie
kamos diliausios prigavystės 
legaliais ir nelegaliais budais.

Palyginant su New Yorku 
Chicago yra labiau produkti- 
vė, labiau pozitivio darbo mie- 1 
stu. a

Bet štai kas labai keista. 1 
Gyvame, greitame žydiškame 
New Yorke su jo apielinkėmis 1 
musų broliai lietuviai gyvena 
tokiu užmigusiu, tokiu atsili
kusiu 
su lietuviška Chicago, jie iš
rodo taip nesvietiškai atsilikę. 
O lietuvių ten yra kone tiek 
kaip Chicagoje, o su visomis 
apielinkėmis gal ir dauginus.

tarp Brooklyno ir New 
Yorko zlietuvių visuomeniška 
jungė yra vos-vos užmegsta, 
Jie taip mažai bendro tarp sa

gyvenimu. Palyginant

vęs turi. Jie labai mažai biz
nio viens su kitu daro. Viens 
kitą apkalba, baugina, kriti
kuoja ir viens su kitu pešasi.

i O remti viens kitą — apie tai 
pas juos labai mažai kalbų. 
Neužsitikėjimo viens kitu ten 
yra bedugnis maišas. Ir ten 
nėra organo, kurs pajiegtų pa
stūmėti lietuvių gyvenimą pir
myn. Vietiniai laikraščiai ten 
labai mažai ryšio turi su vie
tiniu gyvenimu.

Atvadavęs Chicagon, žmo
gus negali atsigėrėti tuo pro
gresu, kurį chicagiečiai lietu
viai padarė į paskutinį desėt- 
ką metų. Tai, žinoma, tiesa, 
kad ne dauginus kaip dešimtį 
metų atgal chicagiečiai lietu
viai ne kuo geriaus gyveno už 
Brooklyno lietuvius ir buvo 
taip-jau be bendro ryšio, ne
sudarė iš savęs visuomenės.

Kas-gi sujudino chicagiečius 
ir padarė iš jų gyvą visuome
nę? ■ 1

Į tai irgi žmogus matai leng-1 
vą ir greitą atsakymą, kada 
namo Chicagon atvyksti iš at
silikusios kolonijos, kur paste
bi stoką to, ko mums čia ne- 
bcstokuoja.

Atsakymas yra — NAUJIE
NOS — musų dienraštis.

'lai aišku, be Naujienų chi
cagiečiai ne butų chicagiečiais.

Kiekvienoje Chicagos lietu
vių gyvenimo šakoje aiškiai 
matoma yra Naujienų įtekmė.

Jau kad taip Chicagos lie
tuvių yra taip daug sutikimo 
ir bendro visuomeniško susi
klausymo — tai yra Naujienų 
tolerantiškos, humantariškos, 
visuomeninės pakraipos pasek
mė.

Kad tarp Chicagos lietuvių 
eina tokia didelė prekyba, tai 
ištiktųjų įvyko tik todėl, kad 
Chicagos lietuviai turėjo per 
aštuonetą metų tokį dienraštį 
kaip Naujienos.

Nors Naujienose niekad ne
buvo įsakmiai skelbiama obal- 
sis.“Lietuvis pas Lietuvį”, vie
nok tiesiog .praktikoje Naujie- Į 
nos daugiausia- prisidėjo prie 
suartinimo lietuvių prekybos 
dalykuose, ir Chicagoje dabar 
Lietuvis eina pas Lietuvį dau
giaus. negu Brooklyne ar kur 
kitur Amerikoje (o gal svie
te).

Jau vien per pačių Naujie
nų tiesioginę tarpini nkystę lie
tuviai Chicagoje apverčia šim
tus tūkstančių dolerių, o pri
skaičius čia netiesioginį tarpi
ninkavimą, lietuvių apyvarta 
po Naujienų in tėkmė siekia 
keleto milionų dolerių į me
tus.

Brooklyne ir New Yorke di
deli daugybė lietuvių savo 
sutaupytus pinigus tebelaiko 
pančekose, užpečkiuose ir lo-1 
v ų matrosuose. Chicagoje tas 
pats, tebebūtų, jeigu čia nebū
tų buvę Naujienų. Tik dėl 
Naujienų Švietimo praktikos 
dalykuose, lietuvių koncentra- Į 
viino į daiktą ir dažnų aiški
nimų apie įlankų priežiūrą ir

| saugu u tų, dabar musų Chicu* 
1 go lietuvių bankai turi po dve
jetą su viršum milionų dole
rių lietuvių depozituotų pini
gu

Ištikto, kada žmogus džiau
gies Chicagos lietuvių padary
tu progresu visuomeniniame 
gyvenime ir biznyje, tai negali

Įsivaizduoti kau> tas viskas bu
tų galėję įvykti be Naujienų.

Sakoma yri kad be laik
raščio nėra visuomenės ir kad 
tautą sudaro tik laikraščiai.

Jeigu koks-nors lietuvių laik
raštis galėtų užsipelnyti titulo 
visuomenės ar tautos tvėrėjo, 
tai tokiu laikraščiu butų tik

Ls-=—r*

Naujienos. Nes nei vienas ki
tas laikraštis, Amerikoj ir 
Lietuvoj, niekad nebuvo taip 
aiškiai lietuvių judėjimo cent
ru ir akstinu, kaip dabar yra 
Naujienos Chicagoje.

Tai mat dulko lietuvis, bu? 
darnaus lietuviu, turi mylėti 
Chicagą. —Kl. Jurgelionis.

įmini. . . . . . iim. . i. . mini. . . i. . im

PINIGAI
iš ’

Kl. Jurgehnis
' advokatas

?5=l? ROCKFORDO

MUZIKA 
Sarpaliaus Orkestrą 
DEL VISOKIŲ REIKALŲ 

814 W. 33rd St.
Tel. Boulevard 0352

E X T R A
MASKARADINIS BALIUS

Rengiamas Draugystės Lietuvos Dukterų 
Subatoj, Lapkričio-November 4 d., 1922 m.

MILDOS SVETAINĖJ, 3142 So. Halsted St.
Pradžia 6 vai. vakare.

GERBIAMOJI VISUOMENE! Meldžiame kuo 
skaitlingiausiai atsilankyti. į šį iškilmingą vakarą. 
Kas lankydavosi pirmiau parengtuose Lietuvos Duk
terų Draugijos vakaruose, visuomet girdavosi taip— 
pat ir ant šio maskinio baliaus. Grieš puiki muzika 
ir bus klasiški šokiai. Taipgi, bus duodama visokių 
dovanų grupėms ir pavieniams, kurie bus pasirėdę 
kostumais. Kviečia visus KOMITETAS.

Kuo Daugiau Važiuosi, 
Tuo Mažiau Kainuos 

Su “L” Pasu

Nuo panedėlio ryto iki nedėlios vakaro, gali važiuot taip tan
kiai, kaip nori su neaprubežiuo tu važiavimų skaičium su persė
damu pasu., Vartok važiuodamas darban ir iš darbo; taipgi, 
kada važiuoji į bažnyčią, j parką, teatrą, krautuvę ir į svečius. 
Kuomet nevartoji pats savo paso, paskolink kitam ir laikyk jį 
visada darbe.

• • $ - > a y i a .;'?

Numažinti Kūdikiams Ferai
Kūdikiai jaunesni kaip 7 metą, ir kada važiuoja su dideliais, 
bus vežami .veltui. Kūdikiai virš 7 metų iki 12 metų mokės 3c. 
12 metų ir daugiau, moka reguliarę kainą. Mieste Chicago mo
kyklų vaikai, jaunesni 17 metų, gali važiuot už 5c. perkant 50 
tikietų knygelę už $2.50. Šios knygelės bus parduodamos pri
statant bile mokyklos publiškos privatės paliudyjimą lankymo 
mokyklos. Paliudyjimų blankų galit gaut nuo kiekvieno ele- 
vaterio tikietų agento..

Vartok Savo “L” Pasą
— CHICAGO ELEVATED RAILROADS.

GAISRAS
SKUBĖKITE! SKUBĖKITE!

VISI LIETUVIAI, ROSELAND, PULLMAN, KENSINGTON, CHICAGOJ IR APIELINKEI ESATE KVIE
ČIAMI ATEITI Į ATIDARYMĄ MUSŲ NAUJO OFISO; ROSELAND,

NEDĖLIOK, NOV. 5, NUO 12 IKI 4 PO PIETŲ.
VISUS DARBUS PRIIMSIME TĄ DIEN*Ą, SU ŠIRDINGU AČIŪ LITAIS, ARBA DOLERIAIS I LIETU
VĄ IR LAIVAKORTES, REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC, INSURANCE IR DAUG KITŲ REIKALŲ 
ATLIEKAME. LIETUVIAI GYVENANTI KITUOSE MIESTUOSE, SIŲSKITE ORDERI ARBA DRĄFTĄ, 
ČEKĮ. INFORMACIJOS DYKAI. RAŠYKITE GREITU LAIKU. , ! I .L

JUOZAPAS ASTRA U SKAS, MANAGERIS,

CHICA GO R.E.F. CO.
MUSŲ 6% FIRST MORTQAGE GOLD BONDS, VISADOS SAUGUS, 

10748 Michigan Avenue, arti 108-tos CHICAGO, ILLINOIS

OFISAS ATDARAS' VISĄ DIENĄ NUO 9 RYTO IKI 9 VAKARE

NAUJIENŲ
Metinė Biznio Hnyg'a 

ir AlmanaKas
1923 METAMS

Jau Spaudoje
’ » i ■ s

Šimtai Puslapių 20,000 Informacijų

DYKAI u^prenu^os NAUJIENAS

i

Lietuvon
DVODA TEISIŲ PATABUOIS

* "*■ r' —-”■«  m ii .... j_. .

Rockfordiečiai lietuviai pi
nigams siųsti Lietuvon ne
turi patogesnės ir geresnės 
įstaigos kaip

Rockford Real Estate
* and Loan Co.

fčia ir visokius nuosavybės 
reikalus: geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus per

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

809 So. Main St.

Rockford, IR.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIM

Kur seniausia, 
Ten geriausia.

SENIAUSIA

AOGHtUrfl
VIENYBE
Parduoda laivakor

tes ant visų pa
rankiausių Lini
jų į Lietuvą ir iš Lie

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

Pinigus siunčia Į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu: 
už. Juos garantuoja, kad -----
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus i Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

"VIENYBeS” 
SPAUSTUVĖ 

Visokius spaudės dar
bus atlieka greitai, 

pigjai ir gražiai.
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popieras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikietus ir tt.

"VIENYBĖ”
EINĄ DUKART 

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

juoku skyrių 
"TARKA”

AMERIKOJE $3.60 MET.
LIETUVOJE ...........  4.50

Pirkite ” Vieny b ės” Ben
drovės Šerus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.
Sfi

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.
vi-

jReikfJkukite platesniu 
formacijų apie viską, 
Sykito mums laiškus, rei
kalaukite mūšy piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

tol- 
ra-

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITflUAtlIflN
VIENYBE PUBL. 60
193 Grand St.

Brooklun, N. y.
Kur vienybė, 
Ten galybe.

K. GUGIS 
ADVOKATAS - 
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. ▼. kiekrie- 
ną vakarą, Mfckyrus utaminką ir 
ketvergą. Nedėliomis nuo 9 iki 12 
ryto.

JOHN KUCHINSKAS į
LIETUVIS ADVOKATAS

2211 W. 22nd St., kerti Leavitt SLI 
Telephone Caaal 2653

Valandos: 4 iki 6 po plet, it nuo 
7 iki 9 vakaro.

Veda visokias bylas viguose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Nąjnus, Farmas ir Dienius. | 
Skolina Pinigus ant pirmo morge-1 
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 pietą

Namų Tel.: Hyde Pirk 8395
f

Į V. W? RUTKAUSKAS ' 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 539
Tel.: Central 6890

VaJt 812 W. 33 St. Ckicago.
Tel. Yards 4681 

ii ififrr -i----- - . i
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Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas
Kambaris 806, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avė* 
Ofiso vai.: nuo 9 i]d.0 ir nuo 7 iki;

9 vakare.

S. W. BANES
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2561

Rez. 3203 So. Halsted SL
Yards 1015. Vai.; 6 iki 9 vai. 

------------ ■ A

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

Room 706
Telephone Harrison 421

BAŽNYTINES žinios
Lietuvių Tautos Katalikų baž

nyčia Amerikoj. Norintieji baž
nytinių patarnavimų, malonėsite 
kreiptis prie Jo Malonybės Kun. 
Vyskupo S. B. Mickevičių D. D., 
3509 So. Union Avė.

P. S. Pamaldos sekmadienyje: 
suma 11 vai., mišparas 7 vai. vak.

Kancleris.ų,,..------------------ ...... .....

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

3261 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 5052

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

Residence Canal 2118

....... .... ..................- —
Dr. A. J. Tananevičius

GYDYTOJAS ir chirurgas
Ofisas ir gyvenimo vieta 
10821 S, Michigan Avė.

Tel. Pullman 3213 
Vai. 8:80 iki 10 ryto; 1 iki 8 po 

. , pietų: 7 iki 9 vai. vak. 
----------------- -------------- 4

OVERCOUTAI IR SIUTAI
Tik 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 
iki $47.50 ir $55.00. Musų par
davimo kaina $30.00 “L” Syste- 
mos 0‘Goatai nuo $18.50 iki 
$47.50. Paprasti vilnoniai 
O’Coatai nuo $18.50 iki $47.50, 
75 Specialiai O’Coatai $12.50.

i S, GORDON, 
1401 So. Halsted St.,

739 W. 14 St, ' A
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Kompanijoj persekiojimai 
darbininkų.

Lietuvių šioj apylinkėj gyve
na mažai. Yra tik viena šei-T 
m yna ir keturi nevedę vyrai. 
Kalnai čia yra auguti. Anglių 
yra apie keturi sluogsniai. Apiė 
dvidešimties pėdų akmens 
sluogsnis, o po jo aųie septynių 
pėdų anglies sluoigsnis; taip ši
tie sluogsniai eina, pradėjus 
nuo viršaus žemyn.

Darbininkai čia neorganizuo
ti, bet dabar eina gandai, kad 
žadama įvesti unijų. Kompani
ja, išgirdusi tą, atklausinėja 
darbininkų, kurie nori unijos, 
o kurie ne. Kurie pasirašo 
kompanijai, tie tuomi pasisako, 
kad jie nenori unijos ir kom
panijai jie patinka. Kurie ne- 
sirašo, tuos kompanija išmeta 
iš namų ir liepia jiems eiti ki
tur darbo jieškotis.

Žmonės visaip daro, bet dau
giausia pasirašo; vieni pasira
šo dėlto, kad neturi pinigų ki
tur išsikelti; kiti pasirašo dėl
to, kad nori kompanijai įtikti 
ir gauti geresnes vietas, geriau 
uždirbti, o treti rašosi dėlto, 
kad nesupranta, kas yra unija, 
ar organizacija. Jie juokiasi iš 
tų, kurie nesirašo ir skaito juos 
neišmintingais. Vienok žmo
nėse eina judėjimas. Daugu 
mas sako, tai kas, kad kompa
nija privers mus pasirašyti, 
mes unijos neišsižadėsime ir 
laikui atėjus busime pirmieji 
unijos nariai.

šitoj apylinkėj nei viena 
kompanija nesielgia taip žiau
riai su savo darbininkais kaip 
Stonego Coal and Coke Co. 
žmonės atmins ją ilgai. Dau
gybės šeimynų liko išmesti iš 
namų laukan; jų kūdikiai glau
džias prie savo motinų, o die
ną kaltinas prieš saulę. Jie il
gai neužmirš šito gyvenimo, jei 
jiems teks užaugti. J’

—J. P. Kasper.

MRS. A. MICHNIEVICZ, 
AKUŠKRKA

3101 So. Halsted St., kampas 81 gal 
Telefonas Y arda 1119

Baigus! 
Aku žėri - 

ios kolegL 
)«; ilg« 
praktika- 

nisi' Perus* 
silvanijos 
hospitalfc* 

«e. Pasefc- 
įningai po- 

tarnauta 
oria gira- 
Rymo. Dua 
I la rodą vi- 
kokiose li
gose ir ki
tokiuose rei 
Laluose mo 
perims lt 
merginoms.

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 SU kerti 82 SL
OFISO VALANDOS)

Nuo 12 — 2 po pietų,. 6:80 — 7 
vakare. Nedeliomis nuo 12 —

2 po piet.
Telephone Yards 687

PADfiKOS ŽODIS.

Mano atsišaukimas " nebuvo 
veltas. Tuojaus L. G. P. V ir 
M. P. K. prisiuntė gana didelį 
pluoštą knygų. Prisiuntė ši
tie draugai:

Z. Striška trys egzemplioriai, 
vertės $.50.

J. Pauliukas 15 egzemplio
rių, vertės $6.50.

Ch. Mastauskas 7 egzeplio- 
rius, vertės $4.50.

Šitiems draugams tariu šir
dingą ačių musų kliubo vardu. 
Taip pat tikimės, kad ir kiti 
draugai, kurie turite atliekamų 
knygučių pasiųsite musų kliu- 
bui, už ką busime labai dėkin
gi. (

Tariu taipgi ačiū ir “Naujie
nų” Redakcijai už patarnavi
mą.

Su pagarba,
SL Balčiūnas,

3908 W. Gongress St.

*

Dabar Lietuvoj jau nebegali būti nei rublių, nei 
auksinų, nei markių, o yra ir pasiliks tik nauji Lietuvos 
pinigai vadinami LITAIS. 

« I ' . ' /’ J. *

»

Viskas turi būti išmokama Lietuvoje tik Litais.
f t \ 1 ’ .

Nuo šios dienos kaip nesiųsi pinigus Lietuvon, ten 
jie bus išmokėti tik Litais, naujais Lietuvos Pinigais.

Toks yra Lietuvos valdžios patvarkymas.
' , . 1 ■ . t ' ■

.... <• . . '

Su įvedimu Litų Lietuvos ukiui pradės geriau klo
ties. Amerikiečių siunčiami pinigai nebeklius vokiečiams, 
bet eis naudai Lietuvos Žmonių.

' DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrižkų ir 
Vaikų ligų 

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

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880 

-------

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akaierks
3113 S.Halsted sL
Tel. Blvd. 8188

Per 15 metų pa
sekminga prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo. 
Kiekvienance at
sitikime teikiu 
ypatižką prižiū
rėjimą. DoodU 
patarimus mo
terims ir mergi
noms veltui.

Tel. Pullman 5432

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

S. L. Fabionas Co,,
809 W. 85th St., Chicago 

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

NAUDOS.,
Pasekmingai Siunčiam Pinigus ir 

Parduodame Laivakortes 
Esami Registruoti Notarai 

Lietuvos Atstovybėje.
UŽTIKRINAM ATSAKANTI IR 

TEISINGA PATARNAVIMA

Litai nepuls kaip markės, kadangi vien tik Ame
rikos Lietuvių siunčiami Lietuvon pinigai galės iškelti 
Litų kursą aukštai.

A.SHUSHO 
AKUSERKA

Turiu patyrimą 
moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
ki laike ligos.
109^ S. State St.

Chicago, III.

DETROIT, MICHIGAN
"P DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
' X-Spinduliai
Ofisas 22U1 W. 22nd SL, kampas & 

; Leavitt SL Tel. Canal 6882.
i Roridencija 8114 W. 42ai SL
3 Tel. Lafayette 4988

Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12 v.
Siuskite per NAUJIENAS

LIT US LIETUVON.
« • .
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Trečiadienis, Lapkr. 1,192Ž

** D Uz Mm

Mtar E firigaltU.

F

17M Seat* Halrted SM 
Chicaiai liHnoia.

Telephena JtaDMyait 85M

; Subecription Batau
. 8.00 per year in Canada.
. |7dD0 per year putaide of Chicago.

>8.00 per year in ChięagOj 
8c. per copy.

Entered m Second C1*m Mattar 
March 17th, J914, ai tha Fort Dttfca 
Df Chicago, I1L, iindar tha Kt of 
March Žnd, 1878.

Naujienos eina kasdien, liaUriaat 
nedfldienius. Leidžia Naujian* Ben
drovė 1789 So. Halsted SL, Chicago, 
UI. — Telefonasi Rooaevelt 8SML

Uisimokijima kainai 
Chicagoja —• paltui 

Metama , , lrff t 
Puaei meti ----- , d 
Trinu minėdama - 1j; ;

Chlcagoje per nfttiotaftMa
Vien* kopija - --- - _r-
Savaitei - - ,
Minėsiu! ,...

4^0
X25 
1.75

18c.
7fic.

Metanu-------------- - |7.Qfl
Pusei metų _____  -jr - 4.CS
Trinu minėdama ......... .... , 2.00
Dviem mėnesiam f J 1.M 
Vienam mėnesiui • , į .78
Lietuvon ir kitur uiaimtaoMU

>8.00
(Atpigintai

Metanu_________ v-,.,,
Pusei metų - —- - !, , 4.5(
Trims mėnesiams - 2^6

Pinigui reikia siųsti palte Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Smūgis krikščionių 
ir žydų kieti- ■ 
kalams.

Lietuvos 'atstovybėje Wa- 
shingtone tarnaujantys kle- 
rikalčikai mėgino pakišti ko
ją “Naujienoms”, pasiųsda
mi telegrafu Eltos praneši
mą apie rezultatus rinkimų 
į Lietuvos Seimą tiktai ku
niginiam “Draugui”, kad ji
sai galėtų pirmutinis jį pa
skelbti.

Bet dabar “Naujienos” 
“subytino” Eltą, gaudamos 
tikrąsias žinias apie rinki
mų pasekmes tiesiog iš Kau
no. Prie to “Naujienos” pa
rodė, kad valdiškoji Lietu
vos žinių agentūra savo pra
nešimuose nelabai paiso tie- 

, sos- ■ . J t
Rinkimų rezultatus jau 

mes šiek-tiek pagvildenome 
vakar. Nurodėme tą pama
tinį faktą, kad krikščionys 
demokratai, kurie St. Seime 
turėjo 59 atstovus iš 112 vi
sų Seimo narių, dabar jau 
neteko daugumos.

Klerikalų jiega S t. Seime 
tečiaus susidėjo ne vien tik
tai iš krikščioniškojo bloko 
atstovų. Po to, kai apie pra
džią šių metų suiro krikš
čionių sutartis su liaudinin
kais, tai pirmieji pasikvietė 
talkon žydų frakciją, ir ši 
padėjo jiems pravesti St. Sei
me visus aršiausiuosius kon
stitucijos paragrafus? Žydų 
frakcija St. Seime buvo to
kia pat klerikališka, kaip ir 
krikščionys demokratai.

Ir pastebėtina, kad ši frak
cija rinkimuose, į naująjį 
Seimą gavo dar didesnį smū
gį, negu krikščionys. Vieto
je 6 žydų atstovų, dabar bus 
tiktai 2. Žydų liaudis prasi
blaivė nuo klerikalizmo la- 
biaus, negu lietuviai.

Taigi, norint teisingai 
įvertinti klerikalų nuosto
lius Lietuvoje, reikia žiūrėt, 
kiek vietų Seime prakišo tie* 
dvi abi partijos. S t. Seimė 
krikščionįški ir žydiški kle
rikalai turėjo kartu 65 at
stovus, kąs sudaro 58 nuo? 
šimčius viso Seimo sąstato, visai paskendo fašizmo ban-
To paties nuošimčio palai- gose.

kyn lui, nai t jam jam Seime 
ki ik k ioni ;kų ir žydiškų kle
rikalų turėjo būt ne ma
žiaus, kaip 45 atstovai; bet 
išrinkta tapo krikščionių 38, 
o žydų 2.

Ar tuodu žydų atstovu 
yra klerikalai, ar ne, dar ne
žinia. Bet jeigu juodu ir bu
tų klerikalai, tai klerikalų 
blokas Seime dabar jau vis- 
viena turėtų tiktai 51,3 nuoš. 
visų Seimo narių. Tai butų 
absoliutė daugumą,- vienok 
mažesnė, negu St. Seime, be
veik 7 nuošimčiais.

Galimas tečiaus daiktas, 
kad naujieji žydų atstovai 
jau nėra klerikalai arba jau 
nebedrįs remti krikščionis 
demokratus; tuomet kleri
kalų dauguma butų suirusiu 
ir jiems reikėtų jieškoti tal
kos kitose taukinių mažumų! 
frakcijose (yra, mat, išrink
ti dar 2 lenku ir 1 vokietis). 
Bet tai butų labai silpna 
kombinacija.

Valdžios sudarymui krik
ščionys demokratai veikiau
sia stengsią susitarti su “be? 
dieviais” liaudininkais.

Italijos Fašistų 
pergale.

Kaip šioje vietoje, buvo 
“išpranašauta”, Italijos juo
dašimčiai fašistai laimėjo 
pergalę ir paėmė valdžią į 
savo rankas. “Demokrati
nės” buržuazijos partijos ne 
tiktai pasidavė jiems be ko
vos, bet net ir sutiko remti 
juos.

Fašistų vadą, Mussolini, 
Italijos karalius pakvietė su
daryti ministerių kabinetą, 
ir be ilgų derybų jisai tapo 
sudarytas. Be fašistų, kurie 
pasiėmė sau svarbiausias 
vietas, kabinete dalyvauja 
nacionalistų, demokratų ir j 
katalikų atstovai. Tuo budu 
naujoji Italijos valdžia re
prezentuoja visas buržuazi
jos sroves ir ji yra griežtai 
atkreipta prieš darbininkų

Šita fašistų pergalė buvo 
galima dėlto, kad Italijos; 
darbininkai, parodę tiek 
daug energijos dveji metai' 
atgal, nemokėjo išlaikyti 
vienybės savo tarpe. Suskal
dę savo politinę partiją į tris 
griežtai priešingas viena ki
tai frakcijas — komunisti
nę, pusiau-komunistinę ir so-1 
cialistinę, jie neteko pajie-j 
gos priešintis juodašim-1 
čiams ir tapo parblokšti.

Dauginus net. Telegra
mos iš Italijos sako, kad 
800,000 darbininkų prisidėjo 
prie fašistų; o tai jau rodo 
ne vien darbininkų politinės 
jiegos nusilpnėjimą, bet ir 
baisų susidemoralizavimą. Ir 
iš daugelio žinių galima nu
manyti, kad ta demoraliza
cija yra labiausia apėmus 
komunistinę darbininkų da
lį. Pranešama, kad fašistų 
eilėse veikia visa eilė buvu
siųjų komunistų vadų, o vie
tomis yra perėjusios į fašis
tų pusę ištisos komunistų 
organizacijos, priskaitan- 
čios šimtus ir' tūkstančius 
narių. Pagaliaus, girdėt, kad 
Italijos komunistų partijos 
centras pranešė visiems sa
vo partijos nariams, jogei 
partija paliaujanti veikti ir 
nariai esą paliuosuoti nuo 
partijos disciplinos. Jeigu ši
ta žinia yra teisinga, tai rei
škia, kad Italijos komunistai

Tai, mat, kaip tie “reyo- 
liuc ioniei iiu' patarnavo d ■ ir- 
bininkų klasei.

Fašistų diktatūra jau vei
kia. Visi pažangesnieji Ita
lijos laikraščiai uždaromi. 
Dabar rengiamasi paleisti 
parlamentą ir taip pakeisti 
rinkimų įstatymą, kad į nau
jąjį parlamentą butų išrink
ta kuomažiausia darbininkų 
atstovų.

RUSIJOJ BLOGAS DERLIUS. 
. .„i ’
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Sovietų valdžios Centralinis 
Departamentas paskelbė, jog 
šiais metais Rusija turėsianti 
2,380 milionų pūdų rugių, kvie
čių, miežių ir avižių (pirm karo 
tų teritorijų derlius siekdavo 
4,000 ar net 4,500 milionų pū
dų). “The Manchester Gaurd- 
ian”, remdamos povetų valdžios 
statiškomis, rašo sekamai:

“Sovietų Rusijos derlius 
yra 1,650 milionai pūdų, o'So
vietų Ukrainos — 730 milio
nų pūdų. Tuo budu ant kiek
vieno gyventojo Ukrainoj iš
puola daugiau pūdų, negu So
vietų Rusijoj: pirmojoj kiek
vienam gyventojui išpuola 
34.5 pūdo, o antrojoj — 21.7. 
Vidutiniškai visos Rusijos gy
ventojams išpuola po 34.3 pū
do.

“Akyvaizdoj i tų skaičių 
lauktojo derliaus perviršio ne
simato. Einant oficialinėmis 
žiniomis, 24.4 pūdo gyvento
jui sudarys mažą i perviršį, 
t. y. tiek pūdų Rusijos gyven
tojas nesunaudoja. Iš kitos 
pusės, reikia neužmiršti, kad 
į 2,380 milionus pūdų įskaito
ma ir avižos, kurios naudoja
ma gyvulių pašarui. Atėmus 
iš to skaičiaus avižas, pūdų 
skaičius, išpuolantis kiekvie
nam gyventojui, žymiai su
mažės. . ■ .. -i i

“Optimizmas, kuriuo ei
nant, buvo manoma parduoti 
grudų užsieniui, buvo parem
tas tuo supratimu, jog atei
nančiais metais žmonės nau
dos savo reikalams grudų tik 
biskutį daugiau, negu praei
tais metais. Faktinai, teore
tinis skaičiavimas buvo pa
remtas tuo, jog kiekvienas 
gyventojas sunaudos ne dau
giau 16 pūdų. Tačiau toks 
supratimas yra klaidingas. 
Yra davinių manyti, jog išba- 
dėjusieji kaimiečiai sunaudos 
daug daugiau grudų negu ka
da nors pirma. Tuo budu te
oretiniais skaičiavimais nega
lima pasitikėti. Be to, jeigu 
kai' kurios Rusijos teritorijos 
ir turės perviršio, tai kaimie
čiai nenorės su juo skirtis. 
Jie visų pirma stengsis savo 
tuščius aruodus pripildyti. 
Rusija tik už kokių metų ar 
dviejų tegalės eksportuoti už

sienin grūdus, kada kaimiečių 
aruodai bus pilni.’

SMŪGIS ŠVEICARIJOS RE
AKCIONIERIAMS.

Šveicarijos atžagareivių par
tijos, sekdamos kitų šalių reak
cionierius, buvo išleidusios įsta
tymą prieš “revoliucinę propa
gandą”. Jų aiškinimu, įstaty
mas buvo kreipiamas-prieš bol
ševikus, bet socialistai ir Šveica
rijos demokratinis elementas 
suprato, kad tas įstatymai yra 
jiems taikomas. Prasidėjo ko
va, kurią reakcionieriai pralai
mėjo. “The Mihvaukee Leader” 
apie tai rašo:

“Šveicarijos respublika pa
staruoju laiku buvo pasidariu
si prieglauda nuverstiems ka
raliams, pabėgusiems < aristo
kratams, monarchistų sąkal- 
bininkams ir kitos rųšies re
akcionieriams. Gi persekioja
mų kitose šalyse socialistų 
buvo bandoma Šveicarijon ne
įsileisti. Išleistas įstatymas 
ir buvo kreipiamas prieš tuos 
socialistus. kam jis busiąs prijungtas. Vo-

“Šveicarijos socialistai vie
nok priverto valdžią paskelbti 
dėl to įstatymo referendumą. 
Įstatymas liko atmestas 375,- 
000 balsais prieš 300,000.”

MOKSLININKŲ SUVA
ŽIAVIMAS.

Praeitą mėnesį Leipzige, Vo
kietijoj, įvyko gamtininkų su
važiavimas. Suvažiavime daly
vavę apie 9 tūkstančiai moksli
ninkų. Buvo atvykę profesorių 
iš Šveicarijos, Austrijos, Veng
rijos, Švedijos, Olandijos, Nor
vegijos ir kitų šalių. Prisiųsta 
suvažiavimui daug pasveikini
mų. Bet Antantės šalys ir Len
kija ne tik savo mokslininkų, 
bet ir pasveikininmų neprisiun- 
tė. Tai savo rųšiės blokada 
prieš Vokietijos mokslininkus 
Dr. J. Brundza “Lietuvoj’ tarp 
kitko rašo:

“Reikėjo matyti tą. entuzi
azmą, kuriuo buvo sutikti su- 
važiavimo pirmininko prof. 
Štriumpelio žodžiais, kuomet 
jis, paminėjęs sunkią šių die
nų Vokietijos padėtį ir vokie
čių mokslo blokadą, sušuko: 
‘Ne tik dolerio, bet ir vokiečių 
mokslo kursas dar aukštai 
Stovi!’
Toliaus sužinome, jog Vokie

tijos monarchistai buvo padarę 
suokalbį nužudyti paskilbusį vi
same pasaulyj mokslininką. Dr. 
Brundza sako: ■

“Tarp suvažiavimo progra
mos punktų, paskelbtų jau 
birželio mėn., didžiausio inte
reso rodos sukėlė žadėtas gar
saus Berlyno prof. Einšteino 
pranešimas apie jo skelbiamą 
naują fizikalinę teori j vad., 
‘Relativitaelts theorie’ tai te
orija, ypatingu budu siekianti 
pažinti erdvę, laiką ir daikty- 
bę). Bet patsai Einšteinas su- 
važiaviman neatvyko, dėl labai 
šių dienų Vokietijos gyveni
mui charakteringos priežas
ties: po Rathenau užmušimo 
buvo rasta sąrašas asmenų, 
kurie dar buvo skirti nužudy
ti ir tarp. jų(prof. Einšteinas 
(jisai žydas); visokiam pik
tai išvengti prof. Einšteinas 
nutarė laikinai iš Vokietijos 
prasišalinti ir nežiūrint suva
žiavimo rengėjų pastangų, at
vykti suvažiaviman nesutiko.” 

■••‘•p* «
Prof. Mayer iš Hamburgo pa

daręs suvažiavime pranešimą 
apie jo išrastą vaistą “Bayer 
Ž05”, kuriuo esą galima išgydyti 
miego ligą (ta liga, prasiplatinu
si tropikų kraštuose). Dr. 
Brundza sako, jog tas vaistas, 
jei jis pasirodytų ištikrųjų toks, 
kokiu jį prof. Mayer nupiešė’, tai 
turėtų šiltiems kraštams tokios 
pat reikšmės, kaip ir visam pa
sauliui sa'lvarsanas.

Šis suvažiavimas dar kartą 
parodė, jog karo metu sukurta 
neapykanta prieš vokiečius toli 
gražu dar nepraėjo. Antantės ir 
Lenkijos mokslininkų pasielgi
mas rodo, kaip giliai ta neapy
kanta yra įleidusi šaknis. Vokie
čių mokslo blokada yra niekuo 
nepateisinama, nes kursas to 
mokslo stovėjo ir tebestovi 
aukštai.

Suvažiavime dalyvavo ir 'lie
tuviai : universiteto rektorius 
prof. J. Šimkus ir docentas Vai
lionis.

Apie Klaipėdos 
kraštą.

Turinys su- 
kur kalbama

Klaipėdos kraštas Versalio 
taikos sutartim yra atskirtas 
nuo Vokietijos, 
tarties punkto, 
apie Klaipėdą, toksai: Vokie
čiai visiems amžiams atsisako 
nuo savo teisių į Klaipėdą ir 
atiduoda ją entąntosi ■ valątypių 
žiuion, šios gi prisižada galuti
nai išspręsti" Klaipėdos likimą.

Kiek laiko praėjus po taikos 
pasirašymo, Vokiečių valdžia 
kreipėsi į entantą klausdama, 
kada gi, girdi, Klaipėdos kraš
to likimas busiąs išspręstas ir 

kiečiams atsake buvęs tada 
prancūzų m i aisti ris, pirminin
kas Clemenceau toj prasmėj, 
kad Klaipėdos kraštas, girdi, 
daugumoj lietuvių apgyventas 
ir kad tai yra vienintelis Lie
tuvos išėjimas į jurą, todėl 
Klaipėda bus, girdi, prijungta 
Lietuvai, kai tik paaiškės šios 
šalies tarptautinė padėtis, t. y. 
kai Lietuva bus entantos vals
tybių pripažinta “de jure”.

Lietuva jau pripažinta, nors 
ir su Nemuno neitralizavimo 
sąlyga, bet apie Klaipėdos pri
jungimą Lietuvai nieko negir
dėti.

Pasirodo, kaip “Taegliche 
Rudschau” iš 29 rugsėjo š. m. 
praneša, netokią Lietuvą, kaip 
ji dabar kad yra, buvo įsivaiz
dinę sau prancūzai kuomet jai 
žadėjo Klaipėdą prijungti. Jie 
manė, kad ji susirištų su Len
kija unijos ryšiais. Tas neį
vyko, todėl Clemenceau žo
džiai nebeturi reikšmės. Pran
cūzai nori dabar padaryti iš 
Klaipėdos krašto laisvą 
valstybę į (FreiStaat), kuri 
butų jų vyriausio komisaro 
valdoma^ šiems jų sumany
mams pritarė vietiniai vokie- 
čiai-dvarininkai, 'kurių čia yra 
8-9% ir kurie •bijo Lietuvos 
kaip ugnies, nes prijungus 
Klaipėdą Lietuvai ir čia gali 
būti pravesta žemės reforma; 
todėl jie spiriasi iš paskutinių, 
geriau eina išvien su amžinu 
Vokietijos priešu prancūzu, 
kad tik išgelbėjus savo kro- 
melį.

Dabar yra vienas svarbus 
faktoris, kuris turi didžiausios 
reikšmes Klaipėdos likimo 
sprendime, tai yra pačių vie
tinių (Klaipėdos) lietuvių nu
sistatymas, jų siekimai, ūpas. 
Kad Klaipėdos krašte daugu
ma gyventojų — lietuviai, tą 
pripažįsta ir vokiečių .statisti
ka iš 1910 m., nežiūrint, kad 
ji ir labai vienpusiškai buvo 

Balsavimas dėl Amerikoj gyvenančių Lietu
vos piliečių registracijos.

Anketos Taisyklės
1. Dalyvauti anketoje gali kiekvienas puaugęs (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 į anketos klausimus reikia parašant kryželius ties kiekvienu klausimu 
tam tyčia padarytuose langeliuose po žodžiu “Taip” arba “Ne”.

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

4. Ant anketos bjankos 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-pavardė ir tikras adresas. Už ne
mokantį rašyt gali pasirašyt kitas, bet pastarasis tuomet turi padėt ir savo vardą- 
pavardę bei adresų.

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

7. Išpildę blanką (ir padėję savo pavardę bei adresą), iškirpkite ją visą 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 ūmai atsiųskite “Naujienų” Redakcijai].

Del Lietuvos Piliečių Registracijos
1. Ar Tamsta pritari tam Lietuvos įstatymui, kad visi Ame- Taip Ne

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

2. Ar Tamsta pritari tam Lietuvos įstatymui, kad gyvenau- Taip ^Ng.,
tieji Amerikoj Lietuvos piliečiai, kurie neįsiregistruos ligi
gruodžio 22 d. šių metų, neteks pilietybės teisių Lietuvoje? __

3. Ar Tamsta pritari tam Lietuvos Atstovybės Washingtone Taip Ne
įsakymui, kad visi Lietuvos piliečiai, gyvenantieji Ameri- 1 1 J
koj, įsiregistruodami turi išsiimti pasus ir užsimokėti po
$10, o paskui kasmet atnaujinti pasus, užsimokant po $5?

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

5. Ai* Tamsta manai esant reikalinga kreiptis į Lietuvos Sei- Taip Ne
.: mą ir reikalauti, kad aukščiau paminėtieji įstatymai ir

' patvarkymai butų atšaukti arba pakeisti? Į L—
' 'į' •: ' ' ' / t \ ’

Balsuotojo ;/>, ‘
Vardas-ravardė ...........................................................................................................................................................

Adresas .............................................................. ..........................................................................................................
1 . ....................  , T ■ ' 'r-- rj' \.,|Į y

daroma, nes norima buvo duo
ti šaliai daugiau vokiškumo 
žymių, bet kad Klaipėdos lie
tuviai—žinoma, ne visi, bet di
delė dauguma — serga ištautė- 
jimo liga, tame gavau aš pro
gos įsitikinti, gyvenant šią va
sarą tame krašte, įvairiose vie
tose. Aš čia paduosiu tik kele
tą pavyzdžių, kurie patys už 
save kalba.

Kaimas S., p. S. ąusipratęs 
žmogus, baigęs 4 kl. gimnazi
ją, kai su manim kalba, tor 
dos, karštas lietuvis, tuo tarpu 
su vaikais daugiausia kalba vo
kiškai, leidžia juos vokiečių 
mokyklon, nors toj pačioj Klai
pėdoj yra taip pat ir lietuvių 
gimnazija. P. L„ Lietuvių 
(Klaipėdos) Tarybos narys, — 
reiškia, vjenas iš labiau susi
pratusių lietuvių, •—< šeimynoj 
ir su darbininkais vartoja tik 
vokiečių kalbą; jo paties dar
bininkai apie jį sako: “Musų 
ponas L. kai susieina su lietu
viu, keikia vokiečius, kai susi
eina su vokiečiu, keikia lietu
vius”. iĮ

>■ 1 • » *

Tokių reiškinių rastum Klai
pėdoj daugybę. Už šiuos yra 
dar įdomesnių, štai jie. Kai 
buvo kuriama vietos valdžįa, 
taip vadinamas Klaipėdos kraš
to direktoriatas, Lietuvių Tau
tos Taryba pasiuntė savo at
stovus -.r- p. Steputailį ir p. 
Bruožajtj. Kada paaiškėjo 
prancuzų-fvojkiečių pinklės dėl 
“freistaato”, Lietuvių Taryba 
įsako savo atstovams išstoti iš 
direktoriato. Jie betgi ne tik 
neklauso Tarybos įsakymo, bet 
pradeda su ja atvirą kovą. Ta
rybos persekiojimu it net grą- 
sinimu ją išvaikyti, ypatingai 
pasižymėjo p. Steputaitis, dix 
rektoriumo pirniininkas. Kad' 
Steputaitis ir Bruožaitis butų 
paklausę Tarybos, savo žygiu 
jie butų privertę prancūzus 
skaitytis su lietuviais ir “freis

taato” idėja butų buvusi palai
dota.

šiaip gi daugumas lietuvių 
klaipėdiečių mažai įdomaujasi 
Lietuva. Kiti jų sako: kas 
mums, girdi, iš Lietuvos, ji 
mums nieko neduos ko mums 
trūksta; kad Vokietija, — ki
tas dalykas, iš jos mes gauna
me geležies, audinių, trąšų ir 
Lt. ’

Kol pačiuose klaipėdiečiuose 
(lietuviuose) nebus aktivumo 
jų krašto likimą spręndžiant, 
arba jei bus toks aktivumas 
kaip Bruožaičio ir Ko., sunku 
tikėti į dviejų Lietuvą susijun
gimą.

Hetch Hetchy projekto 
darbininkai streikuoja.

P. P. D. sustabdė darbą prie 
dižiojo San Franciskos vanden
traukio; pirmas reikalavimas 

amnestija politiniams kali, 
niams.

San Francisco, Cal. — 1,700 
statymo darbininkų metė darbą 
prie didžiojo Hetch-Hetchy 
vandentraukio ir sustabdė visą 
projektą, reikalaudami paliuo- 
savimo visų politinių kalinių, 
aštuonių valandų darbo die
nos, geresnio maisto ir kad bu
tų panaikintas juodasis sąra
šas. Streiką vedą P<. P. D. uni
ja ir visi darbininkai visoje 
dešimtyje stovyklų arti Grove- 
lando metė darbą. Groveland 
yra už 130 mylių nuo čia.

šitas vandentraukis^ kada 
bus užbaigtas aprūpins San 
Francisco miestą vandeniu iš 
didžiojo tvenkinio Sierra Neva- 
da kalnuose. Vandentraukio 
vedimas ėjo be perstoges nuo 
1914 m. Ilgą laiką buvo nepa
sitenkinimas darbo sąlygomis; 
prie to dar prisidėjo nepasiten
kinimas prezidento Hardingo 
nelaikymu savo žodžio, duoto 
liepos 9 d. peržiūrėti bylas vi
sų kalinių nubaustų už karo 
laiko įstatymų peržengimus.
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Kuomet matome įstaigos sveiką augimą per 
metus laiko, tai galima suprast prisirišimų ir at
sakantį patarnavimą teikiant. Depozitai Stock 
Yard Savings Bank.tris kartus daugiau, negu 
10 metų atgal.

Harringtono byla.

Todėl ir yra priežasčia.

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

Clearing House Bank.

LIETUVON
(PER ANGLIJA)

CANADIAN PACIFIC
Dideliais, smarkiais laivais. Išplaukia kasdieną ar pana

giai j arba iŠ Hamburgo, Southamptono, Antwerpo, 
Cherbourgo ir Liverpolio.

Artima sąjunga į Danzigą ir Piliavą.
_ Be sugaišimo ar kokio nesmagumo,

i //?? ' Keleiviai gali apleisti Chicago tik dviems
\ //// k dienoms pirm laivo išplaukimo. Kuomet
TV /.// \ laivas išplaukia iš Quebec, keliauninkai
UbL ' »\ pribūva išplaukimo rytą, tiesiai prie lai-

VO šono —, NEI PAVfiLUOSIT, — NEI ĮgHfy%\ VIEŠBUČIO IŠLAIDOS. Visi 8-ios kle-
lv\ sos keliauninkai turi lovas uždarytuose 
į kambariuose po 2, 4 ir 6 ypatoms.

Platesnių žinių kreipkitės bile prie laL 
vakoi'čių. agento arba prie

R. S. Elworthy, G. A.,
* 10 N. Dearborn St., Chicago, III.

Perkėlė savo ofisą į naują namą
3235 So. Halsted St

Ir čia taip kaip ir seniau

Parduoda Laivakortes. /,
— ir —

Siunčia Pinigus Lietuvon 
Daro Ingaliojimus (Doviemaatis) ir-kitus Rejentalius 

Dokumentus.

Norintiejie persiųsti savo giminėms Kalėdoms Pinigų 
įsitemykite mano naują adresą:

3235 SO. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.
(Ant antrų lubų viršuj Star Shoe Co. Store).

šiuose rūmuose turi savo ofisą ir

Advokatas Anthony A. Olis,
(Olszewski Jr.)

OFISO VALANDOS KASDIEN: x
Nuo 10 ryto iki 1 po pietų ir nuo 3 po pietų iki 8:30 
vakaro. Nedėldieniais uždaryta.

■‘Matai kaip greitai Jisai nustojo 
verkti. Aš ilk ką daviau Jam dožą

BAMBINO
VaisbaženkJis Reg. S. V. Pat. Biuro 

ir matomai tas palengvino Jo skaus
mus tuojaus.”

Taip, motinos I Bambino parode pui
kius rezultatus palengvinimo vidurių 
diegimo, mėšlungio ir užkietėjomo. Jis 
yra geriausiu kūdikių draugu I Kūdi
kiai mėgsta jį 1 Jie prašo daugiau !
35c. aptickose. Už 40c. prisiunčiamo tiesiai iš labaratorijos.

F. AD. R1CHTER & CO.
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. V.

---------------- ---------------------------------------------------------------- ........... —---------------------------

Lietuvis malevoto- 
jas ir popierų kli

juotai as 
į Ant pašaukimo dirbu 

visose dalyse miesto. 
TeL Kedzie 0971

A. A. Herman savininkas, 529 No. Kedzie Avė., Chicago.

POPUIflRj f

DECŪRATiNG CS.

Cook pavieto kriminaliame 
teisme vakar prasidėjo L. Har
ringtono bylos nagrinėjimas; 
užvakar gi buvo išrinkti prisie
kusieji teisėjai (jury).

Teisia teisėjas Ph. Sillivan.
Kaltintojais iš valstybės pu

sės yra advokatai W. A. Rit- 
tenhouse ir McShane.

L. Harringtoną ir kitus ap
kaltintuosius gina advokatai 
F. G. Smith ir buvęs teisėjas 
R. E. Tumey.

Apart Harringtono apkaltin
ti yra P. Žilvitis, A. Lebeckis 
ir daugelis Harringtono agen
tų.

Jie visi yra kaltinami prasi
kaltime, kurs teisėse vadina
mas “confidehce game/’ t. y. 
lošimas žmonių užsitikėjimu, 
vartojant kokias nors falšyvas 
popieras ar kitų kokį dalyką 
apgavystės tikslams. Kiti kalti
nimai prieš Harringtoną tapo 
atidėti į šalį. Už prasikaltimą 
“confidence game” įstatymai 

skiria ne mažiau vienus ir ne 
daugiau kaip dešimt metų ka
lėjimo. 1 - ■ .į 1 '■&

Valstybės advokatas W. A. 
Ritteniiouse atidaromo] kalboj 
prieš prisiekusius teisėjus pa
reiškė, jog valstybė darodys 
prasikaltimą pastačiusi visą 
eilę liudininkų, kurių priešaky
je stovi patįs Harringtono 
agentai Alex Rutkauskas ir P. 
Janusas.

Apginimo advokatai taipjau 
pareiškė prisiekusiems teisė
jams, kad jie tikisi darodyfi, 
jog jų klientai yra nekalti ka
me jie yra apkaltinti.

Vakar valstija pastatė liu
dyti iš eilės sekamus liudyto
jus; Alexą Rutkauską, P. Ja
nusą, J. Juškėną, S. Kidliaus- 
ką, L. Byrne, T. Marran, Char
les Varkalį, J. Sabaliauską ir 

(Wm» Balsį.
Daugelis liudytojų dar lau

kė eilės liudyti, kada vakar 
teismas išsiskirstė iki rytojaus.

Šiandien dar gal visą dieną 
statys liudytojus valstija, o. 
paskui pradės statyti liudyto
jus ir apkaltintoji pusė.

R. JI Bischoffas, “spešelų tė
vas,” kaip teko girdėti, tapo 
suimtas panedėlyj, ir iš jo ofi
so tapo išvežta daug popierų. 
Jo byla turbut taipjau bus grei
tu laiku nagrinėjama. Sako, 
kad Bischoffas buvęs vėl pra
dėjęs veikti “spešelų” biznyje, 
tik nežinia esą kaip jam tai se
kėsi.

; Civilės bylos Bischoffo ir 
Harringtono bankruto reikale 

■dar nėra užsibaigusios, ir ne
žinia, ar jų kreditoriai kiek 
nors kada gaus, ar ne.

------------------------—

Keturi banditai sulaikė po- 
licisfą E4ward Kohler, 3159 
Princeton avė., prie 32^os ir 
Wells gatvių. Policistas grėbė- 
si revolverio, bet’ tuo tarpu vie
nas banditų paleido šūvį, kurs: 
pataikė jo kojon. Pargriuvęs 
policistas paleido keletą šūvių 
į bėgančius banditus, kurių 
du mano sužeidęs. Yc11qw taxi 
šoferis paėmęs nuvežė policis- 
tą Mercy ligoninėn.

iriausias muzikos spėkas ne tik 
Chicagos, bet ir visos Ameri
kos. Tas yra neužginčijamas 
faktas. Bet rengdama savo atei
nantį koncertą “Birutė” turėjo 
mintyje tą publikos klausimą, 
‘'Kas naujo?” kuris yra didelėj 
madoj tarp Chicagos Lietuvių. 
Todėl ji nutarė parėdyti estra- 
'dą Bohemian American sve
tainės nauju ir dar toj svetai
nėj nevartotu budu. Todėl prog- 
rame to koncerto randasi daug 
naujų Chicagos visuomenei ne
girdėtų veikalų ir dainų. Ar 
kada girdėjote p. Stogį su “Bi
rutės” choru dainuojant “To
readoro Dainą” iš operos “Car- 
men” lietuvių kalboj? Ar ka
da girdėjote William Tell Over- 
turą suskambintą keturiomis 
rankomis, ant piono? Ar kada 
girdėjote Kelios Kareivių Dai
ną? Tokius klausimus butų 
galima statyti prie veik kož- 
no numerio šio koncerto prog- 
ramo. Ir ant jų Chicagos pub
lika galės atsakyti “Taip” tik 
po atsilankymo į “Birutės” di
delį metinį koncertą septinta- 
dieny, lapkričio 5, 8 vai. vak., 
Bohemian-Am^rican svetainėj.

labai svarbios ir įdomios pra
kalbos, kurias rengia LSS. 4 
kuopa. Kalbės “Naujienų” re
daktorius P. Grigaitis apie 
rinkimų rezultatus į -Lietuvos 
Seimą; M. Jurgelionienė, kandi
datė į Illinois valstijos legisla-

Naujieji Lietuvos 
Pinigai Litai
Jau siunčiama per

Didyjį Valstijinį Banką
(Seka ant 6 pusi.).

e* 111 ...... .'..a.....................=

, Tie, kurie vaikščiojate prie akių 
daktaro, ir turite akinių po kelias po- 
tas, o nei viena jums negelbsti, jums 
galva skauda, sprandą skaudą ir au
sys ūžia, jus pagelbos niekur negau
nate.

Ateikite pas mane, aš duosiu pa»-
'.arimą.

negau

tas mane, aš duosiu pa-

P. A. MILLER
2128 W. 22nd St 

Chicago, III.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietnria Aklą Specialistai

BRIDGEPORTAS.
{domios prakalbos.

šiandie apie 7:30 valandą

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

'pleiskanų mirtinąjį priešą.
Suvilginkite Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos i 
tuojaus pranyks. Naudokite: 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65o. aptiokose, arba prisiųs- 
kito 75c. tiesiai į labaratorijp.

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

Brooklyn, N. Y.

l'uamgvins akių įtempimą, kuria 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio^ akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso 
ireivaa akis, nuima kataraktų, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Spėriais atyda atkreipiama I 
mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

danČia mažiausias

tonsuLai ir adenoidai

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

vadžiojam, fbctures sudedam, visokį reikmenys ir prilaikytojus.
Lietuviu mateliuose

Bridgeport Electric Go
1619 W. 47th St.,

Tel. Boulevard 1892 ir 7101.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

•ruH'.ęs.

KAS NAUJO?
Paskutiniais laikais Chica- 

goje buvo statoma tiek papras
tų koncertų-konccrtelių, kad jie 
musų nuvargusiai visuomenei 
nusibodo, ir ji ant jų daugiau 
atydos nedaug atkreipia. Ir jei
gu* iš pagarsinto koųcerto’ mu
sų publikai mato, kad progra
mas yra girdėtas, ir artimi 
matyti, —- kitaip sakant, jei
gu publika/ nesitiki pamatyti 
ar išgirsti ką naujo, ji nešk 
lanko.

Central Manuafcturig 
District Bank

1112 West 35th Street 
Chicago.

i Turtas virš $7,000,000.00.

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

Valandos:
B nw> 10 ryto iki 3 vaL po piek 

Telefonas Victory 9082

P—i ■' i i iii «

Tel. Austin 787

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS

Kątik sugrįžo U Californljos ir 
vii tęs savo praktikavimų po No.

5208 W. Harrisoa St.
, Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 

vakare išskiriant nedėldienius.

DR. A. MONTVID 7’
LLetvvis Gydytojas ir ChirargM 

25 E. Wa»hlngton St, 
Valandos: nuo 10 iki ryta 

Telephone Central 8362 
1824 Wabanaia Av«.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
Rezidencijos tel. Kedzie 77J.5

Nosies ligas gy 
daube operaci
joj.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698 

<Dr. A. A. Roth 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriikųj 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

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

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.
8261 Se. Halsted St., Chicago, IIL

j. UKstancius esu išgydęs 
savo 25 metij patyrimu. 
Akių, ausų, nosies, gerklės.

DR. F. 0. C ARTER
120 S. State St., 2-os lubos.

Chicago
Vai.: 9 iki 6, ned. 10 iki 12.

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel.: Yards 984

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

Pasilsys Akims! 
ši puiki 

Amber liampa tik $1.00 įmokėjus 

1,000 Federąl Kuponų Dykai 
Ši tikrai nauja, vėliausio pagrą
žinimo, geriausia liampa, pada
ryta specialiai mums, suteiks 
jums 100 nuošimčių akiems ma
lonumo skaitant, \ rašant, siu
vant ir mokinanties. Jus turite 
pamatyti šį puikią liampą kad 
sužinojus kokią nealsinančią ir 
malonią šviesą suteikia ir kaip 
pigiai ji parduodama. Reikalau
kite

IŠBANDYMUI 
DYKAI

Męs duosime liampą į jūsų na
mus vartojiinui vienai dienai. 
Jus nereikalaujate pirkti jos. 
Tik patelefonuokite

Randolph 1280
* Lokal 163 

arba atsiųskite atvirutę 
Commomvealth

Edison Company 
Appliance Division — 

Contract Dept.
72 W. Adams St., Chicago, III.

Phone Wentwdrth 209
Anglis, malkas ir koksus mes pri
statome į namus, užtikrindami ge
riausią patarnavimą. Reikalaukit.

E. J. McQuaid
5822 S. Racine Avė. 

Chicago, III.

Tel. Dafayette 4228
Phunbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriapsiki.

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

Natūra Gūra Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopąthas, Chiropratas,
( . < Nąturopathas

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir ope

racijų, — naujausiais budais.
4225 Archer Avė. Brighton Park. 

Theater Bldg., 2-ros lubos.
Valandos: nuo 9-iki 12 dieną. 

Nuo 6 iki 8 vakarais. 
Nedeldieniais nuo 9 iki 12. 

Tel. Lafayette 5698.

Canal 1257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryta
1821 So. Halsted StM 

Kampas 18 ir Halsted Si,

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

TeL Canal 2118

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

n ... , ----------------------- - . ...

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

NAPBAPATHIA 
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 
įuom kart ligonis liekta neišgydytas.

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

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

1600 W. Garfiel Bldv.
Šiaur-vak. kamp’as 55os ir Ashland 

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

Chicago, III.

PHYSIC1AN AND SUBGEON 
1900 So. Halsted St. 

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

Tel. Lafayette 0098

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

943 W. 33rd Place
Patarimai dovanai.

> Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

av.SANDARA
GERIAUSIS DARBO ŽMONIŲ SA

VAITINIS LAJKRAŠTIS, LEI
DŽIA A. L. T. SANDARA.

“Sandara” talpina daugiausiai gyviausius 
politinius straipsnius gindama laisvos de
mokratijos idealą. “Sandaroje” telpa dau
giausiai visokių apysakų, Eilių, Juokų, ir 
svarbiausių žinių iš viso pasaulio. “Sanda
rai” bendradarbiauja įžymiausi Amerikos 
ir Lietuvos lietuviai literatai rasojai. “San
dara” išleidžią didelį Kalendorių 1923 me
tams, kuriame telpa gyvas šaltinis visokių 
žinių bei informacijų. Kaina 25c. “Sanda
ra” kainuoja: Amerikoje $2.50 metams, 
$1.25, pusei metų. Lietuvoje $3.00 metąms, 
$1,50 pusei metų. Vieną numerį pažiūrėji
mui siunčiame dovanai.SANDARA
327 E Street, So. Boston 27, Mass

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. (6ERNAS), 
3315 So. Halsted St. Chicago. 
Vai. 6 iki 9 vakare, Ned. 10 iki 1

DR. W. YUSZKJEWIC3
Gydo visokias ligas: galvos, 

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

1407 Mil waukeeA ve.
Tel. Humboldt 5849

....i  ............................................■ !■.! !■■■■■■■■■■■

DR. P. ŽILVITIS
j GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

j VALANDOS:
, 9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakare 

Rezidencijos Tek Pairtai 5574
, Chicago.

Tlephonas Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan SL, 

CHICAGO, IH. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedalioms ofisas yra 

uždarytas

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
PriSmimo valandos nuo 8 iki 12 i* 

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

DR. A. J. BERTAšIUS/
PHYSIC1AN IR SUKGEON. ' 

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

Ned. 9 iki 11 ryto
Tel. Boulevard Jp’.į3 

Rezidencija, 3159 So,' Union Avė.
TeL Yardr'i6<>9

y
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Lietuviu Rateliuose.

ko-

Kneve, G.
Latonas, John
Malkus, W.
Markus, M. C.
Pačkauskas, V.
Petkus, Beni
Šiais, Z. P.
Shupas, Tony
Simonavičius, Stanislovas
Uruoger, Jonas
Turskis, Juozapas
Vilis, Prančiskus \
Yakubauskas, Joe

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
JIEŠKAU Anės Stankytės, po vy

tu pavardės nežinau. Paeina Kautįto 
riki., Kretingos apskr., Saluntų mies
telio. • Gyveno Brighton, Mass. Meld
žiu atsiliepti, arba žinančių praneš
ti, už ką busiu dėkingas.

K. STANKUS,
P. O. Box 713, Gary, Ind.

REIKIA DARBININKŲ I REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA vyrų ir moterų vald
žios darbui, pašto klerkų, laišk- 
nešių, geležinkęlio klerkų, mote
rys, kaipo klerkos—typistės etc. 
O’Brien School, ?19 S. Dearborn 
Street, Room 209. '

VYRŲ
REIKIA darbininkų dienomis 

ir naktimis. .Geras darbas.
Joseph T. Royalton & Sons

16th & Rockwell S t.
3 duris.

PARDAVIMUI NAMAI-2EMĖ
PARDAVIMUI saliunas geroj 

vietoj,, biznis geras. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos.

1342 So. 48th Avė., 
Cicero, III.

t u ros atstovus nuo trečio Chi
cagos distrikto, kalbės apie 
Jungtinėse Valstijose rinkimus, 
kurie įvyks lapkričio 7 dieną. 
M. Jurgelionienė yra kandida
tė ant socialistų tikieto. Taigi 
ji ir išdėstys savo kalboj,
dėl darbininkams reikia bal
suoti už socialistų tikietą. Ma
noma turėti ir tretį kalbėtoją.

Kiti lietuviai kandidatai, ku
rie randasi ant Socialistų Par
tijos tikieto, yra sekami: Adv. 
K. Gugis į Chicagos probate 
teisėjus; antrasai “Naujienų” 
redaktorius A. Lalis senatorių 
į Illinois valstijos\legislaturą 
nuo trečio distrikto ir daktaras 
K. K. Kliauga senatorių į Illi
nois valstijos legislaturą nuo 
penkiolikto distrikto.

—Ne kandidatas.

GARLAIVIS “DROTTNING- 
HOLM” APLEIDO NEW 

YORKĄ.
Švedijos Amerikos Linijos 

garlaivis Drottningholm apleido 
New Yorką, subatoj, spalio 28 
d., su daugeliu lietuvių, lenkų, 
rusų ir ukrainų keleivių, kurie 
keliauja Europon.

JIEŠKAU pusseserių — Ma- 
soniučių, po (vyrais Valunienės, 
J. Sidarienes ir Milės Baranau- 
skiutes. Atsišaukit: Petras J. 
Masonis, c-o Best Hotel, 23 W. 
Van Buren St., Chicago, III.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

DARBININKŲ REIKIA.
KREIPKITĖS:
ROSENBAUM BROS.

FEEĘ, MILLS, 
‘87th & Stewart Avė.

PARDAVIMUI BUČERNĖ, VAI- 
sių ir daržovių krautuvė. Apgyventa 
visokių tautų.* Biznis išdirbtas ir 

geras. Geroj apielinkėj.
2851 W. 59 St.

arti St. Franci sco
Savininką galima matyti nuo 4 iki 

6 po pietų.

DIDELIS BARGENAS, tuojau gali 
eit ir gyvent, 610 W. 43rd PI. 2 auk
štų medinis 7 ir 7 kambarių namas: 
gasas, maudyne, elektro šviesa. Ga
radžius, ant kampo. Kietmedžio grin
dys pirmam flate A 1 padėjime. Kai
na $4,000. Rendos $600.00.

CHARLES FOERSTER, 
7006 Emerald Avė.

Iš CICERO.

Balius.
Draugystė Lietuvių Tvirtybe 

sparčiai rengiasi prie šaunaus 
rožinio baliaus, kurs įvyks

svetainėj. ši draugija remia 
kitas, iš kurių ir ji tikisi susi
laukti paramos. Pamatysime.

• —Sekretorius.
LSS. 194 kp. narių domei.
Vasaros karščiai jau praėjo, 

o su jais privalo dingti ir musų 
nerangumas bei tingėjimas. 
Laike vasaros karščių kai kurie 
nariai buvo pamiršę lankyti sa
vo organizacijos susirinkimus. 
Dabar tai turite atsiminti ir 
padarytas klaidas atitaisyti. S. 
L. A. Antras Apskritys rengia 
maršrutą-prakalbas. Privalome 
ir mes prie to prisidėti, nes tai 
musų reikalai. Darban visi.

—Kuopos pirm.
Kaž ko laukia.

Kaž kodėl SLA. Antro Apsk
ričio komisija išlaimėjimo au
tomobiliu us vakaro . nepaskel
bia pasekmių. Yra norinčių ži
noti, kas iškurnėjo automobi
lį. Taipgi visuomene nori žino
ti, kiek vakaras davė pelno, 
kurs yra skiriamas prieglaudos 
namo naudai. Kaž ko vis dar 
laukiama? —Teisingas.

Jaunystės Spėka Nau 
jaustame Išradime

Mokslas išrado Vitalizerį dar didesnį 
ir už tą kuris gydo gilės (glands) 

-— tai magiška spėka iš Af
rikos medžių šaknų.

Ar jus pametėt savo jaunystę, vik
rumą ir “pep”? Ar neišrodo, kad 
gyvenimas yra atbukęs ir darbas ne
malonus? Nesirūpinkite. Mokslas iš
rado naują Vitalizerį dar geresnį ir 
už taip vadinamą “ožkos gilę” ir “bež
džionės gilę” gydime. Kiekvienas da
bar gali greitai ir lengvai atgauti sa
vo jaunystės stiprumą ir energiją ir 
vėl gali veikti savo šeimynos gyve
nime.

Principialė gyduolė yra išsunkta iš 
Afrikos medžio šaknų. Yra sakoma, 
kad tai yra labiausiai stebėtina gy
duolė vėliausiame išradime. Su šia 
gyduolė yra sujungta ir kiti tonikai 
ir sustiprinimo elementai. Daugumoj 
atsitikimų ši gyduolė pagelbsti net į 
dieną ar porą dienų ir į trumpą lai
ką stiprumas vėl atsiranda, kraujo 
cirkuliacija pasitaiso ir sveikata jau
čiama visame kūne.

Laboratorijos kurios išdirbinėja šį 
Vitalizerį kuris yra vadinamas Re- 

Bild-Tabs, yra taip geras savo pasek
mėje, kad jie siūlo savo naujiems kos- 
tumeriams didelį apštį už $2.00, bet 
dabar atiduoda už $1.00 ir gvaran- 
tuoja, kad pinigai bus sugrąžinti jei
gu gyduolė nepagelbėtų į sąvaitės lai
ką.

Kiekvienas skaitytojas gali paban
dyti šį naują išradimą be rizikos. Ne
siųskite pinigų, tik atsiųskite jūsų 
vardą ir ardresą į Re-Bild Laborator
ies, 279, Gateway Station, Kansas 
City, Mo. Ir $2.00 vertės gyduolių va
dinamų Re-Bild-Tabs bus jums pa
siųst*. Kaip atneš, laiškanešiui mo
kėkite tik $1.00 ir už krasos ženkle
lius. Jei gyduolės nepatiktų bėgyje 
savaites, praneškite laboratorijai ir 
įusų pinigai bus sugrąžinti atgal. Nie
ko neabejokite apie šį gerą patarna
vimą, nes jis yra pilnai gvarąntuo- 
tas. < i . >

Laiškai iš Lietuvos 
Naujienų ofise

Garbaliauskas, Antanas 
Grabauskas, K.
Juknis, J. 2.
Kernagis, Walter
Knatauskas, Jonas

APSIVEOIMAI, DARBININKŲ 
REIKIA

Atidai norinčių atsikviesti 
gimines iš Lietuvos

JIEŠKAU susipažint, o susipažinus 
ir apsivest našlio arba vaikino 87-42 
metų amžiaus. Jeigu našlys sutiks, 
kad ir vienas vaikas, bus. Geistina, 
kad butų apsišvietęs ir laisvas ir kad 
nevartotų svaiginančių gėrimų ir maž 
daug prie turto. Aš esu našlė 89 me
tų. Esu laisva susipratus moteris ir 
moku amatą. Kam reikalinga gera 
gaspadinė, nvalonėkite atsišaukti. Su 
pirmu laišku meldžiu paveikslą pri- 
siųst. V. M., P. O Box 18, Chicago, III

■i i ... . 1 "" 1 »----

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

ACME STEEL GOODS CO.,

VYRŲ reikia į scrap iron 
yardą. Gera alga, nuolatinis 
darbas.
PRICE IRON & STEELCO

67th St. &- 48th Avė.

PARDAVIMUI grosemė, se
nas biznis, geroj vietoj. Renda 
prieinama. Lystas ant 2-jų me
tų. Parduosiu pigiai, 
ino priežastis svarbi, 
mas tas laimės.

3233 So. Halsted

PARDAVIMUI naujas 2 flatų po 
5 ir 6 kamb. muro namas. Viskas pa
gal naujausios mados ir puikiausioj 
Chicagos vietoj, prie 67-to bulvaro 
yra ir garadžius. Tik $9,000.00, arba 
mainysiu ant automobilio, loto ar ki-, 
tokio biznio. Kreipkitės:

JOS. AUGAITIS, 
1437 Nevvberry Avė.

Pardavi-
Kas pir-

st.

MORTGEOIAI-PASKOLOS

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

RAKANDAI

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

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

ISRENDAVOJIMUI
RENDAI 6 kambarių flatas; na

mas baigiamas statyt, visi vėliausios 
mados įtaisymai — vandenio šiluma. 
1608 So. 50th Avė., Cicero, III. Savi
ninką galima matyt iš ryto iki 12 
pietų ir po 6 vai. vakare.

JOS. KASPER,
• 1437 Newberry Avė.

REIKIA į foundrę darbi
ninkų. Kreipkitės samdymo 
sKyriun.

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

Or So. Kedzie Av., and 40th

anešimai
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.

Roseland. — Didelės prakalbos bus 
K. of P. svetainėj, 11037 Michigan 
Avė., subatoj, lapkr. 4 d., 8 v. v. Kal
bės ptof. Scott Nearing, temoj: “Dar
bininkų valdžia”. Prof. S. Nearing 
yra vienas geriausių darbininkų kal
bėtojų. Visi kviečiami atsilankyti.

— Komitetas.

L. S. S. 4 kp. rengia svarbias pra
kalbas seredoj, lapkr. 1 d., Mildos 
svet., 32 ir Halsted gt. Bus trys kal
bėtojai. Visi lietuviai darbininkai ir 
darbininkės kviečiami atsilankyti.

— Komitetas.

Lietuvių Dukterų Draugija rengia 
maskaradini balių, kuris iyyks lap
kričio 4 d., 6 vai. vak., Mildos sve
tainėj, 3142 S. Halsted St. Už ge
resnius kostumus skiriama daug do
vanų laimėjimų.

Kviečia Komitetas.

Paskutine “Birutes” generaline re- 
pet’cija prieš Koncertą įvyks ketvir
tadieni, Spalio 2. 8 vai. vak., Mark 
White Srjuare. Tikietai nariams bus 
tik čia dalinami. — Valdyba.

“Birutes” Rėmėjams. — Tikietai 
Koncertui, kuris įvyks sekmadieni, 
Lapkr. 5, Bohemian American Hali, 
tapo išsiųsti visiems užsimokėjusiems 
Rėmėjams antradienį, spalio 31. Rė
mėjai negavę tikietų, arba patėmiję 
kitas pasiuntimo klaidas, malonėkit 
tuojau pranešti Birutės finansų sek
retoriui, M. Yozavitui, 8235 S. Hal
sted St. — Valdyba.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
MELDŽIU ATSIŠAUKTI TUOS, 

kuriems daviau patarimus ir pagelbė- 
jau 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 brolio Antano 
Edzinskio. Gyveno apie Lo
meli, Mass. Atsišaukit: Juzė 
Edzinska —- Bizienė, 212 E. 
Clark St., W. Frankfort, III.

JIEŠKAU savo vyro Antano Kuli
kausko, kuris nežinia kur dingo Su
batoj, September 14, 1922. Mes tu
rėjome biznį ir pardavėm. Turėjome 
daug pinigų. Bet jis man paliko tik 
50c. Męs gyvenome su juo apsivedę 
8 metus. Ir nesibardavome. Ar jį ko
kios moterįs paviliojo arba kas už
mušė — nežinau. Jei kas apie jį ži
no, malonės man pranešti. Arba jis 
pats m-alonės atsišaukti, arba nors 
laišką lai parašo. Aš likau visai bėd- 
na ir esu vargingame padėjime. Ne
suprantu kodėl jis ant manęs taip 
supyko; nieko blogo jam nepadariau.

DOMICĖLĖ BALTAKYČIA, 
KULIKAUSKIENE,

2310 S. JLeavitt St., Chicago, III.

JIEŠKAU savo draugu Adolfo Ga- 
lubicko ir Juozapo Boužiaus, iš Vil
niaus rėdybos, švenčionų apskr., Dau
gėliškiu valšč., kaimo 2 Mikalavo. 
Noriu susirašyti — svarbus reikalas.

Pažįstami — suteikite žinių, 
JOHN SARUUS,

8419 E. St. “ ‘ ---Detroit, Mlch.

JIESKO KAMBARIŲ
VAIKINAS negeriantis ir nerū

kantis jieško kambario Brighton Par
ko apielinkėj. Pageidaujama su val
giu. Mokėsiu gerai už atsakančią vie
tą. Atsišaukite į Naujienų Brighton 

! Parko Skyrių 4138 Archer Avė., J. P.

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

AERMOTOR CO., 
2555 Fillmore St.'

REIKALINGAS draive- 
ris, duonos išvažiojimui. Ge
ras mokestis. Atsišaukit 
tuojaus.

3601 Emerald Avė.
DARBININKŲ REIKIA. 
KREIPKITĖS:

BARTON SPIDER 
WEB SYSTEM, 

3426 S. I Kedzie Avė.

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, dubeltava sprendzi- 
na phonographą su rekordais ir dai- 
mantine adata. Nepraleiskit šio bar- 
geno.

1922 S. Kedzie Avė., 
1-os lubos.

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI

ĮVAIRUS skelbimai
STOGŲ DENGĖJAI

Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 
tuojamd, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj ir apie- 
linkej. 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.

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

Pašaukit: West 2757 nede- 
lioj, dienom;ą ar naktimis.

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
visais fikčeriais. Renda pigi, lysas 
ant 8-jų metų. Biznis daromas geras. 
Priežastis pardavimo turiu du bizniu. 
Kreipkitės.

5353 So. Morgan St. 
Phone Boulevard 4078

PARDAVIMUI žieminis 
automobilius Hupmobile 5 
sėdynių. Atrodo ir bėga kaip 
naujas. Vertas $1,000. Par
duosiu už $650.00. Nemokan
tį važiuot išmokinsiu.

2857 W. 39th Place.

NAMAI-ŽEME

ĮIEŠKO PARTNERIU

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

SHERWIN WILLIAMS 
Co., 116th & Stephenson. 

-------- -—---------------- f--------

PARDAVIMUI saliunas, 
priežasties ligos.

1338 So. Miller St.

iš
ŠIS NAMAS

pats už save išsimokės 2 aukštų ir 
10 flatų mūras, pečiais apšildomi. 
Rendos $3,024. Kaina $19,500, prie 
Wentworth Avė., arti Garfield Blvd. 
Kreipkitės prie: M. Plummer’s Place. 
7848 So. Halsted St.

Phone Stewart 7101

JIEŠKAU pusininko į restau
racijos biznį. Biznis išdirbtas 
per daug metų. Atsišaukite į 
Naujienų Skyrių, 3210 S. Hal- 
sted St., Box 45.

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

4508 So. Hferrtiitage Avė.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

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

500 So. Peoria St.

MOTERŲ reikia į kenavimo 
kambarį. Geros darbo sąlygos. 
26c į vai., 9 vai. į dieną, iluo 8 
iki 5:30. Nuolatinis darbas. 
BAKER FOOD PRODUCTS CO.

4856 S. Halsted St.

REIKIA merginos prie 
namų darbo ir pridabot vai
kus. Gali būt vedusi pora.

3 lubos.
2538 So. Crawford Avė.

REIKALINGA jaunos mer
ginos į apavalų dirbtuvę. At
sišaukite : Monarch Shoe Co, 
913 W. Roosevelt Road, 4th 
aukštas.

REIKIA moterų ir mergi
nų virš 16 metų į dėžių dirb
tuvę. Kreipkitės:

RATHBORNE HAIR & 
RIDGEWAY CO., 
1418 W. 22nd St. ’

REIKALINGA moteris prie 3 me
tų kūdikio, arba vedusi pora. Geras 
atlyginimas. Meldžiu kreiptis:

PAUL SEDOR, 
1212 S. 48th Court, Cicero, III. 

Tel. Boulevard 3029 
1-os lubos — užpakalis

REIKIA dviejų patyrusių mo
terų skudurų sortavimui. Geras 
mokestis.

INDUSTRIAL RAG 
METAL CO.

4501 So. State St.

DARBININKŲ: 10 
į dieną, 40 c į valandą, 
ros darbo sąlygos. Kreipki
tės prie superintendento.
CONCRETĖ STEEL CO., 

31st and Central Park Avė.

vai. 
Ge-

PARDAVIMUI kriaučių šapa — 
moteriškių ir vyriškų drapanų; senų 
taisymo ir naujų darymo. Atsišau
kit greitai, nes pirmesnis pigiau gaus. 
Turiu namą kitam mieste, tai važiuo
ju į savo namą.

2305 S. Leavitt St

PRIVERSTA parduoti stubą ir 2 
lotu, tik už lotų kainą. Puikus biznia
vus priekis, prie Halsted, arti 51-os. 
Cottage nepersenai perbudavota, nau
jas plumbingas ir elektro šviesa. $4,- 
500. $1,000 cash.

MARY BAKER, savininkė, 
925 W. 51st PI.___

PARDAVIMUI mūrinis namas 7 
ruimų. Elektros šviesa, gasas ir ga
radžius dėl vienos mašinos.. Namas 
randasi visas gerame štoyyje. Prie
žastis pardavimo apleidžiu miestą.

Kreipkitės pas savininką. ' 
3726 So. VVallace St.

$4,-

REIKALINGAS atsakantis 
bučeris ir vienas vaikas, kuris 
norėtų mokintis bučemėj ir 
grosernej. 10707 Michigan Avė., 
Roselande, Chicago, III.

Tel. Pullman 4228

PARDAVIMUI saliunas gana 
geroje vietoje, biznis išdirbtas 
per daugelį metų. Vieta randasi 
tarp svetimtaučių. Pardavimo 
priežastis . labai svarbi. Turiu 
parduoti greitų laiku.

2649 West 47th St.

BRIGHTON PARKO TIKRAS BAR- 
genas; 2 pagyvenimų namas po 6 kam
barius; greitam pardavimui, kaina 
$3,500; pusę reikia įnešti; tas yra 
tikras bargenas — atsišaukite pas:

J. YUSHKEWITZ, 
4034 Archer Avenue, 

Kampas California Avė.

ANGLIES darbininkų rei
kia. Nuolatinis darbas, ge
ras mokestis.
TANNER ROME COAL CO 

1001 So. Fairfield Avė.

PARDAVIMUI groserne 
ir rūkytos mėsos krautuvė. 
Parduodu pigiai.. Biznis iš
dirbtas. Atsišaukite:

2640 W. 47th St.

DARBININKŲ REIKIA. 
KREIPKITĖS:

SOAP FACTORY, 
1319 W. 32nd PI.

VYRŲ reikia į dirbtuvę, 
prie gerai apmokamo darbo. 
Dienomis ar naktimis. Atei
kit pasirengę dirbti. 
WESTERN FELT W0RKS 

4115.0gden Avė. z

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė su Visais geriausiais įtaisymais, 
mašinos kavai ir mėsai malti. Tro- 
kas, garadžius ir 4 ruimai dėl gy
venimo. Lystas ant 8 metų. Renda pi
gi. Parduosiu tik už (cash). Gera 
vieta dėl gero biznieriaus.

3562 So. Halsted St.
|L . Į -  - < - ' -  " ■' ■■■■■■■ '■■■ 1 I - —

PARDAVIMUI mažas, groserėlis. 
5 pragyvenimui užpakalyj kambariai, 
renda $24, lystas ant 2 metų, daug 
stako ir visas naujas, geras biznis, 
puiki proga dėl moteries pasidaryti 
rendą ir pragyvenimą, o vyro uždar
bį tik kimšk į banką. S. J. Mitchell, 
3214 So. Halsted St., 2 lubos.

PARDAVIMUI 2 FLATŲ MURI- 
nis namas, frunte saliunas, užpakalyj 
pagvvenimas, 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 galim® 
visada. F. Ruzello, 8814 Ilouston Av. 
S. Chicago, III. Tel. S. Chicago 0789.

Didžiausis Bargenas, 
kokis kada buvo 

siūlomas.

PARDAVIMUI saliunas, 
geroj vietoj, biznis išdirbtas 
tirštai apgyventa. Parduo
siu pigiai

Atsišaukite:
929 Roosevelt Rd.

PARDAVIMUI groserne se
nas biznis, nebloga vieta dėl pra
gyvenimo padarymo ir dar atlie
ka nemažai cash.

Kreipkitės:
1918 W. 47th St.

PARDAVIMUI saliunas, 
geroj vietoj, biznis išdirbtas. 
Parduosiu pigiai.

Atsišaukite:
2334 S. Hoyne Avė.

DELIKATESEN ir groserfs parda
vimui, kadangi apleidžiu miestą. Tu
ri būt parduota tuojaus. Sena įstaiga, 
gerai apmokama krautuve. Bizniš- 
kiausios rooming-house distrikte north 
side. Ši vieta turi įplaukų iki $60.00 

dieną. Rehda $50 už krautuvę ir pen
as pragyvenimui kambarius užpaka- 
yj. Beabejonės, padarysi gerą gyve
nimą ir gerus pinigus, kad ir didele 
šeimyna butų. Jei tuoj parduosiu, pa
aukausiu viską už $950.00 ir duosiu 
išmokėjimą, jei tik bus reikalinga. 
Pasiskubinkit veikt tuojaus. Kreipki
tės į krautuve.

63 W. Supenor St.
Visai kelintos durys į rytus 

nuo Clark St.

Tik per 10 dienų siulau savo 
— 6 — 2 flatų mūrinius namus. 
Nauji, kietmedžio grindys, elek- 
tro 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

79th St. kampinis 7 aukštų mūri
nis namas. 1391 pėdos priekio. Renda 
$3,860; pečiaus šiluma. Kaina $23,- 
500. Šis yra bargenas pirkėjui.

Kreipkitės:
PLUMMER’S PLACE, 
7848 So.' Halsted St. 
Phone Stevvart 7101

GROSERNĖ ir bučernė 
parsiduoda labai , pigiai. Lie
tuviais užgyventoje koloni
joje. Be agentų. Pasiskubin-

PARDAVIMUI saliunas, 
labai geroj vietoj. Daili vie
ta. Pardavimo priežastį pa-

kitę, bargenas. Kreipkitės Itirsit ant vietos,
telefonu: Lafayette 6372. 4358 S. Western Avė.

PARDUODU 6 pagyvenimų murini 
namą. Rendos $90.00 į mėnesį. tiktai 
$8,400.00. $3,000 įmokėt, likusius ant 
lengvų išmokeščių.

3819 S. Wallace St.
Savininką galima matyti: 

WOYNEROWSKI, 
8718 Saginaw Avė.

u

išmo- 
notas

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

LOUIS STERN & CO.
5 North La Šalie St.

Kampas Madison. Tel. Main 4845

MOKYKLOS
VALENTINĖS DRĘSSMAKING 

COLLEGE.
2407 West Madison Street 

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

mas, dresmaking ir patterta 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! MOKINKITftS 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 šapo j ar už algą. Kreipkitės 
ar rašyk tuoj.

MOLER BARBER COLLAGE 
105 S. Wells St., Chicaga

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

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

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

PRIVATftS 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 

1R07 W. Madisnn St

Amerikos lietuvių 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, 
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

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

International Barber College 
653 ir 609 W. Madison St.


