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Sultonas nenori apleisti sostą 
Rusija prieš Turkiją

Fašistai jau nebeliesig Fiume

Sultonas nenori atsižadėti 
Turkijos sosto

Nepasiduosiąs nacionalistų nu
tarimui. Nenori priimti ir vien 

religinio vadovo vietos.

KONSTANTINOPOLIS, lap. 
5.— Turkijos sultonas visai 
nemano taip lengvai pasiduoti 
Turkijos nacionalistų seimo, 
nutarimui, pašalinančiam jį 
nuo sosto ir visą valdžią pave- 
vedančiam tam seimui. Jis 
savo sosto taip lengvai neap- 
leisiąs ir nacionalistų įsaky
mų tame dalyke neklausy
siąs.

Gavus nacionalistų nutari
mą, panaikinantį Konstantino
polio valdžią, finansų ir švie
timo ministeriai rezignavo, 
bet nemanoma, kad rezignuo
tų kiti ministeriai, nes kiti mi-1 
nisteriai stovi su sultonu ir 
pasiliks valdžioje iki jie nebus 
prievarta pašalinti, arba pats 
sultonas, prispirtas, geruoju 
rezignuos.

Sultonas, kaip aiškina jo 
dvariškiai, atsisako klausyti 
nacionalistų seimo todėl, kad 
tas seimas bus tapęs sudary
tas ant greitųjų, laike krizio 
ir todėl negalįs daryti tokių 
svarbių nutarimų. Kad padu? 
rius nutarimą, reikalingą esą 
sušaukti naują seimą, laisvai 
išrinktą visų žmonių. Be to 
esą nežinia kaip priims tokį 
nutarimą visas mahometoniš- 
kąsis pasaulis, nes sultonas, 
mat, yra kartu galva visos 
mahometonų bažnyčios. Esą 
žinia, kad Afganistanas, Indi
ja ir Arabija pasipriešins to
kiam nacionalistų nutarimui, 
ir jį priims tik Rusija, Tur
kestanas ir Azerbaidžanas, ku
rie prie to nutarimo privedę. 
Tas nutarimas pašalinti sulto
ną vedąs Turkiją prie sovietų, 
nes jis galįs užbaigti seną Os
manų dinastiją.

Sosto įpėdinis Alniui Medžid 
ir kiti nariai karališkos šei
mines laikė savo susirinkimą 
ir visi jie nutarė, kad jie nesi
tenkins suteikimu jiems vien 
dvasiškos galios, t. y. padarant 
juos kalifato (bažnyčios) vir
šininkais, jei kartu jiems ne
bus suteikta ir svietiškos val
džios.

Rusija prieš Turkiją
Panaikina sutartį ir Turkijos 
kapituliacijos atmetimą ir kon

centruoja kariuomenę.

KONSTANTINOPOLIS, lap. 
5.— Turkijos nacionalistai yra 
susidomėję Rusijos elgesiu. 
Rusijos atstovas Angoroje Ara
lo v pranešė Turkijos naciona-

V aidžios pranašas vyriau
siojo pašto bokšte orą Chica- 
gai ir apielinked pranašauja

šiandie —* veikiausia lietus 
ir šalčiau į vakarą.

Saulė teka 6:28 v., leidžiasi 
4:39 v. Mėnuo teka 5:37 y. v. 

listų valdžiai, kad pirmiau pa
darytoji tarp Rusijos ir Tur
kijos sutartis dėl Turkijos ne
sirūpinimo išgauti Rusijai vie
tą artimųjų rytų taikos konfe
rencijoje, lieka panaikinta lap
kričio 30 d. Jie užtikrino, kad 
atsitikime karo tarp Turkijos 
ir talkininkų, Rusija laikysis 
neutraliai. Tečiaus tokiam 
Aralovo pereiškimui priešta
rauja koncentravimas didelių 
Rusijos spėkų palei rytinį 
Turkijos rubežių. Delei to tur
kai labai abejoja ar Rusija 
tikrai mano laikytis neutrali
teto ir nepulti Turkijos iškįlus 
karui su talkininkais.

Aralov spalio 30 d. įteikė na
cionalistų valdžiai antrą notą 
apie tai, kad nors Rusija pri
pažįsta, kad Turkijos kapitu
liacija turi būti panaikinta, 
bet kartu Rusijos valdžia turi 
reikalauti, kad jei Turkijai 
nepasiseks taikos tarybose iš
gauti Turkijos kapituliacijos 
panaikinimą, lygių teisių Ru
sijos piliečiams, kokias turės 
Turkijos kitų šalių piliečiai.

Nors pirmesnės žinios, kad 
rusai jau pradėjo veržtis Tur
kijos teritoįrijon yra neteisin
gos, tečiaus patirta, kad dar 
penkios rusų divizijos atvyko 
į Kaukazą iš Ukrainos, k Ode- 
3 sos. Paklausti apie tai rusai 
aiškinasi, kad Kaukazas esąs 
geriau aprūpintas maistu, ne
gu Ukraina, todėl kareiviai ir 
yra gabenami į Kaukazą žie- 
mavoti. 'Esamomis žiniomis, 
dabar Kaukaze — Armėnijoj 
ir Gruzijoj yra sukoncentruo
ta 140,000 pėstininkų ir 40,000 
kareivių kavalerijos.

Nebelies Fiume
RYMAS, lapkr. 5. — Fašis

tų valdžia susidūrė su svarbiu 
klausimu. Kada jie nebuvo 
valdžioje, fašistai visuomet 
šaukė, kad Fiume reikia atsi
imti prievarta. Jie nuolatos 
kėlė Fiume sumišimus ir ne 
kartą buvo išviję iš miesto 
valdžią. Kada fašistai įgavo 
valdžią, jie dar drąsiau pradė
jo svajoti apie Fiume pasigrie
bi mą. D’Annunzio legionieriai 
jau esą rengiasi prie aneksa- 
vimo Fiume; jiems gi padeda 
vietos fašistai, o juos remia 
visi kiti fašistai visoje šalyje.

Bet visai kitaip jaučiasi fa
šistų vadovai valdžioje. Jie 
pirmiau, kad darius valdžiai 
nesmagumo, ragino savo sekė
jus prie puolimo Fiume, bet 
dabar, įsigavę valdžion, jie 
yra priversti kalbėti kitaip. 
Kada jie įsigavo valdžion ir 
kada kįlo apie juos abejonė, 
jie pranešė visoms didžio
sioms šalims, kad jie pildys vi
sas sutartis. Fiume sutartis 
jau yra ratifikuota parlamen
to ir jie bijosi to klausimo iŠ- 
naujo pajudinti. Jie dabar no
rėtų, kad sekėjai visai užmirš
tų Fiume ir apie tai nekalbė
tų. Bet jie netyli ir kabinetas 
prižadėjo ‘svarstyti Fiume 
klausimą, bet ne apie jo atga
vimą, o ekonominiu žvilgsniu, 
nes Italija yra prižadėjusi su
teikti Fiumui paskolą. kuri 
dar nėra išmokėta.

Parduos geležinkelius 
kapitalistams.

Italijos geležinkeliai neužįl-

go bus pavesti privatiniams 
interesams, ilgo laiko nuomon. 
Fašistai ir jų premieras Mus- 
solini nori pirmiausia atsikra
tyti nuo valstybės nuosavybių 
kokių nors industrijų ir pir
miausia nori atsikratyti nuo 
geležinkelių, kuriuos išnomuos 
privatinėms kompanijoms, nes 
jie valdžiai neapsimoką, o ka
pitalistams jie apsimokėsią.

_______________ \

Tris darbininkai sudegė
CHICAGO. — Ekspliozijoje 

ir po to kįlusiame gaisre Red- 
manold Chimical Co., 536 W. 
22 St., dirbtuvėj, sudegė trįs 
darbininkai: Michacl Suske, 30 
m. (lietuvis?), 4842 S. Mar- 
'shfieįd Avė. ir Carl Ruggier, 
1104 S. Marshfield Avė. Apde
gė ir chemikas Barkley iš 
VVheaton, kuris vakar pasimi
rė nuo žaizdų.

Ex-kaizeris apsivedė.

DOORN, Holandijoj, lapkr. 
5.— Vokietijos ištremtasis ex- 
kaizeris Wilhelm šiandie apsi
vedė su Reuss princesa Her- 
mine, našle. Jis apsivedle kai- 
jo Vokietijos kaizeris Wilhelm 
II ir su visomis dvaro iškil- 
■nėmis. Pirmu kartu nuo jo 
ištrėmimo jis apsuptas gimi
nių ir kelių dar pasilikusių iš
likimais monarchistų genero
lų, jautėsi kaizeriu ir tokiu 
buvo tituluojamas, nors visa 
jo “viešpatija” yra nedidelis 
Doorn dvaras, už kurio augš- 
tos tvoros jis nedrįsta išeiti.

k ---------——-------- ---------

įjojančios varlės.

NEW YORK, lapkr. 5. — 
Gamtos muzejaus pasiųsta ek
spedicija į Santo Domingo at
sivežė daugiau kaip 200 rusių 
driežų ir kitokių gyvūnų, jų 
tarpe ir varlių, kurios loja 
kaip šunis ir žviegia kaip išr 
gąsdintos kiaulės. Tos varlės 
yra gana didelės ir gyvena me
džių viršunjeįsc. Kiaušinius de
da ant žemes, bet iš jų išsipe- 
ri ne buožgalviai, kaip pas 
paprastas varles, bet mažytės 
varlės. Pagauti jas gana sun
ku, kadangi jos leidžia smir
dantį ir nuodingą skistimą.

Važiuoja Amerikon.

BERLINAS, lapkr. 5. — 58 
geriausi Rusijos aktoriai iš 
Maskvos Dailės teatro atvyko 
į Berliną. Jie čia davė 4 per
statymus ir mano aplankyti 
kitus Europos miestus. Sausio 
mėn. jie vyksiu į Ameriką, 
kad ir amerikiečius supažindi
nus su Rusijos teatro menu. 
Jie statys viso 4 veikalus: 
Aleksei Tolstojaus “Caras Fi
odoras,” Gorkio “Ant Dugno” 
ir Čechovo “Vyšnių Sodnas” 
ir “Trįs Seserįs.”

Bando laužyti streiką fašistų 
budu.

LIMA, Peru, lapkr. 5.— Ita
lijos fašistų būdas laužymui 
streikų tapo panaudotas čia 
pastangose sulaužyti gatveka- 
rių darbininkų streiką, • kuris 
atsinaujino ketverge. Žymus 
aristokratai ir biznieriai suor
ganizavo tam tikrą lygą ir 
bando užimti motormanų ir 
konduktorių vietas.

Palaidoję 11 gyvų kunigų.

WASHENGTON, lapkr. 2. — 
Pasak gautos iŠ Athenų teleg
ramos, graikų metropolitas ir 
10 kunigų, kuriuos turkai pa
ėmė belaisvėn Aivaily, likę pa
laidoti gyvais dėl jų atsisaky
mo priimti mahometonizmą.

Musų skelbiamoji anketa dėl Lietuvos piliečių regis
tracijos ir pilietybės įstatymo,* turėjus baigtis su lapkri
čio 4 Sienos “Naujienų” numeriu, teko.dar kuriam laikui 
pailginti. Kaip matyt iš paskelbimo, iki šiol balsavime da
lyvavo septyni suviršum tūkstančiai žmonių. Tas skaičius, 
palyginus jį su skaičium gyvenančių Amerikoj lietuvių, 
vis tik ne dideltausias. 0 reikėtų, kad tais opiais čia gy
venantiems lietuviams klausimais įmanomai didesnis jų 
skaičius savo nuomonę pareikštų. Tatai, kad anketa tęsis, 
prašome savo skaitytojų patiems balsuoti ir pakalbinti ki
tus, kurie “Naujienų” neskaito, tą patį urnai padaryti. Bal
savimo kortelės ir paaiškinimai yra išspausdinti kitoj vie
toj.

Iki šiol bendri balsavimo davimai yra tokie:
Vakar suskaityta balsų:

Už registraciją..... .............................................. 6
Prieš  ..................................................... 366
Neaiškių.............................................................. 4
Viso......................  t........................376

Buvo paskelbta:
Už registraciją.......... ,....................................106
Prieš ................  7212
Neaiškių............................................................ 88
Viso................................................................ 7406

Kartu:
Už registraciją.................................... 112
Prieš ................................................. 7578
Neaiškių.................................................92
Viso ................................................... 7782

Viesulus siautė keturiose 
valstijose

6 žmonės užmušti ir daug su
žeista tose viesulose.

PUEBLO, Colo., lapkr. 5.— 
Boiskotų būrys išėjo pasivaik
ščioti. Neužilgo kįlo audra ir 
nieko apie juos nebegirdėti. Jų 
jieškoma. Smarki sniego audra 
siautė tose vietose, į kurias jie 

’ išėjo.
4 žmonės: žuvo.

DRUMRIGHT, Okla., lapkr. 
5.— 4 žpionės liko užmušti, 
virš 50 sužeista, daugelis gal 
mirtinai, ir keli žmonės pra
puolė laike viesulos, kuri siau
tė apielinkės aliejaus laukuo
se. Kįhisis smarkus lietus pa
darė jieškojimą negalimu. Du 
ligonbučiai yra pripildyti su
žeistųjų ir daktarai su slaugy
tojomis važinėja automobi
liais, po visą apielinkę jieško- 
dami kitų sužeistųjų. Keli 
miesteliai yra apgriauti.

2 žmonės užmušti.
DENVER, Colo., lapkr. 5.— 

Du žmonės užmušti, du pra
puolė ir keli liko sužeisti vie
sulose, kurios siautė pietinėj 
Colorados daly. Po viesulos 
siautė sniego audra. Nuosto
liai siekia mažiausia $50,000.

Viesulą Nebraskoj.

LEXINGTON, Neb., lapkr. 
5.— čia siautusi viesulą sug
riovė elevatorių ir traukinių 
pastogę, taipjau pridarė už ke
lis tūkstančius dol. kitokių 
nuostolių.

Kansas Irgi paliesta viesulos.
PRATT, Kas., lapkr. 5. — 

Pietvakarinėj daly siautė vie
šnios, kurios apgriovė keletą 
namų, išvartė medžius ir te
legrafo stulpus.

15 kareivių užmušta.

KONSTANTINOPOLIS, lap. 
2.—- Turkijos militarinė poli
cija ties Adrianopoliu, Traki
joj, užmušusi 15 Franci jos ka
reivių.

(Žinia nėra patvirtinta ir 
jai netikima, nes tarp turkų ir 
franeuzų santikiai yra labai 
geri.

Mergaitė žuvo gaisre
CHICAGO. — Subatos anks

ti ryte, kada dar visi miegojo, 
sudegė didelis apartamentinis 
namas prie 31 ir Calumet Avė. 
gatvių. Gaisras kįlo, spėjama, 
nuo padegimo. 300 žmonių tu
rėjo bėgti iš namo, kad išgel
bėjus savo gyvastį. Besigelb- 
stint keli žmonės liko sužeis
ti, o viena mergaitė, Bernice 
Holui sudegė. Ji išgelbėjo sa
vo seną motiną, bet nežinia 
kokiu reikalu ji sugrįžo į kam
barį ir ten pritroško nuo du
rnų. Ją rasta sudegusią netoli 
lango, kuris vedė prie gelbėji- 
mos laiptų.

Spėjama buvo, kad namą 
galėjo padegti sudegusios mer
gaitės vaikinas, filipinietis 
Quezada, kurį ji atmetusi ir 
diena prieš tai neįleidusi jo į 
savo namą. Jis tapo suimtas, 
bet apklausinėjus vėl tapo pa
leistas. Tai jau 26-tas gaisras 
nuo padegimo tame distrikte 
nuo spalio 1 d.

Neperskrido per Ameriką

DAYTON, O., lapkr. 5.— Du 
armijos aviatoriai Įeit. Mo 
Ready ir Kelly bandė perskris
ti skersai Ameriką be jokio 
sustojimo — nuo Pacifiko iki 
Atlantiko. Jie išskrido iš San 
Diego, Cal., T-2 monoplanu, 
bet jie buvo priversti nusileis
ti’ ties Indianapolis, Ind., pers
kridus 2,060 mylių. Užbaigi
mui savo kelionės beliko tik 
700 m. Bet jie pritruko van
dens, sugedus pervadoms ir 
*hiotoras tiek įkaito, kad to
liau skristi jokiu budu net ir 
pataisius motorą nebegalima 
buvo. Aviatoriai buvo betgi pa
vargę, nes išbuvo ore apie 36 
vai. New Mexico valstijoj jie 
susitiko labai blogą orą ir ma
nė, kad jų kelionė jau turės 
užsibaigti. Vienoje vietoje, 
skrisdami tarp debesų, jie vos 
nesusimušė su kalnu: jie spė
jo pasukti ir perskrido 3 pėdas 
augščiau kalno viršūnės.

Nors jie nepasiekė savo tik
slo, bet parodė, kad visgi ga
lima yra Ameriką perskristi 
be jokio sustojimo ir sumušė 
pirmesnius rekordus skridimo 
be sustojimo į tolį. Jie skrido 
vidutiniškai 90 m. į vai. grei
tumu. '

SPRINGFIELD, Mass., lapkr. 
5.— Daktarai darydami autop- 
siją ant automobilio užmušto 
nepažįstamo seno vyro, rado 
nepaprastą dalyką: vaiką vy
ro pilve. Vaikas sveria 5 ar 6 
svarus ir yra pilnai išsivystęs, 
tik neturi galvos. Manoma, 
kad tas vyras, dėl vaiko augi
mo; turėjo kentėti didelių ne
patogumų, nes jis prispaudė jo 
vidurius.

Daktarai spėja, kad tai bus 
Siamo dvilinkai, tokie dvinu- 
kai, kur suauga krūvon nieku- 
ries kūno dalis, Tik čia ant
ras dvilinkas pateko į kito dvi- 
nuko vidurius ir juose visą 
amžių gyveno. Vaiko lavonas 
bus užlaikomas, kaipo negirdė
ta keistenybė.

Nuteisė metams kalėjimai!

MUSKEGON, Mich., lapkr. 
2.— Raymond E. Wilson, 31 
m., iš Grand Rapids, Mich., 
kuris tapo vakar suimtas ir j 
čia atgabentas, prisipažino, 
kad jis keletą dienų atgal iš
vogė iš šio miestedio Rosalie 
Shanty, 11 m. ir nuvežęs dau
giau kaip 100 mylių į Manistee 
pavieto miškus, ją išžagino ir 
paskui miškuose paleido. Už 
tą jis šiandie tapo nuteistas 
nuo 35 iki 40 metų kalėj i man 
ir gal dar šįvakar taps kalė
jimai! išgabentas. Tą mergai
tę, vos ’ gyvą, rado ūkininkai 
ir ją priglaudi. Ji yra po dak
tarų priežiūra ir nors gal pa
sveiks, bet pilno proto neat- 
gausianti, nes ji daug perken
tėjusi miiškuose ir dar ir dar 
bar pilnai sąmonės neatgau
na. Wilsonas gi jau ne pirmą 
kartą atsiduria kalėjime už to
kius dalykus.

Du žmones užmušti.
‘MILWAUKEE, Wis., lapkr. 

5.— Kun. Kelly iš Ripon, Wis. 
ir viena moteris iš to mieste
lio liko užmušta ir moters vy
ras ir sesuo liko gal mirtinai 
sužeisti, jų automobiliui užbė
gus ant kito automobilio. Jie 
važiavo į Milwaukee.

EAST ST. LOUIS, III., lapk. 
5.— 9 mėn. šunelis iShej) pa
vargęs, alkanas ir kruvinas, 
sugrįžo iš Owen, Wis., į kur 
jis buvo pasiųstas ekspresu ke
letą mėnesių atgal, į savo na
mus E. St. Louis. Jis perbėgo 
apie 600 mylių.

Kalėdoms Dovanų 
Lietuvon

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

Kada dabar jau yra įvesti Lietuvoje savi 
pinigai, tai kiekvienas pasiųstas iš Amerikos do
leris turės tokių pat pastovių vertę, kada jis bus 
išmainytas į litus. 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.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Dl.

Deportuoja 50 chicagiečiij
NEW YORK, lapkr. 5.

50 svetimšalių, kurie bus de
portuoti, atvyko į čia iš Chi
cago. Du jų deportuojami kai
lio anarchistai, o du už peržen
gimą Manu akto. Kiti visi de
portuojami kaipo silpnapro
čiai ir paliegę, kuriuos gali 
priseiti valstijai ar labdarybei 
užlaikyti.

Nori nepriklausomybės
ATHENAI, lapkr. 5. — Ant 

Samos salos, Mažosios Azijos 
pakraščiuose, prasidėjo sukili
mas. Gyventojai reikalauja 
pirmesnės plačios autonomijos 
po tautų sąjungos apsauga. 
Graikija siunčia kareivius nu
malšinti sukilimą.

BERLINAS, lapkr. 5.-^ Dr. 
von Killing koalicijos grupės 
tapo paskirtas Bavarijos pre- 
mieru. Tečiaus padėtis yra 
rusti ir. galima laukti ten ir 
monarchistų sukilimo.

Lietuvos žinios
Vilniaus kaimeliai

Tverančius (Švenčionių ap.) 
Visą lenkų okupacijos laiką 
kamuoja mus viršaitis Muš- 
ketas, pasodintas “rejonavo”. 
Pirma jis buvo bolševikų ko
misaras, ir savo viršininkų 
Jtin mėgiamas. Lenkų patrio
tas, iš jo nemenkesnis už bol
ševiką anuomet. Jis pasižymė- 
jč slaptu degtinės varymu ir 
kyšių ėmimu. Buvo kurį laiką 
belangėj už tokius darbelius, 
tačiau patriotizmas vis jį gel-» 
bėdavo. Daug paramos suteik
davo ir artimiausias bičiulis 
Ciwunczyk Ciwinski, vietos 
“rejonowy.” Žmonės rašė 
skundus į visas įstaigas, nes 
visokių šunybių nebegalį pa
kelti. Galų gale, kad atsikra
čius nuo skundų padaryta nau
ji rinkimai, žinoma dėl žmo
nių akių, nes išrinkus susipra
tusį lietuvį Tomą Pavilėną vir
šaičiu — jo nepatvirtinta. Del- 
ko — nepaaiškinta, taip nori 
savivaldybių viršininkas (re- 
feret samorządo\vy). Dvi die
ni pagirtuokliavus Mušketui 
su nauju rejonovu, Mušketas 
vėl liko viršaičiu ir giriasi, 
kad išlaidos šimteriopai sug
rįš.
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LIETUVIŲ REGISTRACIJOS 
KLAUSIMU.

Man teko važinėtis po vaka
rinę Virginijų, Virginijų ir Ken- 
tuoky. šitose valstijose lietu
vių gyvena mažai ir tie visi 
dirba kasyklose; tečiau nedaug 
yra čia miestukų, kur lietuvių 
nerastum. Visi jie kalba apie 
Lietuvų ir protestuoja prieš Lie
tuvos valdžios įstatymus. Visi 
jie kaip vienas šaukia, už kų 
mes turime mokėti tų $10 mo
kestį, mes ir patys gelbime 
Lietuvos reikalus kiek galėda
mi. Kas tik renka aukas, mes 
vis aukoj am, kad tik pagelbė
jus Lietuvai. Taigi kam čia 
prievarta reikalinga. Atrodo, 
kad Lietuvos valdžia nori mus 
apjuokti viso pasaulio akyse 
Jei mes, gyvendami kitur ir 
nereikalaudami iš Lietuvos jo
kio patadnavimo sau sutiktu
me klausyti jos įsakymų ir mo
kėti jai mokesčius nežinia už 
kq, tai mes bu tume ne Lietu
vos piliečiai, o tik Letuvos val
dininkų vergai, kurie pasikin
ko mus į savo ratus tik dėlto,

1 d. iš- 
kad da- 
prie ša- 
operavi- 
taip tu-

džia ukes dideliais būriais. Jie 
taipgi žadu sabotažuoti gamy
bų, vadinas, žada sėti mažiau, 
kad gavus didesnes kainas.

“Didžiausis pasaulio laik
raštis”, “Chicago Tribūne” sa
vo vedamajame straipsny sep- 
tintadienio laidoj spal. 
reiškia savo nuomonę, 
bartines sųlygos nuves 
lies ūkių valdymo ir 
mo koncentruotės. Ir
ri būti. Ūkio žemė nėra jau 
dyka valdžios dovana. Tai yra 
didęjančios vertės daiktas ir 
kaipo tokis reikalauja kapita
lo. Taip pat žemės jau nedir
ba arkliu ir arklu. Tam yra 
traktorius ir kitos mašinos, 
kurie reikalauja daugiau kapi
talo sekmihfgesniiam išnaudoji
mui. Žemdirbystėje eina to
kia revoliucija, kad tik žmp- 
nės su kapitalu gali jos imtis. 
Ūke vis daugiaus sutampa par 
našesne į dirbtuvę taip savo 
kapitalybes taip išnaudojimo 
formomis. Ūkės savininkas 
apleidžia ūkę ir padaro vietų 
ūkės darbininkui.

Idėja apie naujovinį ūkinin
kavimo krypsnį ateina iš Shaf- 
tero, Californijos. Vietos laik
raštis “Progress” paskutinėj 
savo laidoj papasakoja apie 
projektų įsteigti netoli nuo ten 
ūkę už $4,000,000. 3400 al/rų 
žemės bus apsodintų vynme- 

kad mes mylim savo šalį, bet-Ežiais, šitų milžiniškų suma- 
nemokam ;
Tai viskas, kų toji registracija 
reiškia. Tai yra tik pasijuoki
mas iš mus už musų genis no
rus savo šaliai ir likusiems jo
je savo broliams lietuviams. 
Čia yra noras tik nuskusti mus 
neduodant mums už tai jokio 
atlyginimo, nei medžiaginio, 
nei dorinio.

Steigiamojo Seimo parūpin
toji ir priimtoji 
yra tik 
gera tik 
doms, o 
nėms.

Taigi 
j ienų

savo teisių apginti, nymų vykina Di Giorgio ūkių 
bn +r»ii vnrt icirnni in 1 1-__ _________ j?

konstitucija 
vienai dienai; ji yra 
kelių žmonių užgai- 
ne šaliai ir ne žmo-

mes pritariam “Nau- 
sumanymui * siųsti pro

testų į Lietuvų Steigiamajam’ 
Seimui. Tegul Lietuvos Sei
mas ir Lietuvos prezidentas 
panaikina tų priverstinų regis
tracijų Amerikos lietuviams ir 
permaino tuos įstatymus, ku
rie mums kenkia, o šaliai nie
ko gero neduoda.

Mes, keli šimtai šitų apylin
kių lietuvių to reikalaujame. 
Vardų nededame 
stokos.

Protestuojančių

kompanija, “kuri plėtoja dide
lius ūkių projektus ' įvairiose 
Jungtinių Valstijų dalyse ir į- 
vairiose tropikihčse šalyse. 
Farls Fru i t kompanija yra į- 
kurėja Di Giorgio ūkių kom
panijos organizacijos.”

Čia mums tenka pamatyti 
ūkių auginio etapas, kurį pa
gimdo vaisių, į skardines dėji
mo, prezervavimo, pakavimo 
ir pieno kompanijų reikalai. 
Jos priverstos turėti savo pa
čių daiktų šaltinius; ir joms 
pareina užimti smulkaus ūkės 
Savininko vietų, kurį žemos 
kainos išvaro iš ūkės drauge 
$u samdytais darbininkais.

Netrukus ant ūkių eis dides
nė klasių kova negu dabar tarp 
Armourų, Bbrdenų, Heinze’ų,' 
Libbey’ų Earls’ų ir kitų milži
niškų ūkių korporacijų iš vie-

dėl vietos

Pardee, Va.

vardir,
P. Kasper.

Ukininky padėtis
Ūkininkui vėl yra sunkioj 

padėty. Tarp jų naujas nera
mumas kįla. Ūkininkui parei
na parduoti pigiai, o pirkti 
brangiai. Be to iš ūkininkų 
reikalaujama, kad jie užmokė
tu dabar pripuolamų mokėti 3 
ar 4 bilionų paskolų. Anot 
Kansas Ūkių Biuro vedėjo Ral- 
pho Snydcro, ūkininkai aplei-

PRADEKITE® 
TAURINTI 1 
snoNEkMiDr 
t Muilo. Vynioklius. 

TUOJAU A
Įsigyk gražių ir Naudin
gų dovanų ant Kalėdų!
Klausk Jūsų pardavėjo.

Patarnavimas

L.... -

KieTjis reiškia yra išreik
štas visame, kas sudaro 

Bordeno Pasteurintojo 
pieno kokybę. Paklausk 

mus apie tai.

nos pusjes ir milionų samdytų 
ūkių darbininkų iš kitos.

Kapitalizmas revoliuciną 
žemdirbystę.

Pramoninę revoliucijų seka 
žemdirbystinė revoliucija.

—Ind. Solidarity.

Didžiosios nelaimės 
kasyklose.

Didžiausiomis nelaimėmis 
kasybos istorijoje buvo šitos:.

Coal Creeke, Tenn.-, geg. 19 
d., 1902 m. žuvo 227 žmonės; 
Hannoje, Wyominge, birželio 
30 d., 1903 m. žuvo 235; Chec- 
wiche, Pa., saus. 25 d., l(J04 
m., žuvo 182; Virginia City, 
Okla., vas. 20 d., 1905 m. žu
vo 160; Khatsislk’e (?), Rusi
joj, birželio . 18 d., 1905 m., 
žuvo 500; Couriere, Francijoj, 
kovo 10 d., 1906 m., žuvo 1000; 
Toyka, Japonijoj, liepos 20 d’.,

1907 m., žuvo 400; MonogAhe, 
vakarinėj Virginijoj, gruodžio 
6 d., 1907 m., žuvo 230; Jacobs 
Creeke, Pa., gruodžio 19 d., 
1907 m., žuvo 360; Hainm’e, 
Vokietijoj, lapkr. 12 dy 1908 
m., žuvo 300; Marianna, Len
kijoj, lapkr. 28 d., 1908 m. žu
vo 154; Cherry, III., lapkr. 22 
d., 1919 m. žuvo 280; Birming- 
hame, Ala., gegužės 5 d., 1910 
m., žuvo 175; Boltone, Angli
joj, gruodžio 21 d., 1910 m., 
žuvo 300; Littletone, Ala., bal. 
23 d., 1912 m., žuvo 115; Fin- 
leyvalley’je, Pa., bal. 23 d., 
1922 m., žuvo 115; Dawsone, 
N. M., spalio 22 d., 1913 m., 
žuvo 261; Senhenydd’e, Vali- 
joj, spalio 14 d., 1913 m., žu
vo 423; Ęėcies’e, W. Va., bal 
28 d., 1913 *m. žuvo 181; But- 
te‘j, Mont., birželio 9 d., 1917 
m., žuvo 174; Hanley, sausio 
12 d., 1918 m. žuvo 160.

KAS PER MUS PERKA TAM VISUS DOKUMENTUS 
PADAROM DYKAI.

MAINYDAMI, PIRKDAMI AR PARDUODAMI VISA
DOS KltEJPKITfiS PAS:

S. L. FABIONAS CO.
809 W. 35th St., Chicago. Tel. Blvd. 0611 or 0774

TAS BUS LABAI JUM ANT NAUDOS.
Pasekmingai Siunčiam Pinigus ir Parduodame Laivakortes. 

Esam Registruoti Notarai Lietuvos Atstovybėje. 
UŽTIKRINAM ATSAKANTĮ IR TEISINGĄ PATARNAVIMĄ.

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

vadžiojam, fixtures sudedam, visoki reikmenys ir prilaikytojus.

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

Tel. Bonlevard 1892 Ir 7101.

IN LOAVES

LIETUVON ANT KALEDUĮ
Smagi ir Trumpa Kelionė su Naujie'nų Exkur»iją po 
Asmeniška Vadovyste A. Rypkevičiaus Naujienų Pinigų 
Siuntimo Skyriaus Vedėjo, Unit|ed States Linijos Laivu

Kaina 3-čia klesa iš 
New Yorko Kaunan 

$106.00
Išplauks iš New

I

Yorko
12 d. Gruodžio

_ «

Per 9 dienas per
plauks Atlantiko 

vandenyną. ,
— ■ —   ■■..     I ■

Kaina 2-ra klesa iš 
New Yorko Kaunan 

$137.50
Atplauks į Bremeną 

22 d. Gruodžio

Iš Bremen gelžkeliu 
per 24 valandas 

Lietuvon.

Kl. Jurgelonis
advokatas

DVODA TEISIU PATARIMAS

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto ofisą!

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

Gyvenimo vieta: 
8323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. ▼. kiekvU- 
ną vakarą, išskyrus utaminką Ir 
ketvergą. Nedėliomis nuo 9 iki 12 
ryto.

- JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2211 W. 22nd St., kerti Leavitt St.
Telephone Ganai 2552 

Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo 
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 morg*' 
čiaus ant lengvų išlygų.

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmieetyj.

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie* St

Room 1803
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietį

Namų Tel.: Hyde Park 8395

fa W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 539 
Tel.: Central 6390

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

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas
Kambaris 806, Home Bank Bldg.j 
Kamp. Milwaukee ir Ashland A’.ea 
Ofiso vai.: nuo 9 ild 6 ir nuo 7 iki 

9 vakare.

S. W. BANES 
ADVOKATAS 

Vai.: 9 A. M. iki 6 P. M.
1811 Recter Buildipg 

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2561 

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

Ši ekskursija bus labai smagi ir 
patogi, kadangi ją vadovaus pa
tyręs kelionėsė ir visiems labai 
gerai žinomas žmogus A. Ryp- 
kevičius ir, kad keleiviai pa
sieks savo tėvyškės namus prieš 
pat Kalėdas, paf veždami džiaug 
smą ir prezentus savo giminėms

----- - I g

■..................... ... :------------------: ..

Laivas “America” yra Ameri- / 
kos valdžios laivas didelis, gra
žus ir greitas. Geriausias val
gis, geriausiais patarnavimas ir 
veža tiesiog be persėdimo, o pa
skui gelžkeliu per Vokietiją tie
siai Lietuvon. Tai bus geriau
sia kelionė ir paterikins vistis.

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

Room 706
Telephone Harrison 421 

v— i ■ /

Visi kurie manote važiuoti šia žiemą Lietuvon tuojaus pradekite rengtis.
Jau nedaug beliko laiko, kad išsiimti pasjportus ir susitvarkyti kitus reikalus.

< •

Kreipkitės prie

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius
1739 S. Halsted Si., Chicago, 11L

' i • '-ė A' -j < r.. * * •

Išpildykit ir prisiyskit šį kuponą tuojaus. j,

KUPONAS
• “NAUJIENOS”

1739 So. Halsted St.,
Chicago, III.

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: 
sunja 11 vai., misparas 7 vai. vak.

Kancleris.
— - -------- --------- -

OVERCOUTAI IR SIUTAI
Tik ką gavome keliolika šimtų 

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

S. GORDON,
1101 So. Halsted St, 

739 W. 14 SU

Vardas ,ir pavardė

Gerbiamieji: — Aš noriu važiuoti Lietuvon su Naujienų ekskursija 12 d. Gruodžio, 1922 m. 
Lietuvos pasporto ir kitas reikalingas informacijas.
Aš važiuoju su šeimynų ar vienas (jei su šeimyna, parašyk ir kiek metų):

Malonėsit prisiųsti man aplikaciją dėl Fine for Lumbago •
Musterole drives pain away enc 

brings in its place delicious, soothing 
comfort. Just rub it in gently.

It is a clcan, white ointmcnt, made 
with oil of mustard. Gct Musterole 
today at your drug store. 35c and 65c 
in jars and tubes; hospital size, $3.00.
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[ KORESPONDENCIJOS^
ST. CHARLES, ILL.

Onos Janiunienės laidotuvės.
Spalio 26 d. persiskyrė su 

šiuo pasauliu Ona Janiunienė, 
palikdama didžiausiame varge 
vyrų su dviem mažais vaiku
čiais. Vyriausias regis yra 
pusšeštų metų amžiaus. Janiū
nai apsivedė 1914 m. ir nekurį 
laiką gyveno St. Charlese, III. 
Bet užėjus prastiems laikams 
jie persikėlė į kitą miestuką,, 
kad padarius*šiek tiek žmoniš
kesnį gyvenimą ir suteikus 
žmoniškesnį užlaikymą savo 
vaikams. Pastagtioju laiku 
Janiūnai gyveno Benton Har- 
bore, Mich. Ten begyvenant 
Ona susirgo darbininkams ge
rai žinoma liga džiovu. Nors 
daug pastangų buvo dėta, kad 
ji pasveiktų, bet visos jos bu
vo veltos. Vos tik sulaukus 25 
metų amžiaus Onai teko su 
savo gyvenimu persiskirti spa
lio 26 d. Ji paliko savo myli
mą vyrą ir mažus vaikučius. 
Spalio 27 d. jos kūnas tapo 
parvežtas į S t. Charles, kur gy
vena josios giminės ir kur ji 
pati ilgiausiai išgyveno. Būda
ma liuosa nuo visokių prietarų 
nabašninkė prieš pačią savo 
mirtį įprašė savo vyro, kad ją 
palaidotų be jokių bažnytinių 
apeigų. Jos prašymas tapo iš
pildytas. Septintadienį, spalio 
28 d. antrą valandą po pietų 
jSrie V. Ragališkio namų (kur 
numirusios kūnas buvo) susi
rinko didelė minia žmonių ir 
taipgi Lietuvos Sūnų ir Duk
terų Draugijos nariai, atiduoti 
Onai savo paskutinį patarnavi
mą.

Ir ten visi su didžiausia iš
kilme nešini vėliavomis nulydė
jo į kapines. Kapinėse A. Žy- 
montas pasakė prakalbą nuro
dydamas j darbininko žmogaus 
gyvenimą ir ragindamas darbi
ninkus kuo daugiausia jungtis 
į organizacijas bei draugijas, 
Jo kalba, matyt, visus patenki
no.

Tenka pažymėti, kad šitokios 
laidotuvės S t. Charles’e be jo
kių bažnytinių apeigų buvo dar 
tik pirmos. Nors čia lietuvio 
dvasiško ganytojo nėra, bet 
visas bažnytines apeigas atlie
ka airių kunigas. Taigi ir da- 
dabr kelios bobelės dėjo visas 
savo pastangas, kad sukėlus 
triukšmą kapinėse, bet jų dar
bas buvo tuščias. —Svetis.

Padėkos žodis.
Tariu širdingą ačiū visiems 

giminėms, pažįstamiems ir ki
tiems dalyvavusiems mano mo
ters laidotuvėse, ypatingai gi 
dėkoju Lietuvos Sūnų ir Duk
terų Draugijai ir kalbėtojui A. 
Žymontui. —Jonas Janiūnas.

Lietuvos Pinigai

DETROITO LIETUVIŲ 
DOMEI.

A. D. S. L, S. 19 kp. pakvie
tė mane dainuoti koncerte, 
rengiamame man lapkričio 12 
d. Bet po to pakvietimo aš pa
stebėjau jų plakatuose pažy
mėta, jog tas koncertas ren
giamas ne man, o “Darbinin
kų Tiesos“ naudai.

Aš patyręs tą rengėjų akci
ją, žinoma, jų koncerte neda
lyvausiu, bet užtai dainuosiu 
savo rengiamajame koncerte 
lapkričio 19 d.

Svetainė, kurioje mano kon
certas įvyks, bus paminėta 
skelbimuose. —J. Butėnas.

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

, * . * ' X' • '

’ / . k . , Z.J> > . ' . , ’

f Viskas turi būti išmokama Lietuvoje tik Litais.
) * * ■ ' •

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

I

Toks yra Lietuvos valdžios patvarkymas.
I 

t

i

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

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

DETROIT, MICHIGAN
W«t 1894 H«mL 6678

WM. J. STOLL CO,

(arba asistentas)
• GRABORIUS 

1026 — 25th 9509 Cardmd 
Detroit, Mich.

Siuskite per NAUJIENAS
DR. F. MATULAITIS, 

8709 Jos. Camp&n Ar. 
DETROIT, MICH.

Ofiso valandos s 1—8 dienai
LIT US LIETU VON.

Tai. Market 6284, Markei 4526

________

MRS. A. MICHNIEVICZ, 
AKUŠERKA

8101 So. Halsted St., kampas 81 gal 
Telefonas Yards JL119

Baigusi 
Aku bert

os kolegž*
Ug»

praktika
ms! Peni
si s 
hospitaU- 

ie. Pasek* 
minga! pp- 

tarnauta 
gim

dymo. Du< 
ia rodą vi
sokiose li
gose ir ki
ekiuose re! 
baluose mo 
terims ii 
merginome.

M^DR.HERZMAN^bI
H RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas^ chi
rurgas ir akuieris.

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

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

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

f Dienomis: Canal 
_ , . . I 8110 arba 857
Telefonais J

j Nakt. Drexel 951
( Boulevard 4186

8818 So. Halsted St
Val.t 9—10 A. M. ir 8—9 vaL vak.

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 i

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

Nuo 12 — 2 po pietų, 5:80 — 7 
vakare. Nedėliomis nuo 12 — 

2 po piet 
Telephone Yards 687

' DR. CHARLES SEGAL ‘ 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos

, ,Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880L *

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akalerks 
3113 S.Halsted st
Tel. Blvd. 8188 

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

Tel. Puliman 5432

A.SHUSHO 
AKUŠERKA

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

Chicago, III.

R Telefonas: Boulevard 7042

j DR. C. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dantistas

4712 South Ashland Ava, 
arti 47-tos gatvis

Ū DR. S. BIEŽIS 
$ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1 X-Splndulial

Ofisai 2201 W. Ižai St, knatas & 
& Leavitt St TeL Canal 68S2.
į Rartdendh 8114 W, 4M 81 

Tel. Lafayette 4988
E Vai. 1-4 ir 7—9. Ned. 10—12 v.
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“Spešelų ’' 
biznio galas.
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TIm Mthuanlan Bm Pute Cbų Ine.
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Suhicription Batam
BJMJ per ye*r in Canada.
S7jOQ per year putaida ot ChicaKO;
18.00 per year in GhicagO|

8c. per copy.

Entered m Second įClau Matter 
March 171h, 1914, ai the Fort Ufittce 
of Chicago, III., andai tha act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kaadieių fiakiriaat 
nedlldienius. LeldMa Naujiena Ben
droji; 1789 So. Halated SU ChlcagO; 
X1L — TelMonasi Roosevelt 8M0.

Uiaimoktjimo kainai
Chicago je — paltui i 
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Pusei mat< - <LI ■ ■_ ... - 4.&U
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Chicagoje per netirtoj vi
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t Metams . -i t$8.00
. Pusei metų (1į 4.50

Trims mėnesiams — 2.25
Pinigus reikia siųsti palte Monoy 
Orderiu; kartu su užsakymh.
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Darbininkai atlikite 
savo pareigą!

i Ryto visoje Amerikoje 
įvyks rinkimai į šalies kon
gresą, į valstijų legislaturas 
ir į miestų bei pavietų įstai
gas. Visi piliečiai privalo at
likti savo pareigą, dalyvau
dami tuose rinkimuose.

Kadangi “Naujienas” skai 
to daugiausia darbininkai, 
tai mes raginame ypatingai 
juos pasinaudoti savo pilie
tinėmis teisėmis.

Diena iš dienos darbo žmo
nės dejuoja, kad gyvenimas 
brangus, kad atlyginimas už 
darbą menkas, kad samdy
tojai skriaudžia juos. Bet 
kuomet ateina laikas rinkti 
valdžią, tai daugelis tų 
skriaudžiamųjų žmonių už
miršta, kad čia jiems yra 
proga atsiteisti su savo 
skriaudikais; ir vieni jų vi
sai nebalsuoja, o kiti paduo
da balsą už savo priešus.

Darbininkų yra daug. Jie 
lengvai galėtų pravesti į įsta
tymų leidimo, administraci
jos ir teismų įstaigas tokius 
žmones, kurie gina jų reika
lus, ir tuomet visa jų padė
tis pasidarytų kitokia. Bet 
jie turi balsuoti, jeigu jie 
nori, kad tokie žmonės butų 
išrinkti!

Manome, kad čionai nėra 
reikalo plačiai aiškinti, ku
rie kandidatai yra ištiki
miausi darbininkams. Kas 
skaito “Naujienas”, tas ži
no, jogei tai yra Socialistų 
Partijos kandidatai.

Socialistai šviečia ir orga
nizuoja darbininkus, kovoja 
už darbininkų būvio pageri
nimą ir už tokį perkeitimą 
visos visuomenės tvarkos, 
kad darbas nebūtų išnaudo
jamas. Amerikoje jau dau- 
giaus, kaip dvidešimts metų 
jie šitokiu budu darbuojasi, 
iš ko galima numanyt, kad 
jie yra pastovus ir tikrai pa
sišventę savo idėjai.

Taigi, visi darbininkai at
likite savo pilietinę pareigą 
ir atlikite ją taip, kad butų 
nauda jūsų klasei. Balsuo
kite už Socialistų Partijos 
kandidatus!

Pereitą penktadienį kri
minalia teismas Chieagoje 
nuteisė į kalėjimą garsų j į 
“spešelų” meisterį Harring- 
toną ir du jo agentu, žilvi
tį ir Lebeckį. Tokio liūdno 
galo susilaukė tas triukš
mingas biznis, kuris per ko
kį dvejetą metų buvo taip 
sužavėjęs Chicagos lietuvių 
minias.

Tiesa, tai dar nėra galu
tina likvidacija. Dar nėra 
pasibaigusios civilės bylos 
(dėl pinigų atjieškojimo), 
kurios buvo užvestos prieš 
Harringtoną; o svarbiausia 
“spešelninkas’\ galima sa
kyt, pats “spešelų” tėvas, 
Bischoffas, dar nėra nė nu
teistas. Bet augščiaus pami- 
nėtasai kriminalio teismo 
nuosprendis galutinai išriša 
klausimą apie to biznio es
mę.

Biznis gali būt sėkmingas 
arba nesėkmingas, bet tai 
dar nepasako, ar jisai geras 
ar blogas. Konkurencijos si
stemoje, kokia šiandie vieš
patauja visuomenėje, nau
dingiausia ir teisingiausia 
biznio įstaiga gali subankru- 
tyti, nes čia sprendžia visų- 
pirma kapitalo kiekis (didu
mas) : kas turi daug kapita
lo, tas laimi; kas turi mažai 
kapitalo, tas pralaimi. To
dėl pats faktas to, kad Bis
choffas, Harringtonas ir ki
ti “spešelninkai” subankru- 
tijo ir pražudė tūkstančių 
žmonių pinigus, dar nebuvo 
jų biznio neteisingumo įro
dymas. Ne vienas žmogus 
dar galėjo manyti, kad pats 
savaime tas biznis buvo ge
ras, tik jam dėl tų arba ki
tų priežasčių nepasisekė.

“Naujienoms”, kurios iš 
visų lietuvių laikraščių tik 
vienos neatlaidžiai kovojo’ 
prieš “spešelus”, teko ne 
kartą išgirsti tokią nuomo
nę iš žmonių jau po to, kai 
Bischoffo, Harringtono ir 
kitų “spešelninkų” ofisai bu
vo užsidarę. Daugelis žmo
nių, sudėjusių savo pinigus 
į “spešelus”, o ypatingai 
“spešelų” agentai, sakė net, 
jog “Naujienos” esančios 
kaltos, kad jos kovojo prieš 
tą biznį ir sugriovė jį.

Bet dabar teismas tuos 
neaiškumus prašalino. Jis 
pripažino, kad “spešelų” 
biznis yra tolygus krimina
liam lošimui žmonių užsiti- 
kėjimu—“confidenhe’game”. 
Reiškia, jisai yra neteisingas 
pinigų darymo būdas, neti
kęs biznis. O jeigu jisai yra 
toks, tai Jį reikėjo griauti, 
neatsižvelgiant į tai, ar jisai 
žadėjo pasisekimą, ar ne.

Tai yra svarbiausia pa
moka iš to viso kartaus da
lyko. Nukentėjusiųjų žmo
nių jausmams patenkinti gal 
būt yra svarbiaus, kad trys 
“spešelninkai” eis į kalėjimą 
— bet, deja, tas pasitenki
nimas nesugrąžins jiems 
pražudytų pinigų.

Guateinala, Nicaragua, Ho
ndūras, Salvador ir Gosta Rica 
susilaukė iš p. Hughes’o, Vals
tybės sekretoriaus, tokio pa
kvietimo. Pakvietime sakoma, 
kad Centralinės Amerikos vals
tybių atstovai privalo būti sa- 
vo baldžių įgalioti pasirašymui 
“sutarties, kuria einant, bus 
nustatyta patvarus tų valsty
bių tarptautiniai Santykiai ir 
interesai”.

“Draugas” mano, kad ta 
Amerikos valstybių konferenci
ja sukursianti valstybių są
jungų (lygą), kuri turėsianti 
didelės reikšmės.. Jis sako:

“Taigi, atrodo, kad Ameri
ka ar tik neduos pradžios 
tai naujai pasaulio valstybių 
sąjungai. Nes jei susidarys 
Amerikos sąjunga, ji veikiai 
nustelbs Tautų Sąjungą, ku
ri neatsako savo siekiniams. 
Ideale ta Sąjunga buvo žo
džiais. Bet darbais pasiro
dė ją valdo keletas žmonių, 
kurie reprezentuoja didžiules 
valstybes. Mažosios valsty
bės neturi balso. Pasitenki
na jos tuomi, ką sako didžiu
lės.”
Vadinasi, “Draugas” mano, 

<ad p. Hugheso siūlomoji są
junga bus ideale, kur ir ma
žosios valstybės turės balso. 
Bet, matoma, ‘Draugas” visai 
nieko nežino apie tikrąją daly
bų padėt, jeigu jis tokius da- 
ykus rašo.

Faktas yra tas, kad Jungti
nių Valstijų kareiviai laiko už- 
rynę vienos tų “valstybių” so
stinę, laivynas “saugoja” pajli
roj esančius miestus, o Wall 
Strytis kontroliuoja tų valsty
bių industriją.

Valstybės sekretorius konfe
rencijos tikslą apibudino šiaip:

“Akyvaizdoj jau nuveiktų 
darbų nusiginklavimo reikale 
Washingtono konferencijoj 
1921 m., Centralinės Ame
rikos valstybes privalo dėti 
pastangų nusiginklavimui ir 
būti pasauliui pavyzdžiu, šio 
kontinento valstybės turi iš
dirbti atatinkamų priemonių 
aprubežiavimui ginklavimo
si Centralinėj Amerikoj”.

specialis korespondentas pra
neša, kad Municho mieste, Ba
varijoj, laikė savo “kongresą” 
Europos nionarchistai. Viso 
dalyvavę 60 delgatų, kurie at
stovavo, beveik visas Europos 
šalis. TillVę r-uslj, vokiečių, 
prancūzų, austrų, čeko-slova- 
kų, vengrų, lenkų, serbų, por
tugalų, ir t.t. Jie sukurė savo 
rųšies “Ketvirtąjį Internaciona
lą”, kuris rūpinsis sugrąžinti 
sostus pašalintoms karališkoms 
šeimynoms.

Monarchistai priiėmė rezo
liucijas, kuriomis reikalauja
ma, kad tuoj butų patupdyti 
ant sostų Romanovai, Hohen- 
zollernai, Hapsburgai, Wittel- 
bashai, Wcttinai ir kiti. Per
šama karalius net Pranei j ai.

Be to, da liko priimta rezo
liucija, kuria reikalaujama, kad 
Europos šalys neatsisakytų su
teikti prieglaudos revoliucijos 
nuverstiems monarchams.

Naujo “Internacionalo” pre
zidentu liko išrinktas Kūno 
Hoyniggo.

Ir ‘Dievo pateptiems” prisi
eina kovoti už savo “teises”. O 
kadangi žmonės kratosi nuo 
jų, kaip nuo pikto pinigo, tai 
vargu ir ‘'‘Ketvirtam Interna
cionalui” bepasiseks kam nors 
savo tavorą įpiršti.

KEISTAS ATSITIKIMAS.

“AMERIKOS TAUTŲ LYGA”.

Jungtinių Valstijų valdžia 
pakvietė Centralines Ameirkos 
valstybes prisiųsti savo atsto
vus Washingtonan gruodžio 
4 d.

Tą Valstybės sekretoriaus 
pareiškimą p. Paul Hanna va
dina humoristiniu. Nes Wash- 
ingtono konferencijos nutari
mų nesilaiko joki valstybė, net 
Amerikos laivyno viršininkai 
saike nebemažinti laivų skai

čiaus. Bet tai da ne viskas. 
Tą pačią dieną, kai p. Hughes 
išleido savo pakvietimą, New 
Yorke kalbėjo karo sekretorius 
Weeks ir gen. Hasbdrd. Jie 
griežtai pasmerkė tuos, kurie 
stoja už nusiginklavimą. Esą 
yra nuamtomas karo pavojus, 
r jeigu kongresas nepaskirs 

pakankamai pinigų apsiginkla
vimui, tai Ameriką ištiksianti 
didelė nelaimę.

Da 1907 m. Jungtinės Val
stijos “susirūpino” Centralinės 
Amerikos valstybėmis ir paga
mino joms .sutartį. Buvo pa
naudota ir prievarta. Paul liau
na sako:

“Prievarta buvo panaudo
ta tada, kai Nicaraguos žmo
nės išdrįso pašalinti dikta
torių, kuris jų kraštą Wall 
Stryčiui užstatė. Jie, mat, 
vaizdavosi, jog jie yra po
nai savo šalyj. Kad1 paro
džius jiems jų įdaidą, Ame
rikos laivynas įsiveržė į Ni- 
caraguą, atgaivino valdžią 
palankią Amerikos investo- 
riams, ir nuo to laiko tebei
na policijos pareigas Nica
raguos sostinėj.”

Tai ne perdaug prakilnus žy
gis. Centralinės Amerikos vals
tybės su nepasitikėjimu žiuri j 
jankių politiką. Bet jos yra 
bejėgės atsispirti. Jos neiš
drįs nedalyvauti‘ ir Wasluhgto- 
no konferencijoj, kur, pasak p. 
Hannos, jos turės pasirašyti 
tokią sutartį, kuri pastatys jų 
valstybes į Cubos padėtį.

“Tėvynės Balse” p. Kandida
tas į direktorius pasakoja, kaip 
Lietuvos aukštieji valdininkai 
nesiskaito su jokiais įstaty
mais. Jam tekę atlankyti Vie
vio apylinkę, kur, žmonių pa
sakojimu, lenkų legionieriai 
visokių šunybių lietuviams da
rą. Netoli ’ nuo Kaišedorio 
traukinio garvežio vedėjas 
ėmęs pamažėl traukinį stabdy
ti. Tolumoj ant pat gelžkelio 
bėgių matėsi “legionierių bū
rys”. Privažiavus artėliau pa
sirodė, kad tai ne legionieriai, 
o tik keli milicijos atstovai. 
Kandidatas į direktorius delei 
to šiaip rašo:

“Apsidžiaugiau be galo pa
matęs savuosius. Tik vis 
dėlto, čia kaž kas negerai: 
manau, pranešta, kad tuo 
traukiniu važiuoja svarbus 
lenkų šnipai ar šnipas ir čia 
tie ponai miliciantai ir, tur 
būt, žvalgybos skyriaus at
stovai darys traukinyj kra
tą. Galų galo privažiavome 
visai prie jų, ir traukinys 
sustojo. Tik vietoj kratos, 
civiliai asmenys, miliciantų 
padedami, sulipo 2 klasės 
vagonan, o miliciantai siunc- 
tė pajskui juos kelius nušau
tus kiškius, šautuvus ir 
kaž ką. Tai sako esą: 
nas vice-ministeris ir du 
partamento direktorių.

“Man pasidarė be galo 
keista, nes niekad gyvenime 
nesmi girdėjęs, kad išvažia
vę medžioti valdininkai, nors 
jie butų ministeriai, turėtų 
teigęs sustabdyti kelyj trau
kinį. Ir vėl mano galvoje 
kilo visokių klausimų: ku
riuo įstatymu vaduodamės 
jie sustabdė traukinį? Ar 
sumokėjo už bilietus nuo 
Kaišedorio stoties? Ar su
mokės pabaudą už neteisėtą 
traukinio sulaikymą ir kur 
mes nueisime prie tokios 
tvarkos?” ' t i <

dar
po- 
de-

PROFESIONALINIAI MELA
GIAI.

“KETVIRTAS INTERNACIO
NALAS.”

“TJie Mihvaukee Leader’o”

Šiame “Naujienų” No. skai
tytojai ras straipsnį vardu 
‘^Gruzijos Užkariavimas”. 
Straipsnyj aprašoma, kaip bol
ševikų raudonoji armija įsiver
žė Gruzijos respublikon ir nu
vertė socialdemokratų valdžią. 
Gi Gruzijos komunistai, jų va
do Machardzės prisipažinimu, 
tuo laiku buvo visai pakrikę ir 
nič nieko' nežinoję apie rusų 
raudonosios armijos puolimo 
tikslus. Tas vadas daro da ir 
tokį pareiškimą:

“Raudonosios armijos įsi- 
į veržimas Gruzijon ir pa

skelbimą ten sovietų valdžios 
priėmė grynai išlaukinio už

p
kariavimo pobūdį, nes tuo Gruzijos Užka

riavimas.
infortnuotas ir nieko apie tai ne-

laiku niekas nemanė sukili
mą viduj organizuoti.” 
Vadinasi, dabar negali būti 

mažiausio abejojimo, jog Gru
zijos sociaklomokratij valdžią 
nuvertė ne tos šalies žmonių 
sukilimas, o Trockio raudono- 
sies armijos durtuvai. Komu
nistai Gruzijoj buvo taip silp
ni, jog jie neturėjo atatinkamų 
žmonių valdžios sukūrimui jau 
po to, kai Rusijos raudonoji 
armija užkariavo tą šalį. Prie 
valdžios vairo atsistojo nužiū
rimi ir net kriminaliniai ele
mentai, kurie, kaip pa v. Elia- 
va, organizavo banditų saikas.

Verta atkreipti domės ir į tą 
faktą, jog nūn Grūzija yra val
doma Kaukazo biuro » (kuris 
yra niekas daugiau, kaip tik 
Rusijos komunistų Partijos 
Gentralinio- Komteto skyrius) 
ir vienuoliktos raudongvardie- 
čių armijos sovieto. Kaukazo 
biuras daro savo patvarkymus 
dėl Gruzijos, visai nesiskaity
damas net su tos šalies komu
nistų norais. Macharadzė rei
kalauja teisės apeliuoti į Mask
vą, jeigu kartais Kaukazo biu
ro patvarkymai priešintųsi 
Gruzijos komunistų pageidavi
mams.

Ar tai nestebėtina Gruzijos 
“nepriklausomybę”! Prašyti 
Maskvos suteikti jai apeliavimo 
teisės, jeigu tos pačios Mask
vos agentai išleidžia žalingus 
Gruzijai patvarkymus!

Akyvaizdoj tų faktų, aišku, 
jog Ritei jos raudonoji armija 
pavergė Gruziją, kur Maskvos 
valdonai nūn šeimininkauja, 
kaip namie. Bet nežiūrint to, 
profesionaliniai melagiai Troc
kio tipo drįso savo apmokamais 
skelbimais įkalbinėti pasauliui, 
jog Gruzijos proletariatas nu
vertė socialdemokratų valdžią.

Tai tikra Dzeržinskio ir kitų 
čekistų “absoliutine dora”, ku
ri nęigia visokią darą.

žinojo.”
O kamintemo melų kab>oj tai 

vadinasi: Gruzijos proletaria
tas menševikų valdžią nuvertė!

Išdavoj, sako Macharadzė, 
“raudonosios armijos įsiverži
mas Gruzijon ir paskelbimas ten 
sovietų valdžios priėmė grynai 
išlaukinio užkariavimo pobūdį, 
nes tuo laiku niekas nemanė su
kilimą viduj organizuoti.”

Apie sukilimą “niekas nemar 
nė”, bet nežiūrint to, visi atea- 
komingesni sovietų valdžios at
stovai bažijosi, jog tai buvo su
kilimas, o ne “išlaukinis užka
riavimas.”

Ir kadangi sukilimo nebuvo, 
tai natūralu, jog, Macharadzės 
žodžiais tariant:

“Sovietų valdžios paskelbimo 
momentu Gruzijoj neatsirado nė 
partijinės j Veikos, nė, kad ne
pasakius daugiau (! ?),vieno par
tijos nario, kurie butų galėję 
valdžios organizaciją sukurti. Tą 
darbą dirbti pasiėmė nužiūrimi 
ir nėt kriminaliniai elementai. 
Štai kur musų pirma kaltė, štai 
kur pirmoji pikto priežastis. Iš 
čia išplaukia nesėkmingumas so
vietų kūrimo Gruzijoj.

Taip kalba Macharadzė. O ko- 
minterno melagingoj oficialėj 
kalboj tai vadinasi: Gruzijoj 
proletariato diktataura sukurta.

Tuo būdu susikurusi Gruzijos 
komunistų valdžia pasirodė esan 
ti fiktyvė: tikroji valdžia atsidū
rė Kaukazo biuro (prie C. K. R, 
K. P.) ir XI armijos sovieto ran* 
koše. Jie “sprendžia visus Gra
žiuos politinius klausimus, su
prantama, be C. K. (Gruzijos) ir 
Revoliucinio Komiteto žinios.” 
Atviriausis ir šlykščiausis kari
nės okupacijos režimas.

Macharadzė kaltina tą valdžią 
tuo, jog ji vykina gyveniman ru
sinimo politiką, siekdamosi 
“Gruzijos valstybę panAikinti ir 
paversti ją paprasta Rusijos gu- 

• ___ _

Gruzijos socialdemokrtai pa- 
slcellse slirptij T*ilyi>o Macharad- 
žes pranešimą Rusijos Komuni
stų Partijos centriniam komi
tetui iš gruodžio 6 d., 1921 m. 
Vienas senųjų Gruzijos bolševiz
mo vadų, Pilypas Macharadzė, 
po Gruzijos aneksavimo buvo 
pastatytas vietinės valdžios prie
šakyj. Savo pranešime jis daro 
dešimties mėnesių bolševikų šei
mininkavimo Gruzijoj apžvalgą. 
Tasai dokumentas iškelia aikš
tėn visą melą, kurį taip uoliai 
platina visų šalių bolševikai kai 
dėl Gruzijos užkariavimo.

Ar senai Trockis savo pagar- 
sėjusioj brošiūroj, už kurios 
spausdinimą kominternas mo
kėjo Anglijos laikraščiams ap
garsinimo kainas, iškilmingai 
kryžiavojosi, jog Gruzijos prole-^ 
tariatas sukilo prieš žordanios 
valdžią ir sukurė Gruzijoj sovie
tų tvarką? Ar senai “sąžinin
gasis” čičerinas eilėj pasikalbė
jimų tvirtino tą pat, pridėdamas 
prie to da fantastinius pasakoji
mus apie paramą, kurią sukili
mo metu prancūzų laivynas 
Gruzijos valdžiai teikė?

Tarpusavy j, pranešimuose, ku
rie nėra publikai skiriami, ponai 
bolševikai visai kitaip biauraus 
puolimo istoriją dėsto. Aiškin
damas suirutės priežastis, Ma
charadzė sako, jog legaliais gy
vavimas, kuris Gruzijos komuni
stų partijai buvo suteiktas sulig 
gegužės 8 d., 1920 m. sutarties, 
visiškai ją dezorganizavo, “6-—7 
mėnesiams prabėgus, nuo musų 
partijos tik skeveldros pasili
ko.” '

Todėl, tęsia toliau pranešėjas, 
“kada raudonarmiečių puolimas 
prasidėjo, tai nė viena jačeika ir 
nė vienas Gruzijos partijos na
rys apie puolimo tikslus nebuvo Seka ant 5-to pušį.)

Bakavimas dėl Amerikoj gyvenančių Lietu
vos piliečių registracijos.

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

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

2. Atsakyti 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 klausimą ir pagalvoti apie jo 
prasmę, kad nepadarius klaidos ir išvengus trynimo, braukimo ir t.t.

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

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

6. Viena blanka gali būt pavartota tiktai vieno žmogaus balsavimui. Jeigu kam 
trūksta blankos, tai tegul paprašo savo pa žįstamo, kuris turi atliekamą blanką, arba 
tegul įsigija “Naujienų” kopiją.

7. Išpildę blanką (ir padėję savo pavardę bei adresą), iškirpkite ją visą pagal apva
dus, kuriuose ji yra išspausdinta, ir tuoj aus 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
Ne1. Ar Tamsta pritari tam Lietuvos įstatymui, kad visi Ame- Taip

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

- —
2. Ar Tamsta pritari tam Lietuvos įstatymui, kad gyvenan

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

Taip Ne

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

Taip Ne

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

- - -.. - —. -- — — ■ ■' - - —

Taip Ne

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

Balsuotojo
Vardas-Pavardė ...................................................................................................................Adresas 5

—imUo >,

.Ne
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Gruzijos užkariavimas
(Tąsa nuo 4-to pusi.)

bemija.” Jis iškelia aikštėn tą 
faktą, jog Užkaukazio respubli
kų sujungimas į federaciją buvo 
nutarta Kaukazo biuro be jokio 
pasitarimo su Gruzijos komunis
tų partija. “Toks sujungimas, 
diktuojant iš viršaus” — vietoj 
laisvo federacijos kūrimo — 
“dar labiau nuo musų liaudį ati
tolins.” Macharadzė skundžiasi 
dėl paleidimo savistovės Gruzi
jos raudonosios armijos. Tatai 
nusprendė padaryti vėl tas pats 
Kaukazo biuras, nepasitaręs su 
Gruzijos centraliniu komitetu ir 
ir revkomu (revoliuciniu kom.) 
Jis neranda tokiam žings
niui jokių motyvų, nors ir pripa
žįsta, jog pati armija neturėjusi 
didelės vertės. “Tiesa”, sako 
jis, “Eliava, nuo pat pradžios 
karo ir 'laivyno komisariato prie
šakyj pastatytas, parodė galuti
ną bankrotą, kaip dabar neuž
ginčijami įrodymai patvirtina. 
Tuo reikalu daug medžiagos su
rinko Eliavos įpėdinis, drg. A$£- 
niašvili, ir specialiai paskirtoji 
Gruzijos revoliucinė komisija. 
Jis išaikvojo desėtkus ir šimtus 
miliardų ir, vietoj raudonosios 
armijos, sukurė iš buvusių kort- 
tr-revoliucinių oficierių, kuni
gaikščių ir bajorų tikrą banditų 
ir spekuliantų šalką, kurios na
rius* dabar drg. AgniaŠvili defiėt- 
kais ir šimtais gaudo ir šaudo”.

Ir Štai, s$ko Macharadzė, Elia
va, “kad išgelbėjus save nuo at
sakomybės ir teismo, padarė ne
paprastai nevykusį (!) žingsnį: 
kad paslėpus savo piktadarystes, 
jis pasiūlė Kaukazo biurui pa
naikinti Gruzijos raudonąją ar
miją ir organiniai ją sujungti su 
Rusijos armija. Kaukazo biuras, 
ir XI armijos komitetas, vietoj 
patraukus Eliavą teisman, ati
džiai jo pasiūlymą iškausė ir dė
kingai jį priėmė.”

Macharadzė nurodo, jogei ji
sai pats, būdamas revkomo pir
mininkas, “neturėjo teisės Elia
vą nuo tarnystės pašalinti, nes 
jis buvo paskirtas be itiusų ži
nios.” Toki tai realinė Gruzijos 
valdžia.

Baigdamas savo lementacijas, 
Macharadzė reikalauja tuoj 
stvertis įvairių priemonių, ku
rios, bolševistinių reformatorių 
įpratimu, neina toliau visokių 
menkniekių. Tarp kitko jis rei
kalauja “panaikinti paskirimų 
sistemą ir įvesti rinkimus”, “pa
šalinti karinio komunizmo laikų 
metodus ir įpratimus, t. y. pa
naikinti įsakymus grynai parti- 
jiniuose ir sovietų i^eikaluose”, 
“suteikti kritikos laisvę tokiuo
se klausimuose, delei kurių nė
ra padalyta privalomų patvar
kymų”; tikrai nustatyti “Kau
kazo biuro teises ir pareigas” ir 
suteikti Gruzijos komunistų par
tijos centraliniam komitetui tei
sės apeliuoti (!) į Rusijos Ko
munistų Partijos Centralinį Ko
mitetą dėl Kaukazo biuro spren
dimų. Ir prie viso to Macharad
zė dar reikalauja “pašalinti Elia
vą nuo tarnybos ir atiduoti jį 
teismui.”

Macharadzės pranešimas pa
tvirtina tik tai, ką visi žinojo 
apie tikruosius “sovietų vald
žios” valdymo budus ir priemo
nes. Jis svarbus tik tuo, jog pra
nešimo autorius yra vienas 
stambiausių bolševizmo piliorių 
Kaukaze. Vienok mes nė valan
dėlei neabejojame, kad ryto, 
kaip ir šiandien, bolševikai tvir
tins, jogei Gruzijos žmonės su- 

• kilimo pagalba social-išdavikų 
viešpatavimą nuvertė ir sukurti 
Gruzijoj “sovietų tvarką” it 
“proletariato diktatūrą”.

— L. M.

Redakcijos prierašas, šis straip
snis yra paimtas iš nišų social
demokratų laikraščio “Socia'listi- 
českij Viestnik”. Jo autorius, 
matoma, yra L. Martovas. < '

I Dr. M. T. Strikol’js
Lietuvis

GYDYTOJAS' IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

Vai. 6 iki 8 vai.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tėl.: Lafayette 0263 \ *

CHICAOOS 
:: ŽINIOS ::
Pn. KLlMEK DARBUOTA 

AIŠKĖJA.
Kapsczyk’o lavone rado arse
niko. Iškasė dar du lavonu.
Teisėjo Oscar Hebei įsaky 

mu pereitą savaitę tdpo iškas
tas lavonas F. Kupsczyk’o, pas
kutinio p-ios Tille Klimek vy
ro, kurs misteriškai pasimirė 
balandžio 21, pereitą metą. 
Tai padaryta, kadangi p., T. 
Klimek prisipažino užnuodiju
si dabartinį savo vyrą, J. Kli
mek, kurs kankinasi West Si- 
dės ligoninėj. Vyriatisis koro- 
nieriaus chemikas, W. H. Hal- 
ton, analizavo lavoną ir sura
do arseniko, kurio pakaktų 
užnuodijimui keturių žmonių.

Nežinoma moteris telefona- 
vusi koronieriui iškasti pirmą
jį p-ios T. Klimek vy/ą, J. 
Mitkewicz, kurio lavone busią 
galima ; rasti daug arseniko. 
Sąryšy su tuo dar du lavonu 
tapo iškastu — J? MitkeVvicz 
ir Wojcik Sturmer, vyras p. 
Nellie Sturmer, kuri prisipaži
no paskolinusi arseniko p-iai 
T. Klimek. Šiandie bus pada
rytas cheminis analizas abie
jų lavbnų. Užbaigus tyrinėji
mo darbą bus pradėtas teis 
mas kaltininkų. Pamatysime 
kuo tai užsibaigs.

PIENO KVORTA 10 CENTŲ.
Russell J. Pooie, sekreto

rius ‘injesto tarybos brangumo 
komiteto, pranešė,' ‘kad chica- 
giečiai galės pirkti pieno kvor
tą už dešimt centų. Tuo reika
lu tapusi padaryta sutartis su 
koperatyve pieno pardavinėji
mo kompanija. Tokia kaina 
pienas busiąs pardavinėjamas 
nuo šiandie visose grosernėse 
ir atatinkamose krautu
vėse. Panašų skymą išmėgi
nusi Kenvvood’o pieno kom
panija. Rezultatai buvę paten
kinantys.

* — » - - i ;

NUTEIS® PLAUTI GRINDŲ.
—Jus esate perriebi, mano 

moterėle. Jūsų taukai peniškadi 
ja jūsų smegenims ir pastarie
ji neveikia gerai. Aš nuteisiu 
jumis susirasti grindų plovimo 
darbą kekioj nors vidurmies- 
čio krautuvėj ar ofise. Tai pri- 
gelbės jums sumažinti jūsų 
perdidelį .sunkumą ir riebumą. 
Po to jūsų protast bus blaives
nis.

jTokį nuoprėndį išnešė teisė
jas Haos S. Clark nuovados 
teismabuty prieš panelę PearI 
Cannon, 22 metų amžiaus, gy
venančią po nr. 7615 Aber- 
deen gt. ir sveriančią 170 sva
rų. Ji buvo kaltinama dėl pra
šinėjimo pinigų iš darbininkų 
vidurmiečio krautuvėse ir dėl 
išmainymo falšyvų čekių.

TURI UŽMOKĖTI $200 
BAUDOS.

Milton A. Kurtz, aptiekorius, 
3462 Lawrence avė., buvo 
areštuotas kam girtas važinė
josi automobiliu. Sulig polici
jos viršininko Fitžmorriso pa
tvarkymu jis turėjo pereiti 
daktaro ekzaminaciją, kuri tu
ri patvirtinti ar atmesti girtu
mą. Daktarui patvirtinus girtu
mą, jis turi užsimokėti $200 
baudos ir patupėti šešis mėne
sius pataisos namuose.

AREŠTAVO GIRTĄ. 
ŠOFERĮ.

Arthur Hofsier, 3043 Archer 
Avė., tapo areštuotas kam gir
tas operuoja automobilių. Tei
sėjas Asą Adams priteisė jam 
užsimokėti $25 baudos ir teis
mo lėšas.

ŽUVO TRYS ŽMONĖS. 
EKSPLIOZIJOJ.

Ekspliodavus cheniikalų ku
bilui Redmanci Chemikalų 
Produktų kompanijos dirbyk- 
loj, 636 W. 26 gt., užmušti 
trys darbininkai ir du sunkiai 
sužeisti. Ekspliozijos priežas
tis nepatirta.

Lietuviu Htatuliunso
BRIDGEPORTAS.

Organizuojasi naujas mišrus 
chorus. • ; i

Keli metai Atgal Chicagoj 
buvo apie septyni chorai. Ne
buvo tokio kampelio, kur nesi
rado choro. Užėjus gi pragaiš
tingai audrai, turėjo ir chorai 
griūti, nes kaip visose organi
zacijose, taip ir choruose buvo 
pasėta draskymo sėkla...

Dabar jau toji nedoroji sėk
la, ir ta pragaištinga audra 
baigia nykti ir, gal neužilgo 
užstos ramumas. Gal užstos 
vėl tokie laikai, kaip kad pir
miau buvo. Dainuosime visi ir 
visiems. Veiksime visi iš vie^ 
no — publika su dainoriais, d 
dainoriai su publika. Varysimė 
darbą pirmyn.

Žinoma, gal ne vienas pasa
kys, kam jau čia reikalinga 
tiek daug chorų; geriau tegul 
būna mažiau,. bile tik butų 
skaitlingi ir gražiai padainuo
tų. Iš dalies gal butų ir tiesa, 
bet iš kitos pu^ės pažvelgus ir 
su mylinčiais dainuoti įsi
šnekėjus, pasirodo visai kas 
kita. Yfa atvažiavusių iš Lietu
vos gana skaitlingas būrys lie
tuvių, kurių dauguma nori ką 
nors veikti —- pasilavinti, ap
sišviesti ir tt. Pakalbinus eiti 
prie kokio nors choro, toj gau
ni atsakymą: “Taip, labai no
rėtumėm prigulėti prie choro, 
bet kad neturime tiek drąsos, 
čia chorai, matyt, senai jau gy
vuoja ir gana pasilavinę. Mes 
naujieji negalėsime jiems pri
lygti. Kad tai butų naujas 
choras, tai visi Sykiu padėtu
mėm mokytis, visi iš sykio šu- 
sipažintume, — tai butų drą
siau ir netaip gėda... ”

Taigi su tuo tikslu ir yba or- 
ganiztiojaiha naujas mišrus 
choras, čia tai ir bus proga vi
siems pagulėti — dainavu
siems ir naujiems, Porintiems 
pradėti dainuoti. Chorą moky
ti, kol kas, pasižadėjo energin
gas chobvėdis; fe Dilius. Pir
ma naujo choro repeticija bus 
7 dieną lapkričio, antradienio 
vakarą, 8 valandą, Raymond 
Chapel svet., 816 W. 31 gat. 
(ketvirtas namas nuo Halsted 
į vak.) Kviečiame visus vyrus, 
moteris ir mergaites.

—Organizatorius.

18-os GATVĖS KOLONIJA.
A Žmuidzinavičiaus prakalbos.

Pereitą ketvirtadienį, lapkri
čio 2, Apveizdos Dievo parap. 
svet., S. Union ir 18-os gt., 
apie 9 vai. vak., įvyko A. Žmui
dzinavičiaus, Šaulių Sąjungos 
atstovo, prakalbos. Pirininin- 
kavo kun. Albavičhis.

A. Žmuidzinavičius pradėjo 
savo kalbą sveikinimais ame
rikiečiams nuo šaulių Sąjun
gos Lietuvoj. Savo įdomioj 
kalboj jis labai vaizdingai nu
piešė sekamus dalykus: kas 
per organizacija yra ta Šaulių 
Sąjunga, kuomet ji susitvėrė 

NAUJIENŲ 
Metinė Biznio Knyga 

ir AlmanaKas
1923 METAMS
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Jau Spaudoje

Šimtai Puslapių 20,000 Informacijų
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ir kokių priežasčių verčiama 
susitvėrė; iš kokių liaudies 
sluogsnių ji susideda ir kokią 
rolę lošia kovoj su Lietuvos 
priešais; kokių nuožmybių lie
tuviams prisiėjo pergyventi 
besikaujant su Lietuvos oku
pantais — bermotininkais, bol
ševikais ir lenkais, kaip lietu
vių šauliai kovojo ir dabar 
kovoja su lenkų plėšikais-ka- 
reiviais ne tik pafrontėj, bet ir 
lenkų legionierių tarpe ir jų 
užpakaly; kaip jis su Rapolu* 
Kruču, Filmų Bendrovės na
riu, buvo \ papuolę į Žiaurias 
lenkų legionierių rankas ir 
kaip iš jų ištruko. Visa tai bu
vo labai įdomu, ir žmonės ati
džiai klapsėsi.

Pasak kalbėtojo, šauliai di
džiumoj susideda iš kaimų ber
nų, bet prie jų priklauso viso
kių pažvalgų ir partijų žmo
nės, išskyrus komunistus, ku
rie ndrį atiduoti Lietuvį bol- 
Šėtikahis ar Ifenkalhs. Prie šau
lių priklausą nė tik vyrai, bet 
vaikai, moterys, niėrginos ir 
dargi kunigai. Labai daug šau
lių žuvę nuo žiaurios lenkų 
rankos, bet nepasakė, kiek ku

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuvių apdraudos ir pašalpos or

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

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

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

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

v $6.00, 9.00 ir 12.00 į savaitę.
s Del platesnių informacijij kreipkitės šiuo adresu:

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

o
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Tikri juokai 
tolygus giedojimui— 
turint tobulai skambantį 
akompaniamentą!

Nauji žodiniai rutuliai tik
rai priverčia kiekvieną dai
nuoti. Tiesiog negali atsilai
kyti. O šią savaitę mes par
duosim jums naują

GROJIKU PIANĄ 
$395

Jis kaipo pianas yra tolygus paprastam pianui pardavinėjimam kitur 
už tuos pačius pinigus. Tatai jus gaunate visus grojiklio mechanizmo 
smagumus — dykai. Tik tam tikras skaičius.

Išlygos: Maža Suma įmokėti ir 
Lehgvi Mėnesiniai Išmokėjimai.

Lyon Healy
Wabash Avė. ir Jackson Blvd.
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nigų žuvo besikaujant su len
kais. Šaulių Sąjunga esanti 
bepartyvė, nepolitinė, patrioti
nė organizacija. Jos susirinki
muose uždrausta kalbėti arba 
diskusuoti apie politiką. Lie
tuvos šauliai —* tai nuožmiau- 
sis ir mirtiniausia peilis po 
lenkų kaklu.

(Seka ant 6 pusi.).

PER 12 DIENŲ I LIETUVĄ 
Greičiausia vandeniu kelioni

Su ypatiiku ekskursijos palydovu 
su staptelčjimu prie Southampto- 
nu, dėl Danzigo, Piliavos, Memelio 
ir Libavos, Ant tieno iš trijų grei
čiausių jūrių milžinų, kurie aplei
džia New Yotką kak UTARNlN- 
KAS.

Visi trečibi klcšos pasažieriai 
kambariuos*.

MAUftEtANIA A0U1TANIA 
BERENGARIA.

Taipgi per Liverpoolį ir Glaagovą. 
CAMERONIA  .......... Lapkričio 4
CORONIA ...................... Upkr. 4
COLUMBlA .............. Lapkr. 11

Laivakorčių ir informacijų kreip
kite prie artimiausio agento jūsų 
mieste, arba apielinkSj.
.................................. . ............... i WI» ........ Ui

M ■■ MM*^

Iškirpk šitą I 
ir prisiųsk. |
i U “ ] " T i

« i a ii

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
barimą.

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

Chicago, III.

Naujieji Lietuvei 
Pinigai Litai
Jau siunčiama per

Didyjį .Valstijinį Banką

DR. VAITUSH, O. D. 
LMM. AM, BmcUUiIM

Parengvins akių įtempimą, kuri! 
esti, priežastimi galvos skaudljimoj 
svaigulį akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
ireiiaš *Ms, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka ttusingai akinius. Visuose at- 
įtikimuos* ♦gzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama | 
mokyklas Vaiku*.

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

Ant BridgeportO
Pritaikau akinius, sudužusius stik
lus ir sulaužytus rėmus sutaisau į 
trumpą laiką; užtikrinu kuogeriau- 
sią patarnavimą ir užgąnėdinimą.

Patarimai suteikiami dovanai

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

AKIŲ

Nature Gura Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopąthas, Chiropratas, 
Naturopathas

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

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

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

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

Tel. Lafayette 5698.
Vyry

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

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

Chicago.
I .1 .IH I J ...........-

DR. W. YUSZK!EWICZ
Gydo visokias ligas? galvos, 

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

1407 Milwaukee Avė.
Tel. Humboldt 5849

f

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 2118U-----  .... . -■....T . _ J

’ DR. A. MONTVID * 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą*

25 E. Wa»hington St 
Valandos i nuo 10 ild 12 ryta 

Tėlephone Central 3862 
1824 Waban»ia Ava.

Valandos: nuo 6 ild 8 vakar* 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715 .

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DANTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedalioj nuo 10 iki 12 ryto.
3261 S*. Halsted St., Chicago, III.

_____________ w
/—---- 7------------------------

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

E. J. McQuaid
5822 S. Racine Avė.

Chicago*, III.
V.------------ -------_________________ j

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
t patarnauju kuogeriausiat

M. Yuška,
3228 W. 38th St., Chicago. III.^■IIIIIIII ..................... ..........................................................................■

Central Manuafcturig 
District Bank

1112 West 35th Street 
Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.
■ 11 " - z

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

, Valandos:
noo 10 fyto iki 3 vai. po pietį 

Telefonas Victory 9082
H H 11 |>|| I Į...............H uį/

/......  ' ' ‘ n

Tel. Austin 737 '

DR. M ARYA 
DOWIATT—SASS

Kątik sugrįžo Ii Califomijos ir 
vii tęs savo praktikavimą po Ho.

5208 W. Harrisoa St.
Valandos 8—12 kasdieną ir 6—3 

vakare išskiriant nedėldienius.
....... . iii-,   

m*-"1**1"1............ .. ■■■■ u « ■■■ ■ ■ ,,i......................||^

Rezidencijos tel. Van Buron 0294
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligą.

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

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Ava, 
Tel.: Yards 994

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

v—........................ . ■ . y

Canal 4257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryt*
1821 So. Halsted SU 

Kampas 18 ir Halsted 84.
V-',

Office Hours: 10 iki |2 pietų 
5 iki 7 vak.

Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Yiifika

PHYSICIAN AND SURGEON
1900 So. Halstod St.

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

Tel. Lafayette 0098
■... Į Ui .............. ..

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
Phone Boulevard 0313 

Patarimai dovanai.
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakar*.

. . . . . ==^
TIephonas Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St, 

CHICAGO, m. 
VALANDOS: Nuo 8 ild 11 ryt* 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedllioms ofisai yra 

uždaryta*s- -_...- I—- -
Telephone Yards 5834

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

lyto ir nuo 7 ild 9 v. vak.
3325 So. Halsted StM Chicago, IH.

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 So. Halsted St., Ckicag*.

DR. C. K. KLIAUGAI 
DENTTSTAS

18Ž1 So. Haisted St„ Ckicag*, HL 
kampa* 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak. 
Phone Canal 0267

L---------- ’

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

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

Ned. 9 iki 11 ryto
Tel. Boulevard 5913 i

Rezidencija, 3159 So. Union Avd i
Tel. Yards 1699



(Seka nuo 5-to pusi.)

METROPOLITAN
STATE RANKAS

NAUJIENOS, ChfcagO, HL Pirmadienis, Lapkr. 6, 1922

A. Žmuidzinavičius kalbėjo 
apie valandą laiko. Baigdamas 
kalbėti prašė susirinkusių pa
aukauti kiek kas išgali Lietu
vos šauliams. Man jo kalba 
patiko. Jis gražiai, nė vieno 
neužgauliodamas, atliko savo

na klerikalams ir jų klapčiu
kams reikėtų iš jo pasimokinti 
švelnumo ir padorumo.

Po jo kalbėjo kun. Bumšas, 
"švento rašto žinovas.” Jis 
kalbėjo apie Geležinį Vilką ir 
atvadavimą Vilniaus ir Klai
pėdos. Pasak jo Lietuva nepa- 
gamindama nieko gali puikiai 
gyvuoti turėdama Vilnių. Mat 
Vilnius — tai Lietuvos tranzi
tas, iš kurio esą galima turėti 
didelių įplaukų. Danija nieko 
nepagaminanti (?), bet esanti 
turtinga tranzitu. Man teko 
girdėti jį kalbant pirmu kar
tu, bet turiu pasakyti, kad jis 
turi daugiau žmoniškumo ir 
doros negu nepraustaburnis 
Garmus. Jis nesikolioja ir nė 
ant kieno neužsipuldinėja. Vie
nas dalykas, kuris “baderjavo” 
jam kalbėti, tai vaikučiai. Bet 
jis, juos savotiškai sudraudė.

Buvo ir daugiau pamargini- 
mų — deklamacijų, dainų ir 
t. t. Turėjo kalbėti dar koks 
Mickevičius, nesenai sugrįžęs 
iš Lietuvos, bet man neteko jo 
girdėti, nes jau buvo arti vi
durnaktis, ir reikėjo važiuoti 
namo. Tuo pačiu laiku buvo 
apvaikščiojimaš ' 600 metų su- 
k ak tuvius perkėlimo Lietuvos 
sostines iš Trakų į Vilnių.

Lietuvis.

BRIGHTON PARK.
Vakarienė.

Spalio 27 d. McKinley Park 
svetainėj, D. L. K. Keistučio 
Paš. ir Pol. Kliubo dramos 
skyrius turėjo vakarienę, kuri 
buvo surengta atsisveikinti su 
F. Žemaičiu, buvusiu dramos 
skyriaus pirmininku, ir už- 
megsti susipažinimą narių tar
pe. Tai dar pirma tokia vaka
rienė musų kolonijoj. Dramos 
skyriaus narių susirinko gra
žus būrys. Dramietės paruošė 
gardžių valgių; neatsiliko ir 
dramiečiai — kas ką sumanė, 
tą atsinešė.

Po vakarienes dr-gė M. Dun
dulienė pakvietė kelis dramie- 
čių ką, nors pasakyti. Vienas 
priminė, kad su atgijimu Lie
tuvos turi ir jos menas atgy
ti ir ragino dramiečius toj sri
ty daugiausia darbuotis. Taip
gi ragino darbininkus liautis 
tąsytis už plaukų, bet vieny
tis ir veikti dėl savo reikalų. 
Užbaigdamas priminė, kad dr- 
gė Dundulienė parašytų prieš
karinį veikalą, kurį Keistučio 
Kliubo dramos skyrius pirma
sis suloštų. Kitas išreiškė pa
geidavimą, kad drg. F. Žemai
tis kada nors sugrįžtų atgal 
Chicagon veikti, kaip ikišio] 
veitač. Drg. Malela, dramos 
skyriaus pirmininkas, išreiškė 
pageidavimą, kad F. Žemaitis 
atgal sugrįžtų. Drg. F. Žemai
tis atsisveikindamas apgailes
tavo, kad turi palikti tokį gra
žų būrelį draugų, su kuriais 
jis taip smagiai veikė. 'M. D. 
kvietė stoti kliuban moteris ir 
merginas ir darbuotis meno

dejas p. V. M. Stulpinas su- 
šaukJę susirinkimą Mildos sve
tainėje; kad tos bendrovės na
riams ir kitiems įdomaujan- 

. tiems tos bendrovės reikalais 
' suteikus žinių apie jos veiki

mą Lietuvoje. Žmonių susirin
ko nedaug ir iš tų kai kurie 
pasėdėję išėjo laukan nesido
mėdami jo pareiškimu.

Lietuvių Prekybos Bendrovė 
tapus įkurta sausio 9 d., 1919 
m. ir inkorporuota ant $2,000,- 
000.00.

P. Stulpinas, kaipo Bendro
vės vedėjas nesenai 
Lietuvon patirti, kas ten yra 
šitos bendrovės nuveikta. Šitą 
susirinkimą jis buvo sušaukęs 
tam, kad pasidalinus savo įs
pūdžiais su bendrovės dali
ninkais ir atrėmus tam tikrus 
paskalos apie šitą bendrovę, 
kuriuos leidžia, kaip jis sake, 
negeros valios žmonės. Bend
rovės stovis, jo pasakojimu, 
esąs toks:

Išpirktų bendroves akcijų 
esą už pusę miliono dolerių. 
Bendrovė turinti įsteigusi ban
ką Kaune ir banko šakas Šiau
liuose. Skuode ir Anykščiuose. 
Banko valdyboje veikią inž. 
Žurauskis, Beitžinskis-įGausu- 

tis ir kun. Žilius. Be to turį ei
lę krautuvių, kurios pardavi- 
nėją koloniales prekes, masti
nes prekes, siutus, drabužius 
ir fordsonus, fordinius auto
mobilius ir Buickus. Fordsonų 
esą parduota , Lietuvoje 60. 
Krautuvės lig šiol nepadariu
sios pelno, nes markes kursui 
vis puolant bendrovė susilai
kiusi nuo pirkimo prekių.

Bendrovės technikos skyrius 
turįs Kaune savo dirbtuvę, kur 
dirbą 50 amatninkų, visi rusai; 
čia ne tik pataisoma sugedu- 
sis autobusas ar automobilius, 
o ir padaroma naujos mašinos 
dalys, ir padaroma pigiau ne
gu pargabenant iš Amerikos. 
Šita dirbtuvė esanti reikalinga 
pačiai bendrovei, nes ji ope
ruojanti kelias autobusų lini
jas ir kadangi Lietuvos keliai 
esą prasti, tai busai tuojaus 
sugendą. Bendrove iš autobusų 
linijų turinti gražaus pelno. i

Bendroves turtas susidedąs 
dar iš namų įvairiuose Lietu
vos miesteliuose, tarp tų kino 
(kratomųjų paveikslų) teat
ras Palangoje, tečiaus bendro
vė kol kas nesivertus tuo teat
ru, kadangi šiemet maža žmo
nių tebuvę suvažiavusių Pa
langos kurortai!, bet ateityje 
tikimąsi turėti iš jo pelno.

Svarbiausias bendroves dar- ' 
bas tai esą padarymas sutar- gauti nuo darbdavių paliudiji-

APSIVEDIMAI. REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ NAMAI-2EME

važinėjo

PAJIEŠKAU APSIVEDIMUI mer
ginos, ar našlės, kad ir su vaiku, nuo 
30 iki 40 matų amžiaus. Esu našlys, 

. be vaikų, 45 metų amžiaus, turiu far- 

kėta. Ant farmos negyvenu, dirbu ka
syklose. Kuri norėtų to, prašau atsi
šaukti adresu: Karolis Gagls, Weno- 
na, Illinois. w

,,1.1,1 I Į. I Į.......... III........... III » III.Į.J

MQTERŲ VYRŲ
i M • v v i ut vciiKų, iiiecu amzaaub, luiiuŠitas Bankas, is priežasties 40 aknj ir 4 lotus, viskas išmo- 

rinkimų antradienį, lapkričio 7 
d., 1922 m. bus uždarytas visą 
dieną. Trečiadienį, lapkričio, 8 
č(., bankas bus atdaras atliki
mui visokių reikalų kaip ir pa
prastai;

Metropolitan State Bankas,
2201 W. 22nd St.

RASTA-PAMESTA

REIKALINGOS MERGINOS 
į valgomų daiktų dirbtuvę. At
sišaukite 7:30 vai. vakari}.

E. K. POND & CO., 
517 W. 24th PI. 
arti Wal'lace St.

Pranešimai

Susivienijimo Lietuvių Namų Savi
ninkų Bridgeporte, “extra” susirinki
mas įvyks Mildos svetainėje, 3140 S. 
Halsted St., panedėlį, Lapkr.-Nov. 6 
d., 1922, 7 vai. vak. Visi nariai ma
lonėkite susirinkti, nes yra svarbus 
dalykas apsvarstymui.

— Rašt. Kazys Vičas. 
940 W. Marąuette Rd.

ONAI ŠVEISTIENEI, lapkričio 4 
d., belaukiančiai karo ties Archer 
Avė. ir Halsted gat. tarp 2 ir 3 vai. 
po pietų jauni vaikiozai, bėgdami pro 
salį ištraukė mašnelę pinigams ir nu
bėgo; joje buvo dvi bankinės knyge
lės, viena iš Crawford State Banko, 
kita iš Stock Yards State Banko, 
$47.00 pinigais ir čekis ant $67 su 
centais. Kas sugrąžins bankų knyge
les, gaus atlyginimo $10.00.

THOMAS ŠVEISTIS, 
8934 W. 16th St. 

Tel.’ Lavvndale 1914.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ ,

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

REIKIA-
DARBININKŲ prie tro- 

kų, taipgi prie mašinų pa- 
geĮbininkų. Patyrimas ne
reikalingas. Nuo šniotų ati
duodama kuomet jau išmok
sta. Ateikit pasirengę dirbt. 
ACME STEEL GOODS CO.

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

BRIGHTON PARK kolonijoje $2,- 
500 nupirks tau vieną iš puikiausių 
namų. Naujausios mados įtaisymų, 
dviejų lubų aukščio namai, du po 6 
kambarius pagyvenimai: sun-parlors, 
bufetai, fire-places; randasi labai gra
žioj vietoj, netoli lietuviškos bažny
čios ir arti “public” mokyklos. Jeigu 
abejoji šiam apgarsinimui, nuvažiuok, 
persitikrint locnomis akimis ant 
Maplewood Avė., 4202-04-06 ir 08, — 
o po tam kreipkitės prie M. J. KIRAS 
REAL ESTATE IMPROVEMENT 
CO., 8335 S. Halsted St., Yards 6894.

) Mrs. Alice Riley, founder Evans- 
ton’s Woman League, will be at the 
Bryn Mawr Woman’s Club Monday, 
Nov. 6, at 10:30 A. M. to speak be- 
fore the Drama Study Class on “The 

I Little Theatre Abroad.” Luncheon is 
I always served at the club so come 
and stay for the business meeting 
vvhich is at 2 P.
afternoon will be a singer, an ex- 

jpoldier fronv the Conservatory of 
Music, which is under government 
supervision and is located at Prairie 
Avė. . /

M. Music for the

ISRENDAVOJIMUI

ANT RENDOS. flatas 5 
ruimų. Elektros šviesa ir ga- 
sas. Renda $26.00 į mėnesį.

JUSTINAS RIMAS, 
2517 W. 39th PI.

ĮVAIRUSSKELBIMAI

REIKIA DARBININKŲ

REIKIA hog butehers ir 
gabaus pjovėjo. Taipgi paty
rusių pakaunėse lėberių. Ge
ra alga ir nuolatinis darbas. 
WESTERN PACKING &

PROVISION CO;, 
3854 S. Morgan St.

MORTGECIAI-PASKŪLOS

VYRŲ PARDAVIMUI

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

LOUIS STERN & CO.
5 North La Salk St.

Kampas Madison. Tel. Main 4845

PARDAVIMUI saliunas. Prie 
žastis *patirsit ant vietos.

3759 Wallace St.
MOKYKLOS

Roseland. — Lietuvių Darbininkų 
Namo Bendrovės šėrininkų mėnesinis 
susirinkimas įvyks lapkričio 6 d,, 7:30 
v. v., K. Strumilo svet., 158 E. 107 
St. Visi šėrininkai ir šėrininkės ma
lonėkite atsilankyti, nes turime daug 
svarbių reikalų svarstyti.

— J. Tamašauskas, sekr.

Lietuvių Namų Savininkų P. V. N. 
D. C. mėnesinis susirinkimas įvyks 
lapkričio 6 d., 8 v. vak., M. Meldažio 
svet., 2244 W. 23rd PI. Visi nariai 
pribukite laikiL nes randasi aptarti 
daug svarbių nfeikalų.

— J. Danta, Rašt.

Chicagos Lietuvių Auditorium Ben
droves Direktorių ir draugijų atsto
vų susirinkimas bus pirmadienį, lap
kričio 6, 8 vai. vak., Keistučio Spul- 
kos name, 840 W. 33rd St. Direkto
riai ir draugijų atstovai laiku pri
bukite, nes yra daug svarbių reikalų 
svarstyti, kaslink statymo svetainės.

— K. J. Demereckis, nut. rast.

Naujienų Eikursija!
Kurie manote važiuoti ant 

Kalėdų Lietuvon, privalote ne
vilkinant nusiimti savo paveik
slus ir ateiti į Naujienų ofisą, 
kad išpildyti aplikacijas dėl pass- 
porto.

Exkursantai išvažiuos iš Chi- 
cagos 10 dieną Gruodžio, tad 
laikas trumpas, o reikalų atlik
ti yra gana daug.

Naujienų laivakorčių skyrius 
jum pagelbės visame veltui.

Kurie jau išpildė aplikacijas 
dėl passporto, pasistengkite

STOGŲ DENGĖJAI
Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 

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

DARBININKŲ, kaipo pa- 
gelbininkų prie mašinų. Nuo 
šmotų darbas, patyrimas ne
reikalingas. Ateikite pasi
rengę dirbt.
ACME STEEL GOODS CO. 

2840 Archer Avė.

PARDAVIMUI restaura
cija geroj vietoj. Biznis iš
dirbtas. Parduosiu pigiai.

Atsišaukite:
1332 S. Morgan St., Chicago

REIKIA DARRININKŲ
MOTERŲ

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

500 So. Peoria St.

REIKIA vyrų dirbti gele
žies atmatų kieme. Gera al
ga.

BIRK HARRISON CO., 
2457 S. Loomis St.

PAREINA PARDUOTI 
gražus grojiklis pianas, su 
Ukalele prietaisa labai pi
giai, perkant tuojaus.

1211 W. Garfield Blvd.

VALENTINES DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madison Street
Tel. Seeley 1643

Kirpimas, dezaininimas, siuvi
mas, dresmaking ir pattertn 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.

REIKIA moterų, patyrusių 
prie apipiaustymo mėsos. Gera 
alga ir nuolatinis darbas.

Western Packipg & 
Provision Co.,

3854 S. Morgan St.

REIKALAUJAMA PLY- 
tų klojėjų 73 gat. ir Evans 
Avė., ir 49 gat. ir Lake Park 
Avenue.

TURNQUIST CON- 
STRUCTION CO.

PARDAVIMUI RESTAURA- 
nas, geroj vietoj, maišyty tau
tų apgyventa. Parduosiu pigiai, 
nes važiuoju Lietuvon.

Atsišaukite:
821 W. 14th St.

VYRAI! MOKINKITBS BARBERIO 
AMATO

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

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

REIKIA patyrusių mote
rų sortavimui regsų. Gera 
mokestis ir geros darbo są- 
ygos. Atsišaukite tuojau. 
GUMBINSKI BROS. CO., 

2261 S. Union Avė.

REIKALAUJAMA mer
ginų prią lengvo dirbtuvės 
darbo elektriniams daik
tams sudėlioti. Geras dar
ias, 'gera mokestis.

BERSTED MFG. CO
771 Mather St.

•>

KARŲ STATYTOJŲ 
Ilgam darbui prie naujų ka- 

darbas vidui.
AMERICAN CAR & 

FOUNDRY CO.,
2310 So. Paulina St;

PARDAVIMUI SALIUNAS GE- 
roj vietoj, biznis išdirbtas. Visokių 
tautų apgyventa. Parduosiu už pir
mą teisingą pasiūlymą. Pardavimo 
priežastis labai svarbi. Kas bus pir
mas, tas laimės.

2649 W. 47 St.
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REIKALAUJA SKRYN- 
dirbių ir apibaigėjų rakan
dų dirbtuvėje.

SALTER MFG. CO., 
339 N. Oakley Avė.

PARDAVIMUI GROSER- 
nė ir bu'černe geroj vietoj, 4 
pagyvenami kambariai už
pakaly; parduodama dėl ki
to biznio.

1736 N. Hoyne Avė.

LEVESKIO MOKYKLA
PcTsi k.81S

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų i visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.1 7:80 iki 9:80. 
Nedaliomis nno 10 ryto iki 12:30 
▼.p.p. mokina lietuvių gramatikoa.

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

Po prakalbėlių A. Grušaitė 
(jei neturiu klaidą) su kita 
svetimtaute i mergaite sudaina
vo porą dainelių. Jiedvi taip
gi — viena smuiku, antra pia
nu — gražiai pagriežė, o sve
čiai smagiai pašoko. Vakaras 
tuo ir užsibaigė. Tvarką vedė 
dr-gė M. Dundulienė, kuri ir 
sumanė rengti vakarą. Buvo 
apkalbėta 'choTo organizavi
mas. —Km-

ties 10 metų su Šiaulių mies
tu. Ta ja sutartim einant ben
drovė aprūpinsianti miestą 
elektros jiega. Sutartis einan
ti galion nuo šių metų spalio 
20 dienos. Elektrą bendrovė 
gaminsianti panaudodama dur
pes. Ji apipirkus netoli Šiau
lių pelkių plotą apie 12 mylių 
ilgio ir apie 4 mylių pločio, 

’kur bendroves inžinieriaus ap
skaitymu durpių galį užtekti 
200 metų ir Jos esą kaitresnės 
net ri už minkštąsias akmeni
nes anglis. Durpųms kasti 
Bendrove turinti nupirkusi 
mašiną už 5 milionus markių, 
bet jai teksią dar bent vieną 
tokią įsigyti. Apskritai durpi
nės kasyklos ir elektrinės pa
jiegos stoties ištaisymas bend
rovei atsieisiąs $50,000. Į emi
sijos banką Bendrovė esanti 
įdėjusi $50,000. šitie ir kiti 
Bendrovės įdėliai, pareiškėjo 

nuomone, atnešią didelio pel
no dalininkams. Kad šiemet 
dividendai nebuvę išmokėti, 
tai, viena, kaltas tam krautu
vių nedavimas pelno esąs mar
gės puolimas, kita, bendrovė 
daug kapitalo įdėjus į naujus 
sumanymus,
bendrovės stovį ir pelnus atei
ty. šancuose prie pat gelžke- 
io ir ant Nemuno kranto 
bendrove nupirkusi piečių prie
plaukos tikslui už 500,000 mar
čių, o jau dabar esą jai siūlo
ma $ę0,000, bet bendrovė ne
mananti parduoti ne tik šitos, 
bet nei kitų savo nuosavybių.

mus apie savo uždarbį, už 1919- 
1920-1921-1922 metus, o mes 
pagelbėsime gauti clearing po-* 
pieras.

Atidai norinčiy atsikviesti 
gimines iš Lietuvos

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

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

ASMENŲ JIESKOJIMAI
kurie užtikriną

Apie Liet. Prekybos B-vės 
veikimą Lietuvoje

Ketvirtadienio vakarą Lie
tuvių Prekybos Bendrovės ve-

JIESKAU 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 moteris paviliojo arba kas už
mušė — nežinau. Jei kas apie jį ži
no, malonės man pranešti. Arba jis 
pats malonės 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* Leavitt St., Chicago, III.

REIKALAUJAMA MO- 
terų ar merginų senesnių 
kaip 16 metų amžiaus į dė
žių dirbtuvę.

RATHBORNE HAIR 
RIDGWAY CO., 
1418 W. 22nd St

REIKALINGA MOTERIS prie 
namų darbo. Valgis, guolis ir 
neblogas užmokesnis. Darbas 
ant visados. Kreipkitės į Nau
jienų Skyrių, 3210 So. Halsted 
St., No. 47.

Merginų 
. ir 

jaunų moterų

prie 
varstoto

ar
lengvo darbo prie mašinos

prityrimas nėra būtinas

turi mokėti angliškai

Musų samdymo ofisas ga
lima pasiekti šitaipos:

Douglas augštutine

Cicero — Ogden ar 22 gat. 
viršutinėmis linijomis.

Western Electric Co., Ine., 
48th Avė. and 24th St.

Vi

Operatorių
Operatorių 

prie pavienių ir 
Wilcox ir Gibbs 
pajiegos mašinų.

Prityrimas nėra būtinas.
Nuolatinis darbas per apskritus 
metus ir gera mokestis, šviesioj 
ir oringoj dirbtuvėj.

Atsišaukti į
WESTERN GARMENT CO., 

900 W. Van Buren gat.

PARDUODAMA SALIU- 
nas pigiai. Gera proga pra
dėti biznį mąžais pinigais. 
Maišytų tautų apgyventa — 
lietuvių ir lenkų.

3404 So. Morgan St.

PRIVATES AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

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

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORINO 

1507 W. Madison St.

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

Atsišaukite:
2334 S. Hoyne Avė.

REIKALAUJA APIBAL 
gėjų, šiuruotojų ir poliruo
tųjų prie fonografų skryne
lių. Galėtume suvartoti 25 
darbininkus prie nuolatinio 
darbo. Gera mokestis. 2331 
Ogden Avė., arti 12 gatvės.

REIKALAUJA SKRYN- 
dirbių ir aptaisytojų prie 
fonografų skrynelių. Nuola
tinis darbas, gera mokestis.

2331 Ogden Avė., 
arti 12 gatvės.

REIKALAUJA VAIKŲ 
vyresnių kaip 16 metų am
žiaus smulkioms geležinėms 
dalims atrankiot. Atsišauki
te į Illinois Malleable Iron 
Co., 1760 Diversey Parkway.

REIKALAUJA Į LIEJY- 
klų ir dirbtuvę prastų darbi
ninkų. Atsišaukite į Employ- 
ment office: Illinois Malle
able Iron Co., 1760 Diversey 
Parkway.

REIKALAUJA VYRŲ, 
molderių, paprastų darbi
ninkų, trokerių, surinkikų 
prie rankinių mašinų, Mc 
Cormiko dirbtuvėj, Blue Is- 
land ir Oakley.

PARDAVIMUI GROSERNR, 
vežimas ir arklys. Viskas gera
me stovyje. Turi būti parduota 
į trumpą laiką. Priežastis par
davimui svarbi. Kreipkitės: 2547 
S. Halsted St., Tel. Blvd. 3479.

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, 
Etamalogijos, Oratorystės.

Klesos dienomis ir vakarais.

RAKANDAI
PARDAVIMUI 7 KAMBARIŲ RA- 

kandai; parduosiu pigiai, jei visus ant 
syk pirks. Velovro ir odos, walnut 
dining setą* ir miegkambarių setai; 
kaurai, grojiklis pianas, phonogra- 
phas, lempos ir tt. Parduosiu ant 
syk ar atskirai.

1211 West Garfield Boulevard

AUTOMOBILIAI
Vartotų Automobilių Bargenas.

Ford touring .......
Ford sodan .........
Studebaker sedan 
Buick touring .....
Dort sedan .........
Overland touring . 
Briscoe touring .. 
Dodge touring ....

Męs pirkome naujus Durand auto
mobilius. L”___ _
užtat priversti esame parduoti visus 
antrarankius automobilius. Pirkite 
tuojau. Mokestis pinigais arba mai
nais.

WESTERN MOTOR SALES 
5245 W. 22nd St., kampas 53rd St.

Atdara nedeldieniais Tel. Cicero 309

$75 
$385 
$250 
$225 
$475 
$275 
$250' 
$375

Mums reikia daug vietos,

automobilius.

NAMAI-2EME
PARDAVIMUI NAMELIS TRIMI 

kambariais, 2 lotai, šulinys, vištiny- 
kas. Tarp Argo ir Clearing, 5834 S. 
Nashville Avė. Duok savo pasiūlymą. 
— N. Bergman, Went. 3114.

Paimk Joliet Interurban karą Ar
cher Avė. pasibaigus.

AUŠROS
MOKYKLOJE

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

matikos.
Tai seniausia ir ge

riausia mokykla.
Pradėkite tuoj visi.
Prisirašyti galima vi

sada.
3001 S. Halsted St.

Chicago.

MOKYKLOS

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

International Barber College
, €53 ir 609 W. Madison St


