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Anglai nusileido Turkijai
«■ ■■■ >■■■■■ -R

Injunctionas patvirtintas
Apkaltino 214 angliakasių

Talkininkai sutinka atiduoti 
Turkijai Adrianopolį.

Turkai veikiausia neis karan, 
bet lauks taikos konferencijos.

ko čia pagelbėti negalėtų. An
glai didina ten savo tvirtynes.

Turkijos kavalerija jau pa
siekė Adramytį. Pastatęs savo 
kareivius, komanduotojas nu
vyko pasitarti su anglais neu- 
tralėje zonoje, kad nustačius 
tikruosius tos zonos rubežius.

dovai sako, jei tas injunctio
nas bus paremtas ir šalies au- 
gSC iau s ioj o teismo, prie kurio 
geležinkeliečiai kreipsis, tai jis 
neleis niekam iš geležinkelie
čių kovoti už savo reikalavi
mus streiko pagelba. Reiškia, 
tas injunctionas netik dabar 
galutinai suvaržo streikierius, 
bet ir uždraudžia geležinkelie
čiams skelbti streikus ateity, 
nežiūrint kokį darbą tie gele
žinkeliečiai nė dirbtų, nes
kiekvienos rūšies geležinkelie
čių streikas prisidėtų prie
transportacijos sutrukdymo, o kad kaip nors išgavus to in 
tas yra injunetiono griežtai junetiono panaikinimo, 
uždrausta, į

Wilkerson savo nuosprendy I 
sako, kad valdžios teisė reika
lauti injunetiono yra neginei-1
jama. Jis sako, kad ir Dėbso 214 Herrino angliakasiai kalti- 
byloj. teismas nusprendęs, kad nami yra lIŽ žmogžudystę, kiti

gi už riaušes, suokalbį ir puoli
mą ant streiklaužių.

vokuoti prievartos aktą; ir pa
sodinti unijos viršininkus ka- 
ICjiman.

“Kaip aš suprantu, teisėjas 
Wilkerson nusprendė, kad uni
jos atsako sulig Shcrmano ak
tu, — kad jos yra trustai, ant 
kiek konspiracija yra palie
čiama. Mano supratimu, Clay- 
tono aktas nustato, kad uni
jos nėra atsakomingos kaipo 
trustai.“

Byla bus perkelta apeliacijų 
teisman ir jei reikalas bus ir 
šalies augščiausian teisman,

Apkaltno 214 angliakasiu.
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Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje

m437 No. 225

Tenka ir valdininkams. 
Grand jury sako, kad pavieto 
valdininkai yra silpni ir bailys 
ir ragina piliečius sekamais 
rinkimais išrinkti “geresnius“ 
valdininkus, kurie geriau sau
gotų kompanijų turtą ir la
biau persekiotų angliakasius, 
nes mat dabartiniai valdinin
kai daugumoje yra buvę ang
liakasiai ir todėl nepasiskubi
no ateiti pagelbon • streiklau 
žiains ir žudyti streikierius.

Teisėjas sako, kad apkaitui 
tieji busią teisiami greičiausiai

Lietuvos žinios
Finansų Ministerijos 

kronika.
Litai spausdinami Progoj 

Berlyne.

iždinę Kaune Lietuvos 
sąskaiton 50 nuoš. 
nominalinės kainos.

Birža.
—Biržos statutas 

gtas. Rugsėjo 6 d.
įsteigėjų susirinkimas 
statutui priimti. Paskui 
bus įteiktas vyriausybei 
virtinti.

tų
Banko 
akcijų

pabai-

PARYŽIUS, nigs. 23. — 
Anglijos, Fra nei jos ir Italijos 
valdžių atstovai šiandie suta
rė pasiųsti Turkijos nacionali
stų valdžiai kolektivinę notą 
dėl Turkijos grūmojimo pulti 
Dardanelus pagimdyto krizio. 
Anglija sutiko atiduoti Turki
jai Audriajiolį, frakų mies
tą ir tvirtovę, kurio Turkija 
neteko laike Balkanų karo. 
Taipjau dalį Trakų iki Moriea 
upės.
Turkai priima konferenciją.

KONSTANTINOPOLIS, rug
sėjo 23. — Francijos komisio- 
nierius gen. Pelle pranešė Ita
lijos ambasadoriui, kad Kernai 
Paša sutiko dalyvauti artimų
jų rytų taikos konferencijoje, 
pamatu tų reikalavimų, ku
riuos jau pirmiau Turkijos na
cionalistų valdžia xyra įteikusi 
talkininkams.

Matyt, turkai nusileido ir 
atsiėmė savo “ultimatumą” 
pradėti puolimą nedėlioj, jeigu 
nebus <tuojaus sušaukta taikos 
konferencija ir jei nebus duo
ta užtikrinimų, kad Turkija 
gaus Konstantinopolį ir ryti
nę dalį Trakų.

Gen. Pelle, veikdamas sulig 
gautomis iŠ Paryžiaus instruk
cijomis, užtikrino Turkijos 
nacionalistus, kad su taikos 
konferencija bus pasisku
binta ir kad Turkija atgaus 
Konstantinopolį ir dalį "Frakų 
palei Juodąsias juras.
Anglija buk nenorinti karo.
LONDONAS, rūgs. 23. — 

Premjeras Lloyd George už
tikrino šiandie laikraštininkus, 
kad Anglijos valdžia visai ne
norinti karo artimuose rytuo
se. Jis tik sakė, kad Dardane
lų pertakų laisvė turi būti lai
duota ir kad tai geriausiai' ga
li užtikrinti pavedimas tų per
takų tautų sąjungos globon. 
Jis sakė, kad Anglijos karinis 
veikimas artimuose rytuose 
visai nepaliečia Anatolijos ar 
Trakų ateities ir kad Anglija 
tuo savo rengimosi karan nori 
užtikrinti laisvę Turkijos perta
kų ir neprileisti karui persi
mesti į Europą. /

Gautosios žinios sako, kad 
Anglijos kariniai laivai iškėlė 
didžiąsias kanuoles Konstanti
nopoly, kad neleidus turkams 
pulti miestą. Kariniai eksper
tai sako, kad Anglija negali iš
laikyti čanake, prie Dardane
lų, jei turkai pradėtų puolimą 
ir kad Anglijos laivynas nie-

Tai franeuzy laimėjimas.
Angliją privertė nusileisti bai
me mahometonų sukilimo An

glijos kolonijose.

PARYŽIUS, rūgs. 24. — Pa
kvietimas Turkijos dalyvauti 
artimųjų rytų konferencijoje 
ir prižadėjimas sugrąžinti Ad- 
rianapolį ir ilgainiui Konstan
tinopolį, franeuzų laikraščių 
entuziastingai yni skaitomas 
kaipo didelis Francijos diplo
matijos laimėjimas. Valandos 
didvyriu yra premieras Poin- 
care, kuris vedė su Curzon de
rybas ir privertė Angliją nusi
leisti ir permainyti visą savo 
politiką, taipjau priimti Tra
kų padalinimą.

Manoma, kad Anglija pasi
davė tik prisibijodama visuo
tino mahometonų sukilimo vi
sose Anglijos kolonijose — 
Indijoje, Mesopotartiijoje, E- 
gypte, etc. Reikia tik kibirkšte- 
es, kad sukelti? mahometonų 
pasaulį prieš “Anglijos pries
paudą.“ Yra žinių, kad visi 
mahometonai yra prisirengę 
prie sukilimo ir kad tik lau
kia Turkijos nacionalistų žen
klo. Tuo ženklu sukilimui tu
rėjo būti pirmas Anglijos pa
leistas šūvis į turkus.

Manoma, kad turkai tuojaus 
priims taikos konferenciją, nes 
jie nieko joje pralaimėti nega
li, o laimėti gali labai daug, 
ypač .kad juos rems ir Franci- 
ją. Anglija reikalauja inter
nacionalizuoti Dardanelus, bet 
dar nežinia, ką turkai pasakys 
į tai, nes jie gali diktuoti An
glijai, jai prigrumojant pas
kelbti “šventąjį karą,” jei An
glija nenorės ir tarybose nusi
lenkti ir patenkinti Turkijos 
reikalavimus.

Patvirtino injunetioną prieš 
geležinkeliečius.

Injunctionas ant visados už
draudžia geležinkeliečių 

streikus.

valdžios pareiga yra rūpintis, ■ 
kad keliai, įskaitant ir gele
žinkelius, butų visuomet atda
ri ir kad nebūtų ant jųjų jo
kių susitrukdymų, ar kliūčių. 
Jis sako, kad kaltinamieji (t. 
y. streikieriai ir jų vadovai) 
neįrodę, kad nebuvo jokio su<h 
kalbio ar susitarimo sutrukdy
ti transportaciją ir todėl teis
mui lieka tik spręsti apie tai, 
ant kiek kalti yra streiko vado
vai už prievartos aktus, ku
riuos papildo nežinomi žmo- i 
nes. Teisėjas mini ir Sherma-1 
no anti-trustinį aktą, kuris 
draudžia varžymą prekybos. 
Jis nors ir ne atvirai, kaltina 
streiko vadovus už streikierių 
panaudojimą kartais prievar
tos, nes vadovai, žinodami 
padėtį, siuntinėję paraginimą, 
<ad streikieriai daugiau veik
tų. Jis savo nuosprendį užbai
gia tvirtinimu, kad streikieriai 
nedavę mažiausio įrodymo ko
dėl reikėtų injunetioną panai- 
tinti.

Streikierių advokatas Rich- 
xu*g paskelbė, ka<d tuojaus bus 
atsikreipta prie šalies augščiau 
šioj o teismo su pareikalavimu 
tokį injunetioną panaikinti.

Generalinis prokuroras 
Daugherty gi paskelbė, kad vy
kins injunrtioną visu grieštu- 
jnu ir visoje to injunetiono 
plotmėje.

Darbininkai ir injunctionas
Geležinkeliečių injunctionas 

yra smūgis visoms unijoms, 
sako advokatas.

Valdžios pranašas vyriau
siojo pašto bokšte orą Chica- 
gai ir apielinkei pranašauja 
šiaip:

Šiandie — giedra ir šalčiau.
Saulė teka 5:37 v., leidžiasi 

{5:43 v. Mttaw Mžiirfi 8fl8 
vai. vakare.

CHIGAGO. — Kaip ir buvo 
tikimąsi, federalinis teisėjas 
VVilkerson viskame parėmė ge
li erai i inio prokuroro Daugher- 
ty tvirtinimus ir užvakar išne
šė nuosprendį, kuriuo patvirti
no valdžios reikalaujamą in- 
juntioną prieš streikuojančius 
geležinkeliečius, padarydamas 
laikinį injunetioną nuolatiniu.

Išduotasis nuolatinis injunc
tionas yra tiek pat aštrus ir 
platus, kaip ir buvęs laikinis 
injunctionas. Jis uždraudžia 
streikuojantiems dirbtuvių dar 
bininkams kame nors kliudyti 
traukinių vaigščiojimui ar. da
ryti ką-nors, kas sutrukdytų 
tinkamam šalies transportaci- 
jos veikimui.

Injunctionas ^ra tiek platus, 
Kad kaip patįs darbininkų va-

GHICAGO.
čių geležinkeliečių advokatas 
Richberg sako, kad federali
nio teisėjo Wilkerson išduota
sis prieš geležinkeliečius in
junctionas yra mirtinas smū
gis visoms darbininkų unijoms 
ir padaro nacionalinius strei
kus negalimais, jei tas injunc
tionas bus paremtas augščiau- 
siojo teisino.

“Nuosprendis, kaip aš jį su
prantu, skaito unijas atsako- 
iningas už bile kokį nelegalį 
aktą laike streiko, nors ir ne
būtų įrodymų, kad tą aktą pa
pildė streikieris,“ sako Rich
berg. ,

‘^Kiekvienoj nacionalinėj or
ganizacijoj, turinčioj šimtus 
tūkstančių narių, visuomet at
siras žmonių, kurių negalima 
suvaldyti.

“Jeigu kuri nacionalinė or
ganizacija paskelbs streiką, vi
suomet atsitiks aktų, kuriais 
peržengiama injunctionas ir 
galbūt tie aktai nebus papil
dyti unistų; bet unijos bus at
sakomingos. Tai reiškia, ka<> 
negalima pravesti jokio strei
ko nepasodinant kalėjimai! 
vadovų ir daugelio streikuo
jančios unijos narių.

“Kompanija, prieš kurią

Rusija nepaliauja reikalą 
vusi vietos Dardanely 

tarybose. .

MTRIOiN, 111., rūgs. 24. — 
Specialinis grand jury, kuris 
“tyrinėjo“ pereitą birželį įvy
kusį tarę) streikuojančių ang
liakasių ir st re ik laužiu susirė
mimą, kuriame 22 streiklau
žiai liko užmušti, vakar išnešė 
apkaltinimą prieš 44 angliaka
sius, kuriuos kaltina už papil

i Jury jau užbaigė savo dar
bą Jr be viršminėtų 44 anglia
kasių, dar išnešė 58 apkaltini
mus dėl suokalbio papildyti 
žmogžudystę, 58 apkaltinimus 
dėl riaušių ir 54 apkaltinimus 
dėl užpuolimo tikslu papildyti 
žmogužudystę. Tokiu būdu vi
so tapo apkaltinta dėl tų 
skerdynių 214 angliakasių. t

Užbaigdamas darbą jury pa
darė ar peržvalgą to, ką paty
rė “tyrinėjimuose.“ Jis savaip 
nušviečia birželio 21 d. įvy
kius, kada įvyko ta streiklau
žių sikerdynč. Taipjau bando
ma teisinti streiklaužius ir 
mušeikas, kad jie buk nieko 
nežinoję apie streiką. Mušei
kos, girdi, nežinoję, kad juos 
statoma saugoti streiklaužius, 
nes jiems buvę sakyta, kad 
turį saugoti brangias mašinas. 
Patyrę gi apie streiką tik 
kada streikieriai pradėję 
mušeikas ir streiklaužius 
dyti. Faktas gi yra tas, 
mušeikos labai puikiai 
kam jie pastatyti ir buvo net 
kulkasvaidžiais 
Streiklaužiams 
buvo parengta 
gyventi ir jie

MASKVA^ nigs. 24. — Ru
sija yra,susidomėjusi padėtimi 
artimuose rytuose ir numato 
naują kraujo praliejimą ir 
naują katastrofą Europai dėlei 
Anglijos griežto nusistatymo. 
Rusija negali leisti išrišti Dar
danelų klausimo be jos daly
vavimo ir ji griebsis priemo
nių, kad apsaugojus savo inte
resus.

Taip pareiškė einąs užsienio 
reikalų m misterio pareigas 
Karachan, kartu persergėda
mas Rumuniją ir Jugo SLavi- 
ją nekišti savo nagų j šiuos 
kivirčius.

pinigų 
užsitęs 

dėl grei-

Lietuvos

pradedant

Kadangi Lietuvos 
spaudinimas Pragoj 
iki lapkričio galo, o 
to markes kritimo reikia savo 
valiuta įvesti kuogreičiausia, 
ir kadangi Emisijos Banko vei 
kimas prasidės ankščiau, bū
tent šio menesio pabaigoj, ar 
kito pradžioje, tai tenka paga
minti laikinųjų banknotų. 
Juos apsiėmė pagaminti firma 
Otto Elsner Berlyne. Sutartis 
su ja pasirašyta rugpjūčio 30 
d. Bus pagaminta 
Bankui laikinųjų 
mažųjų kppiurų,
nuo vieno cento iki 5 litų. Tų 
mažųjų kinkuotų skaičius 
sieks maždaug vieną šeštdalį 
to skaičiaus, kurs yra gamina
mas Pragoję ir tų pinigų už- 

į teks emisijos operacijai tam 
laikui, iki Lietuvos Bankas 
gaus savo banknotus iš Pra
gos. Visi laikinieji banknotai 
turi būti atspausdinti per 3 sa
vaites, 1 utent: viena tų pini
gų pusė turi būti pristatyta 

iiki Lietuvos sienos ne vėliau 
kaip rugsėjo 21 d., o kita pusė

Neleidžia Tosteriui kalbėti. Su firma ^padaryta 
- kuria ji pasižadėjo 

YOUNGSLOYVN, Q., rūgs, vyriausybėj sumokėti 
piniginę pabaiulą, jeigu 
laiku neįvykdytų savo 
ties.

24. — Mayoras Reese pranešė 
American Civil Libcrties 
Union, kad Wm. Z. Foster, ve
dėjas unijų “švietimo“ lygos, 
bus išvarytas iš miesto, jei jis 
kalbės čia spalio 2 d., tikslu 
parinkti aukų suimtiesiems 
Michigane komunistams.

8 žmonės užmušti.
tada,

šau- 
kad 

žinojo

apsiginklavę.
ir mušeikoms 

kasyklose vieta 
buvo aprupina-

Stncikuojan- mi jau iškalno paruoštu mais
tu. Be to mušeikos netik sau
gojo streiklaužius, kad jie ne
pabėgtų ir nieko nesužinotų 
apie streiką, bet niekas negalė
jo pasirodyti net ant kelio ar
čiau kasyklų. Ir ne streikie
riai piniiieji pradėjo šaudyti, 
bet mušeikos, kurie nušovė du 
keliu, toli nuo kasyklos, ėju
sius angliakasius. Tik kada 
mušeikos atsisakė pasiduoti 
šerifui, angliakasiai atėjo šeri
fui pagelbon ir puolė mušei
kas. Skerdynę irgi suprovoka
vo mušeikos, visaip koliodami 
streikierius ir jiems grūmoda
mi, o paskui bandydami pabė
gti. *

Grand jury pabara ir South
ern Illinois Coal Co., už atsi- 
gabenimą streiklaužių ir ban
dymą jais laužyti streiką tvir
čiausiai organizuotame distrik 
te. Bet kompanija pabarama 
labai švelniai.

NEW YORK, rūgs. 24. — 
Penki pasažieriai ir aviatorius 
liko užmušti nukritus iš augš- 
tumos manevruose dideliam 
bombardavimo aeroplanui. 
Nelaimė atsitiko ties Mineola, 
Long Island.

Du aviatoriai užsimušė Bal- 
timorėj. Abiejose vietose ne
laimes matė desėtkai tūkstan
čių žmonių.

Lietuvė moteris užspringo.
GHICAGO. — Valgydama 

vakarienę užvakar Ona Juro- 
nienė, 8374 Birkhoff, St., užs
pringo mėsa ir neužilgo pasi
mirė. Jos vyras Antanas, ku
ris kartu su ja valgė, bandė jai 
pagelbėti ir išimti mėsą, bet 
jo pastangos nuėjo niekais.

Rusija mobilizuojanti 
traukinius

RYGA, rūgs. 24.— Gauta ži
nių, kad Rusijos darbo ir gy
nimo tarybai tapo įsakyta pri
rengti kiek galima daugiausia 
vagonų ir garvežių gabenimui 
kareivių ir amunicijos. Dalis 
vagonų, kurie buvo skirti Pet
rogrado, Revelio ir Rygos pre
kybai, jau tapo paimti tos ta
rybos.

jau 
šaukiamas

tam
jis

Vilniaus kraštas.
Vilnius — pirmoje kategorijoj.

E. VILNIUS. — Ministerių 
kabineto nutarimu, Vilnius 
priskirtas tai miestų kategori
jai, kurie privalo mokėti pir
mos rūšies mokesnius. Tuo 
tarpu, kai joks kitas pakraščių 
miestas prie šios klasės nepri
skiriamas.

Vilnius ir Varšuvos pirklių 
sąjunga kreipėsi į finansų

Vilnių į 2-rą kategoriją.

Klaipėdos kraštas.

sutartis, 
Lietuvos 

aukštą 
kartais 
sirtar-

iai KIAIPeDA. — Klaipė
dos krašto gyventojai, nuken
tėję dėl karo, kuriems yra 
pripažinta nemažiau 50 nuoš., 
be nuolatinės pašalpos, gaus 
dar brangenybes priedų, pra
dedant liepos mėn. 1 dieną, 
panašiai kaip Vokietijoj. Be to 
turintieji užsimintą ir iš to 
galį gyventi iminėtų priedų ne
gausią, nors ir sunkiai butų 
nukentėję.

Emisijos Bankas.

Emisijos Banko statutas jau 
peržiūrėtas ir įneštas Ministe- 
rių kabinetan patvirtinti. Ti- 
kiimąsi, kad artimajam Kabi
neto posėdyje jis bus peržiūrė
tas ir priimtas. Po statuto 
priėmimo tuojau bus sušauk
tas Lietuvos Banko steigiama- 
sai susirinkimas, kuriame bus 
renkama Valdyba ir priežiūros 
Taryba. Tame susirinkime 
turės teisę dalyvauti tik tie 
asmens, kurie bus iki laiko už
sirašę to banko akcijas pirkti 
ir bus sumokėję į Valstybės

— i—

Okupuoto] Lietuvoj.
VARĖNA. — čia visi gyven

tojai susidomavę Konstitucija 
ir laukia naujų rinkinių į sei
mą.

MARCINKONYS. — čion 
beveik kiekvieną dieną lenkų 
žandarai atvaro iš Lydos aps
kričio suimtus lietuvius. 2-3 
dienas j>alaikę gelžkelio stoty
je, phskui išveža Vilniun. Prieš 
išvežant labai kankina. Mar- 
cinkoniečiai labai nusiminę.

f

DABAR
Reikalingiausia

Jūsų giminėms Lietuvoje pinigai yra reika
lingiausi DABAR. Niekad pirmiau jie ne
buvo taip reikalingi. Nes dėl vokiečių mar
kės puolimo ir Lietuvos valdžios baisaus 
nerangumo Lietuvos žmonės dabar patapo 
ubagais. Kas kitas pagelbės Jūsų giminei, 
jei ne Jus? Pagelba dabar turi eiti greitai 
ir dvigubai.

Siųskit Per

NAUJIENOS
Pinigus Lietuvon
7b Prašo Lietuvos Žmonės ir 
7 aip Pataria Lietuvos Bankai
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irgi carišku budu.
Bet tame sumanyme mums 

nepatinka mėginimas pra
vesti registraciją, kaipo ge
rą “principą”. Koks gi, iš- 
tiesų, “principas” yra toje 
registracijoje, ir kodėl jisai 
yra “geras”?

Mums nurodoma, kad re
gistraciją buvo sugalvojęs 
Jonas Vileišis, eidamas Lie
tuvos atstovo pareigas Wa- 
shingtone, ir kad ją tuomet 
rėmę tautininkai. Vileišis, 
žinoma, yra geras žmogus, ir 
tarpe tautininkų yra labai ge 
rų žmonių. Bet iš to dar 
anaiptol neišeina, 'kad yra 
viskas gera, ką jie sumano 
arba daro.

Tegul sandariečiai nepa
ima už blogą, jeigu mes pa
sakysime, kad jų Aukso-Si- 
dabro Fondo sumanymas,

Trinus mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiam 1.50
Vienam mėnesiui .75
Lietuvon ir kitur užsieniuose:

(Atpiginta)
Metams$8.00
Pusei metų 4.50
Trims mėnesiams 2.25

Pinigus reikia siųsti palte Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Kaip ir streikas.
So. Bostono “Sandara” ra

šo apie žmonių protestus 
prieš 'registracijos patvar
kymą, kuriuo reikalaujama 
po $10 iš kiekvieno Lietuvos 
piliečio Amerikoje. Tarp 
kitko sako:

“Vienok didžiumoje vie
tų nutarta registruotis, 
bet už registravimąsi nie
ko nemokėti.”

kuriuo jie tiek kartų didžia
vosi spaudoje, buvo visai ne
vykęs, net nerimtas. Jokia 
valstybė nėra sutvėrusi savo 
valiutos pagelba fondo, su
daryto iš atliekamų auksi
nių ir sidabrinių daiktų, pri
vatinių asmenų paaukotų.

Taigi stoka rimto pamato 
gali būti ir šitame registra
cijos sumanyme. Butų to
dėl gerai, kad jo šalininkai, 
pagaliaus, iškratytų katę iŠ 
maišo ir parodytų, koks yra 
tas “principas”, kurį jie te
nai slepia.

Tuo gi tarpu, musų nuo
mone, yra-svarbu, kad ame
rikiečiai nesiliautų bombar
davę Lietuvos Seimą savo 
protestais. Gal tenai dar 
sveikas protas paims viršų.

j Apžvalga
Mes nežinome, kur randa

si ta “didžiuma vietų”,kurios 
taip “nutarė”; bet pačiam 
sumanyme — “registruotis, 
bet nieko nemokėt” — yra «SE1MAS _ BURŽUAZINĖ
origialingumo. Tai yra IŠTAIGA.”
panašu lyg į streiką, perkel- x ------
tą naujon dirvon. i Phiiadelphijoje keletas lietu-

. . . . . i viii kliubų* parengė prakalbas
lai iš dalies primena Lie-.užprotestavimui prieš registraci- 

tuvos žmonių kovą prieš ca-! ją jr prieš netikusius Lietuvos
ro valdžią, kuriai jie 1905 konstitucijos dėsnius. Brookly-j

no “Laisvės”1 korespondentas, 
aprašydamas tas prakalbas, imi 
sakoja, kad komunistai išardė 
jas, ir nurodo, kodėl jie taip pa
darė. I

Jisai sako, kad buvę negerą 
dalykų pasiūlytoje publikai re
zoliucijoje. Girdi:

“Rezoliucija turėjo kelis pa
ragrafus darbininkiškos dva
sios, kaip tai, panaikinimas 
karo stovio Lietuvoje, ir rei
kalavimas laisvės žodžio, spau 
dos ir organizavimosi. • Bet 
už tai kitas paragrafas laido
jo anuos, nes skambėjo panar 
šiai: Kad būt sumažinta pre
zidento galia. O visa galia 
atiduota Steigiamam Seimui.’ 
Gerai, prezidento carinę galių 
panaikinti visi sutiko. Bet 
kaip gali darbininkai1 reika
lauti, kad visa galia butų ati
duota Steigiamajam Seimui? 
Jog S. S. yra buržuazinė įstai
ga. Jog St. Seimas ir dabar 
Lietuvoje buvo įvedęs karo 
stovį. Jog St. Seimas neišsi
tarė nei žodelio prieš darbi
ninkų sušaudymus. Ir kam 
gi tau užtars, kuomet jis yra 
dvarponių, buožių, buržujų 
įstaiga smaugti darbininkus.” 
Suprantamas dalykas, kad 

toje rezoliucijoje galėjo 1 būti 
kalba tiktai apie paprastąjį Sei
mą, o ne apie St. Seimą, kadan
gi pastaris1 jau baigia savo dar
bus ir rengiasi išsiskirstyti. 
Naujo Steigiamojo Seimo Lietu
vos žmonės neberinks .

Taigi rezoliucijos autoriai 
(jeigu jie išmanė daugiaus už 
rezoliucijos “kritikus”) reikala
vo, kad visa galia butų pavesta 
Seimui. Ir bolševikiški komu
nistai pasipriešino tam; taip pa
sipriešino, kad net griebėsi bo- 
mų taktikos ir išardė mitingą. 
Nes Seimas esąs “buržuazinė 
įstaiga”!

Šitą kvailą pasaką mes girdė
jome iš bolševikų rėksnių per 
kokį trejetą metų. Tikėjimas į 
šitą pasaką buvo priežastis, dėl 
kurios mūsiškiai Lenino ir Troc
kio pasekėjai pustrečių metų at
gal stojo už boikotavimą rinki
mų į Lietuvos St. Seimą.

Bet pereitą <žiemą jie, rodos, 
jau buvo atsipeikėję. Jie pripa
žino, kad darbininkai privalo 
siųsti savo atstovus į parlamen
tus, ir jie net ėmė organizuoti 
“darbininkų partiją”, kuri keti
na parlamentuose ginti darbi
ninkų reikalus. Pagaliaus, šią 
vasarą musų bolševikėliai pas
kelbė, kad jau jie norį matyt sa
vo draugus ir Lietuvos Seime;,

tuo tikslu jie pradėjo ir aukas 
rinkti Lietuvos komunistų para
mai.

O dabar ir vėl — “Seimas — 
buržuazinė įstaiga”!'

Aišku, kad tiems elementams, 
kaip anglai sako, “nobody 
home”.

MINISTERIŲ KABINETO 
“MALONfi”.

“Darbininkas” ramina Ame
rikos lietuvius, ■ kad pilietybės 
įstatymas, kurį padarė Lietuvos 
krikščionys demokratai, esąs 
nepavojingas amerikiečiams, nes 
ministerių kabinetas galįs apei
ti jį: Sako:

“Dabar skaitome Lietuvos 
konstitucijoj paragrafą, kurs 
skelbia, kad kitos šalies pilie
tis privalo išbūti 10 metų Lie
tuvoj iki galės tapti Lietuvos 
piliečiu. Amerikos lietuviai 
patapę piliečiais (Amerikoje. 
“N.” Red.) ir maną grįžti Lie
tuvon, jaučiasi užgautais ši
tokiu parėdymu. Tokį parė
dymą laisvamaniai sunaudoja 
triukšmui kelti ir niekinti 
Lietuvos valdžią.

VBet laisvamanių triukšmas 
be pamato. Lietuvą tą parė
dymą taikė ne Amerikos lietu
viams, o kitų tautų atėjū
nams. Parėdymas gi turi bū
ti visiems lygus. Bet parėdy
mo pritaikymas gali būti visai 
kitokis. Juk pilietybės įsta
tyme yra pastaba, kad kitos 
šalies pilietis gali būti padary
tas Lietuvos piliečiu ministe
rių kabineto nutarimu be lau
kimo dešimties metų. Todėl 
Amerikos piliečiai, Lietuvai 
pasidarbavusieji (! “N.”
Red.), nei kiek neprivalo abe
joti ,kad grįžę gaus Lietuvos 
pilietystės teises be laukimo 
dešimties metų...

“Triukšmui ir protestams 
bus pamato, jei Lietuvos mi
nisterių kabinetas atsisakys 
suteikti Lietuvos pilietybės 
teises grįžusioms lietuviams 
Amerikos piliečiams, aukavu
siems ir pasidarbavusiems dėl 
Lietuvos.” »■
Ištiesų, puikus nuraminimas! 

Amerikiečiai galės tada kelti 
protestus, kai jau pasirodys, 
kad jie nebeturi teisių nei vil
ties jas atgauti!

Ministerių kabinetas, girdi, 
esąs įgaliotas padaryti amerikie
čiams malonę ir suteikti jiems 
pilietybes ■ teises, nelaukiant, 
kol jie išgyvens 10 metų Lietu
voje. Gerai, bet ar tokia tvarka

yra pageidaujama, prie kurios 
žmogaus teisės priklauso nuo 
ministerių malonės? O jeigu 
tie ministeriai pradės imti ky
šius už savo malonę — arba va
dovausis partyvumu, teikdami 
pilietybės teises amerikiečiams: 
kas bus tada ?1

Pats “Darbininkas”, jau šitą 
savo “paaiškinimą” duodamas, 
nurodo ,kad partyvumui galės 
būt plačiausiai atdaros durys ta
me ministerių darbe. Jisai sa
ko, kad pilietybės teises gausią 
be jokių kliūčių tie amerikiečiai, 
kurie “pasidarbavo Lietuvai”. 
Bet “pasidarbavimo” prasmę ga
ji kiekvienas žmogus kitaip su
prasti. Socialistas pav.., gali vi
sus Amerikos klerikalų darbus 
(su mažas išėmimais) paskaityt 
ne “pasidarbavimu”, bet pra
gaištim Lietuvai; o klerikalas 
kiekvieną, kad ir teisingiausią, 
protestą prieš dabartinę Lietu
vos valdžią laiko už “tėvynės 
išdavimą”. ’ 1

Ir nuo to, kaip Lietuvos mi
nisteriai panorės žiūrėti į žmo
gaus “užpelnus” Lietuvai, pri
klausys, ar jisai gaus teises, ar 
ne!

Bet “Darbininkas” perdaug 
skubinasi dalinti amerikiečiams 
tą, ko jisa pats neturi. Jeigu 
jisai geriaus apsipažintų su Lie
tuvos konstitucija, kurią jisai 
taip uoliai gina, tai jisai patirtų, 
kad ji panaikina visus įstaty
mus, kurie prieštarauja konstitu 
ei jai (žiur. 106 §). Konstituci
ja gi apie pilietybės teisių įgiji
mą aiškiai sako, kad reikia Lie
tuvoje išgyventi ne mažiaus kaip 
dešimts metų, idant galėjus pa
tapti Lietuvos piliečiu (8 §), ir 
apie jokį sutrumpinimą šito lai
ko tenai nėra nė žodžio.

Pirmoje 8 § dalyje yra, beje, 
pasakyta: “Pilietybės teisė įgy
jama ir jos nustojama einant 
atatinkamu pilietybės įstaty
mu”. Bet tas pilietybės įstaty
mas negali prieštarauti konstitu
cijai; reiškia, jeigu konstitucija 
reikalauja 10 metų gyvenimo 
Lietuvoje, pirm negu gali būt su 
teikta pilietybės teisė, tai ir at
skiras įstatymas apie pilietybę 
turi su tuo sutikt, arba jisai ne
tenka vertės. “Darbininko” gi 
minimas pilietybės įstatymas 
kaip tik ir yra toks, kuris nesu
tinka su konstitucija, todėl juo 
remtis negalima.

žodžiu, visas tas “Darbinin
ko” “aiškinimas” yra daugiaus 
panašus į paprastus klerikališ- 
kus monus, negu į liesą.

Skaitytoju Balsai
iMil H »IIJ
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PANIEKINIMAS, AR 
PASITYČIOJIMAS?

Lietuvos Informacijų Biu
ras skelbia,, kar visi norintieji 
būti Lietuvos piliečiais, turi 
visų pirma apsipažinti su Lie
tuvos Pilietybės Įstatymu, va
dinasi, su Lietuvos konstituci
ja. . -

Kokia ta Lietuvos konstitu
cija yra, mes kaikurie jau esa
me apsipažinę. Joje aiškiai pa
sakyta, kad valstybė yra su
jungta su bažnyčia; kad Lietu
vos prezidentui duodama nc- 
apribuotos teisės; bežemiams 
žemės nėra; jei nesi pilietis, 
turi išgyventi Lietuvoj 10 me
tų iki gausi piliečio teises. 
Kaip matom, konstitucija la
bai “demokratiška,” nes ji 
gera kunigams, bajorams ir ki 
tiems žmonių išnaudotojams. 
Ir ji tokia aiški, kad nei studi
juoti daug jos nereikia.

Lietuvos atstovybė, teisin
dama savo nustatytą mokesnį 
pasams, sako: “Mažne visi 
Amerikos lietuviai be nuoskau
dos gali užsimokėti po $10.” 
Jei jus, ponai, šitaip rašote, 
tai matyt visai nepažįstate 
Amerikos gyvenimo ir tų sąly
gų, kuriose lietuviams tenka 
gyventi. Jie nežino, pav., to, 
kad Amerikos lietuviai jau tu
ri gana mokesčių ii’ be jų de
damų. štai Washingtono. Ore
gono ir kitose valstijose kiek
vienas vyras ir moteris nuo 21 
iki 50 metų amžiaus turi kas 
metai užsimokėti po $5 taip 
valinamo registracinio mokes
čio (poli tax) ar jis dirba, ar 
ne. Be to pareina mokėti viso
kių kitų mokesčių. Jei Johnso- 
no projektas, kuris dabar yra 
paduotas kongresui, Washing- 
tone, bus priimtas, tai ncpilie- 
čiams pareis mokėti po $25 į 
metus už tai, kad jie nėra pi
liečiai. Ir kada Lietuvos Atsto
vybė prie jų pridės dar savo 
penkinę, tai paprastam darbi
ninkui žmogui, kuriam dažnai 
tenka nedirbti, bus sunki naš
ta nešti.
s Bet Amerikos valdžia reika
laudama iš Amerikoj gyvenan
čių žmonių mokesčių bent šio
kius tokius patogumus, ar pa
tarnavimą suteikia. Pav., jei 
tave užpuola plėšikas, tai kad 
ir nesi piliečiu, policija bando
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tave apginti; jei susergi ir ne
turi lėšų, gali gauti gydytoją 
ir ligoninę dykai.

Bet ką Lietuvos valdžia ža
da mums duoti, už tą dešimtį 
dolerių, kurių ji reikalauja iš 
mus?

Gal Atstovybė paaakie, kad 
ji atims mums Vilnių iš len
kų. Jei ji tą padarytų, tai ne
būtų gaila duoti ir daugiau. 
Bet Lietuvos valdžia, kokia ji 
yra dabar, toji klerikalų val
džia to nepadaris; nopadarie 
todėl, kad ji pati eina su len
kais išvieno ir nenorės savo 
“brolių” lenkų “nuskriausti.”

Todėl net jei ir žadėtų ji tą 
padaryti, negalima jai tikėti. 
Ji atiduos lenkams ne tik Vil
nių, o ir Klaipėdą, jei galės.

Pasižiurėjus į Lietuvos ne
priklausomybės istoriją nuo 
jos įsikūrimo laiko iki dabar 
baugu, pikta ir koktu daros: 
šalis iš visų pusių apsiausta 
priešais, savų pinigų nėra, 
transportacija suįrus, gyveni
mas žmonėms nepakenčiamas 
ekonominiai ir politiniai, viso
kis šmugeliavrmas ir valdinin
kiškos vagystės žydėte žydi, 
bet “žmonių” atstovai susirin
kę šalies seime rūpinasi ne ša
lies ir jos žmonių padėties pa
gerinimu, o leidžia tokius jsta- 
tymus, su kuriais gėda pasiro
dyti prieš civilizuotas tautas. 
Negana to, kad jie išnaudoja ir 
stumia vargo bedugnėn Lietu
vos žmones, bet dar ir Ame
rikos lietuvius bando apkrauti 
begėdiškai dideliais mokes
čiais, kuriuos paskui valdinin
kai susipils į savo pačių kišc- 
nius. Tai yra liūdna ir skau
du. —Wm. B. Prank.

Geriausi 
Cigaretai

Iš Rusijos Rojaus.
(Tikras papasakojimas, kaip man vyko 1921 m. 

rudenį iš Sovietų Rusijos ištrukti).

Melchioras Račkauskas

(Tęsinys)
Pašnekėjęs su savo eilės kainymai, iš

giniau ne visai linksmų naujienų: vie
nas jų besilankąs jau 3 dienas, kitas 5, kitas ve 
antrą savaitę gaišinąs čia laiką, po 6 valandas 
dieną, ir vis dar negalįs net prisiartinti prie “če- 
kos” durų... Tokia jau mano nelaimė”, sakė jis, 
“šiandien ketvirtadienis, o anam šeštadieny jau 
buvau prieinąs; “komandirovočnikų” nebeliko, ka
riškių jų taip pat, valdininkų eilė irgi pasibaigė, 
tik šmakšt — išmušo 3 valandą ir “Čeką“ užsida
rė... Vakar taip pat buvau jau prislenkąs prie 
“čekos” durų, tik iš kur tai atsirado keli “koman- 
dirovočnikai” ir vėl musų eilę sustabdė. “Koman
dirovočnikų” eilei baigiantis, atsibastė visa gau
ja kariškių... Laimingi, kurie turi čia pažįstamų 
valstybės įstaigose: per juos jie įgauna fiktivias 
“komandirovkas” ir su jomis eina pirmoj eilėj 
į “čeką”. Taip dažniausiai verčiasi visi spekulian
tai, o tu vargšas-bepartyvis kentėk čia...

“Štai, štai, “komandirovočnikų” eilė baigiasi”, 
pradžiugo mano kaimynas, “kariškiųjų ir valdi
ninkų visai nėra, gal šiandien pakliūsiu; aš $9-as, 
o tamsta?” paklausė jis manęs. Buvau užrašy
tas 73-iu... Nesuskubau praverti burnos, kaip iš 
kur tai švilpdamas triukšmingai atdundėjo auto
mobilis—platforma ir išmetė ties mumis bent 15 
kareivių, kurie, paėmę savo ryšelius, sustojo į ka- 
riškiųjų eilę. Mano naujas pažįstamas net pajuo
davo iš apmaudo.

Staiga man šovė į galvą mintis, kad aš ne 
pvivatis asmuo, kad Čia taip pat gaišinsiu be jokių 
pasekmių laiką, kaip ir mano kaimynai, o tuo

tarpu važinėjau ne savo, bet tremtinių reikalais, 
Lietuvos gi įgaliotinio liudymas yra lygus koman- 
dirovkai. Neatidėliodamas, drąsiai priėjau prie 
sargybos kareivio, kurs prižiūrėjo tvarkos, ir, lig 
nežinodamas, paklausiau: “Kurioj čia eilėj gau-< 
na “propuskus” komandirovočnikai?” “O tamsta, 
tovarišč, kokią turi komandirovką?” — užklausė 
kareivis. “Chersono “uevakpunkto” — vieną ir 
Lietuvos demokratinės respublikos įgaliotinio 
Odesoje — antrą!” — atrėžiau. Kareivis ranka 
parodė “komandirovočnikų” eilę, kur buvo tik du 
asmeniu; aš stojau trečias. Po valandos atlikau 
formalumus, kurių butą nemaža: dviejose knygo
se užrašė mano Badymus, kurių nenorėjo iš pra
džių pripažinti komandirovkomis reikėjo ilgo
kai rietis; vaikštinėjau bent prie 5 stalų, kol iš
gavau liudymą-leidimą išvažiuoti iš Odesos; ant to 
leidimo pastate 3 antspaudas, vieną — apskritą, 
kitą—trikampį, trečią — tiesiog štempelį; pasi
rašė du valdininku, ir aš pats pasirašiau dviejose 
knygose. Nenustebino manęs ta procedūra, nes 
buvau pripratęs prie sovietų biurokratizmo, kurs 
kelis sykius viršija carų biurokratizmą, bet nepri
lygsta jam tvarkos atžvilgiu. Vieno negalėjau su
prasti: delko taip kankino privačius asmenis, no
rinčius legaliai išvažiuoti iš Odesos? Delko jiems 
neįtaisė atskiro valdininko stalo, prie kurio jie 
greičiau galėtų išgauti reikalingus leidimus?

Man jau namie paaiškino p. I., kad tokia tvarka 
yra tyčia įvesta tam, kad: 1) atpratinti privačius 
asmenis nuo važinėjimo, nes jie dažniausiai va
žinėja spekuliacijos tikslais; 2) kad geriau kon
troliuoti bendroj įstaigoj, bene važinėja kas 
kontr-revoliucijos tikslais, ko negalėtų tiksliai 
atlikti vienas jiems paskirtas valdininkas.

Kada jau leidimas išvažiuoti buvo gautas ir 
gulėjo mano kišenėje, aš sugalvojau išgauti ir 
veltą biletą, nes žinojau, kad “komandirovočni- 
kai” visuomet veltui važinėja, čia jau maža bu
vo' kliūčių: reikėjo tik atnešti du 'liudymu, vie
ną iš Odesos “načevako”, antrą — iš Lietuvos į- 

galiotinio raštinės, kad savo reikalus, kuriems

buvau komanderuotas, atlikau. Kadangi įgalio
tinio padėjėjas gerai sugyveno su “načevaku”, 

tai “načevakas” Bieliavskis greitai išdavė man to
kį liudymą — ir kelios dešimtys tūkstančių rublių 
liko kišenėj...

Nepaliko, tiesa, kišenėje, bet suvartojau tuos 
pinigus savo asmeniniams reikalams: man išva
žiuojant į Odesą, žmona prašė parvežti siūlų, nes 
Chersone jų nebegalima buvo visai dasipirkti, 
spekuliantai plėšė po 18 tūkstančių už špulikę. 
Odesoje man vyko pirkti tų siūlų kelios špulelės 
po 6 tūkstančius kiekvieną. Dabar tik reikėjo rū
pintis sužinoti, kada eis garlaivis į Nikolajevą. 
Tas, rodos, menkas dalykas ne taip lengva buvo 
atlikti,, nes vienintėliame dabar Odesos 'laikraš
ty (oficiozo “Izvestija”) tų žinių nevisada tedėda- 
vo, ir buvo jos dažnai klaidingos. Todėl pats nu
ėjau į portą (buvo trečiadienis), kur man pasakė, 
kad penktadienio rylą bus garlaivis į Nikolajevą, 
o šeštadienyj bus kitas, tiesiai iš Odesos į Cher- 
soną (be užvažiavimo į Nikolajevą). Porte man 
patarė važiuoti šeštadieny, nes kelionė busianti 
dukart trumpesnė ir greitesnė. Nutariau važiuo
ti šeštadieny, nes kelionė busianti dukart trum
pesnė ir greitesnė. Nutariau važiuoti šeštadieny: 
važiuojant tą dieną, nereikėtų atsilankyti į Niko
lajevą, kur buvo labai žiauri čekistų žvalgyba1 (“za- 
gradilka”); bijojau, kad neatimtų iš manęs siū
lų. Tad šeštadienį auštant nuėjau į portą. Be ma
nęs buvo dar kelios dešimtys keleivių Chersonan. 
Apie 9-tą vai. ryto priėjo prie musų ka*š koks pus
bernis ir pasityčiodamas pasakė, kad lauksim čia 
iki pirmadienio, nes šiandien garlaivis negavęs 
iš “gubotopo”*) anglių: senas anglių transportas 
pasibaigęs, o naujas pribusiąs rjjto (šiandien to- 
variščam-žydam švente). Iš karto mes tikėti ne
norėjome, bet paskui persitikrinom, kad pusber
nis nepamelavo. Didžiausias' apmaudas 'apėmė 
nūs; karštesnieji ėmė keikti žydus ir baisiai pri
kaišioti perto tarnautojams betvarkę, senesnieji

*) “gubernskyj soviet po snabeženiju otoplcnijiem”.

tylėjo nuliūdę, kai kurios moters verkė. Bet greit 
viskas nurimo: atėjo porto čekos pakomisaris ir 
pareiškė, kad jeigu už penkių minučių neišsiskirs- 
tysim, tai busim'paimti į privalomą darbą', nes čia 
(parodė ranka) reikia skubiai iškrauti makuc- 
hos“) pilną garlaivį. Aš daug nelaukdamas 
sprukau iš tos vietos į miestą, nes jau dalyvavau 
kelius sykius priverstinuose darbuose ir žinojau 
jų skonį ir pasekmes. [Vieną kartą net susirgau 
karščiais, pakasęs per 3 dienas lapkričio mėn. dur
pių kasyklose]. Nežinau, kuo tenai viskas pasi
baigė. Pirmadienio rytą ėjo garlaivis į Nikolajevą 
ir, nors man sakė, kad ryto (antradienį) bus gali
mybės važiuoti tiesiog į Chei’soną, pabijojęs lauk
ti dar vieną, nuvykau Nikolajevan.

Nikolajeve, išėjus keleiviams iš garlaivio, por
to čekos “zagradilka” apsupo mus ir liepė atskleis
ti ir parodyti visus savo daiktus. Tvarkos jokios 
nebuvo. Kur kas stovėjo, ten ir rodė savo man
tą ginkluotiems žvalgams-čekistams. Iš šalies 
buvo keista žiūrėti: įtarsi jikrių razbaininkų gau
ja puolė beginklius keleivius ir draskyti jų turt- 
pd'laikins: čia išmetė iš skrynelės baltainius ir, 
radę daugiau įsakytos normos (2 štukos vienam 
asmeniui), braukė sau į niiyšą, čia išpylė kelius 
svarus miltų, ten muilo kąsnelį fonfiskavo, čia vėl 
olėšė iš keleivio žieminį pelitą,'sakydami, kad da
bar vasara ir kad įtartas asmuo aiškus spekulian
tas, nes veža žiemos drabužį tugpiučio mėnesy. 
Oras drebėjo nuo klyksmo, plėšikų keiksmo, 
skriaudžiamųjų verksmingu klegesio. Atidarau ir 
aš savo krepšelį, čekistas ir sumaniai išmėtė 
viską ant'žemės, įpratusiais plėšiko pirštais čiup
terėjęs kiekvieną daiktą; jei nebūtų skaudu, butų 
domu žiūrėti į tą artistinių darbą. Mano špuli- 
<ės išriedėjo į visas šalis; Vos tik'dvi pagavau, o 
eitos kaip į pragarą'dingo tarp čekistų ir keleivių I 
tripinejančių aplink kojų. “Gali susidėti savo 
daiktus ir 'eiti į miestą”, pasakė žvalgas, atlikęs 
vagies darbą. Taip ir neradau nuriedėjusių siū
lų. (Daugiau bus) 1

**) kuro surrogatas

KI. Jurgelonis
ADVOKATAS

DVODA TEISIU FATAJUiniS

Ik. gugis
ADVOKATAS 
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St.

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

Išryto.

30 METŲ
Patyrimo Pinigų Siuntime 

Ir musų pačių ofisai yra visur 
Lietuvoj.

Yra geriausia užtikrinimas
Greitam persiuntimui pinigų 

savo draugams ir giminėms.
Pasimatyk su mumis pirmiau 

negu siųsi pinigus į Europą. 
Doleriais išmoka visoj Lietuvoj.

Schiff & Co. State Bank
728 W. Roosevelt Rd.

Turtas virs $5,000,000.

Tel. Lafayette 4223
Phimbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th St., Chicago. Dl.
I—................ >
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Turi Būt ., 
Užinteresuotu

— pienu, kurį gauni — te- 
lefonuok mus atstovui, 

kad jin paaiškintų apie 
pieną abelnai ir ypatingai 

Bordeno“A” rūšį.

BOHDENS
Farm Products Co, Ine.

Telefonas Franklin 1423

RALTIJO8AMERIKOCU LINIJA 9IWdvay, NevYork NYLJ
tSeILIETUX£V

PER HAMDURGAPli
'Važiuokit visi parankiu ir tiesm keliu

Lietuviai važiuoja į Piliavą 
aplenkia Lenkų juostų (karidorių) 
VISA TREČIA KLASSA PADALIN

TA Į KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 
6-šių ir 8-nių LOVŲ

S. S. ESTONIA...... „......................... Spalio 4
S. S. LITHUANIA ........................ Spalio 18

TREČIOS KLASOS KAINOS į:
it HAMBURGĄ $103.56 — PILIAVĄ $106.50 

—LIEPOJ Ų IR MEMELĮ $107.00.
Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

ra

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

vadžiojam, fixtures sudedam, visoki reikmenys ir prilaikytojus.

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

Tel. Boulevard 1892 ir 7101.

MMMrikMMlHIMt

Bankruto
Išpardavimas

Pirkome visą staką nusibankrutiju
siu P. Stein, kurį išleido Suv. Valst. 
Apskrities Teismas ir kuris susideda 
iš puikiausių parinkimų vienų ir dvie
jų kelinių siutų ir overkotų visokių 
stalių, patrinų ir dydžio, apie už 
40% ant dolerio. Įsitėmykit seka
mas kainas: 1 ir 2 kelinių siutai pc 
$13.50 ir aukščiau. Vyrams ir vai
kinams overkotai po $10 ir aukščiau. 
Vyrams darbinės ir pasipuošimui ke
linės $2.50 ir aukščiau.

Atdara kasdieną iki 9 vai.; nedėll> 
nūs iki 5 vai.

S. GORDON,
Dvi įeigos: 1401 S. Halsted St. ir 

739 W. 14th St.

K. SIREVIČIA
Lietuvis patarnauja pagrabams ir 
pristato automobilius dėl vestuvių 

ir kitų atsitikimų.
2146 W. 21st Place 

Tel. Canal 6543 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balzemuotojas
J. WYAND’S, 2055 W. 22nd St.

BALANDŽIAI!! BALANDŽIAI!!
Pardavimui visokių spalvų vers

tinių su šukom BALANDŽIŲ.
Kreipkitės:

G. Bendoraitis
520 Wilson St.,

WATERBURY, CONN.

Office Uours: 10 A. M. to 8 P. M.
Tel. Canal 2118

Dr. A. L. Yuska 
PHYSICIAN AND SURGEON 

1900 So. Hateted St. 
CHICAGO, ILL.

4193 Archer Avė.
Tel. Lafayette 0098

> ■■■>

Jlche? ®
Kuomet kenti 

galvos skaudėjimą 
strėnų skaudėjimą 

dautų skaudėjimą 
neuralgijos

Arba kitokį skausmą, 
mėgink

Dr. Milės Anti-Pain Pilis
One or two and the pain stop s 

Coniain no habit-formlng drugs 
H ava you tried Dr. Milės’ Nervine?

Aa* tratea* Vruggiit

111 ■—■ i ■— »

JOHN KUCHINSKAS į 
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kerti Leavitt St. I

Telephone Canal 2552
Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo 

7 iki 9 vakaro.
Veda visokias bylas visuose 

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

r,--— --- ...... -.X2—-i
| Tel. Randolph 4758

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj. 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St
Room 1303 <

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395--- ------ - —d

V. W. RUTKAUSKAS 1
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 53« 
Tel.: Central 6390 .

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

S. W. BANES
ADVOKATAS

Va!.: 9 A. M. iki 5 P. M.
A311 Recter Building

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2566

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

Jos. C. Wolon
LIETUVIS ADVOKATAS

309 So. La Šalie SL 
Room 706

Telephone Harrison 0421

‘ l........ f.V'..l..'--------------------------------------

Dr. V. Šimkus
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

AKUŠERAS
3261 So. Halsted St.
Nuo 9 iki 3 po pietų
Nuo 6 — 9 vakare

Boulevard 5052
, Canal 2118

Naktinis .
v__________-___ ■ ___ ___

Detroito žioios.
DėTROITO MENKNIEKIAI. 

6,658 moterims surasta darbai.
Detroito samdytojų nemo

kamas skyrius darbui surasti 
moterims nuo savo įsikūrimo 
vienų metų bėgiu surado dar
bo sekamam moterų skaičiui: 
4,757 prie namų darbų, 1,006 
profesionalinėms, t. y. stenog- 
rafėms ir kitokioms, 895 dirb
tuvėse.

Viso į šį biurų buvo atėję 
17,112 moterų darbo jieškoda- 
mos.

9 '

J. Panchner busiąs liuesas.
Pranešama iš Washingtono, 

kad p. John Panchner, žino
mas I.W.W. darbuotojas iš 
Detroito, kuris buvo nuteistas 
kalėjimai! ir dabar randasi 
Leavenworth kalėjime, bu
siąs tuoj paliuosuotas.

P-ia Panchner, pikietavo bal
tąjį namą tūlą laiką.

American Blower Co. pra
nešė prezidentui Hardingui, 
kad kaip greit Panchner bus 
paliuosuotas, taip greit bus 
jam suteiktas darbas atgal, ir 
tas pats darbas.

•
Vakarinės mokyklos.

Rugsėjo 18 d. atsidarė vakari
nės mokyklos visose vietose: 
Gass Technical, Central, Eas- 
tern, North-Eastern, Northern, 
Northwestern, Southeastern, 
Western, High Scool of Coin- 
merce, Bishop, Davison, Dwy- 
er, Ellis ir Carfield. Norėdami 
lankyt vakarinę mokyklą 
kreipkitės į arčiausią čia pa
minėtų.

Nesuvaldomas daiktas.
Išrodo, kad Detroito žmo

nės yra nesuvaldomi. Policija 
praneša kasdien vis daugiau ir 
daugiau kriminališkų prasižen
gimų kaip tai: iš pinigų loši
mas, praeivių apvogimai, bus
tų apiplėšimui, hamineles pla
tinimas ir jos vartojimas, ne- 
moralybės žydėjimas ir net už
muši liejimai dienos laiku.

Kaip policija, taip ir visokie 
moralybės saugotojai šaukia, 
kad tai esą nesuvaldoma ir ra
šo visokius receptus krimina- 
liškoms žaizdoms gydyti. Ir 
laužo sau galvas, bet veltui! 
Nes kriminalistus gimdo eko
nominis gyvenimas. Tad ir 
Detroito moralybės ir krimi- 
nalybės gydytojai turėtų paž
velgti į kitą šoną, norėdami 
surasti vaistą nuo kriminalis
tų.

Mažieji žmogaus priešai
Istorijos pradžioje žmogus 

išmoko apgailėki mastodontus, 
arba didžiuosius dramblius. 
Bot jam vis dar tenka išmokti 
kaip apgalėti mikrobus. Ban
giniai, drambliai beveik išnykę, 
bet žiurkių ir musių vis yra ir 
yra ir bakterijos, mažiausi ir 
pavojingiausi gyviai, vis randa 
naujus budus mus užpuldinė
ti. Tik paskutiniais laikais 
žmogus sužinojo kas jo di
džiausi priešai, bet iki šiol ne-

DETROIT, MICHIGAN
West 1394 Herai. 6678

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

(arba asistentas)
GRABŪRIUS

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

I -d

DK F. MATULAITIS,
8709 Jos. Campan Av. 

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6234, Market 4526

V..I Į I ... —✓

r-2'1.'. .■ ■. ■>

Aiithony Nelson
Advokatas ir Notary Public 

1001 First National Bank Bldg. 
Ofiso vai. 8:30 — 5 p. p., panedė- 
liais ir pėtnyčioms iki 8 vai. vak.

Ofiso tel. Main 9512 
Residence Walnut 1380 W.

DETROIT, MICH.
I ■

mo

Telefonai

gydymą kaip ir nuo

LIETUVIS AKIŲ DAKTARAS

Tel. Pullman 5432

MOKYTOJAI PROTESTUOJA

mokslo 
žmogaus

■■■■■■■■■■■■■■■■H
Telefonas: Boulevard 7042

teikiu 
$ tižiu 
Daodv 

mo 
margi

Canal 6257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 12 ryto; 1 iki 8 
po piet, 6 iki 9 vakare 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryte 
1821 So. Halsted St„ 

Kampas 18 ir Halsted St

DR. W. YUSZK™.WICZ
Gydo visokias ligas? galvos, 

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

1407 Milwaukee Avė.
Tel. Humboldt 5849

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Wa>hington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryta 

Telephone Central 8362 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

A. SHUSHO 
AKUŠERIU

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

Chicago, HL

DR. VAITUSH, O. D 

Lietuvis Aidą Specialistas

Dr. I. E. MAKARAS 
Lietuvy s gydytojas ir Chirurgas.

10900 Miehigan Avė., 
Roseland, III.

Tel. Pullman 0342 ir Pullman 0349 
Vai. 10—12 ryte ir 7 iki 9 vakare.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas ir gyvenimo vieta 
10821 S. Miehigan Avė.

Tel. Pullman 3213 
Vai. 8:30 iki 10 ryto; 1 iki 3 po 

pietų; 7 iki 9 vai. vak.

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

943 W. 33rd Place
Patarimai dovanai.

Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

DENTISTAS
1821 So. Halsted SU Chicago, III. 

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

Phone Canal 0287

PRANEŠIMAS
Ofisas Dr. G. M. Glaser pereina 
į rankas žento ir partnerio Dr. 
Charles Segal. Visi senieji paci
entai ir draugai aplaikys apžiu
rę jiriią ir 
paties

Ant Bridgeporto 
Pritaikau akinius, sudužusius stik
lus ir sulaužytus rėmus sutaisau į 
trumpą laikų; užtikrinu visiems, 
kad gausite kuonogeriausią patar
navimų ir užganėdinimą.

' Patarimai maloniai suteikiami 
veltui.

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

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 2816 So. Miehigan Are. 

Valandos:
nuo 10 ryte iki 3 vaL po piet, 

Telefonas Victory 9082

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 sutarimų

ŠIANDIE PINIGU 
KURSAS 

Siunčiant Lietuvon per mus 
9c. už 109 auks.

arba
1,112 auks. už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatymas užtikrintas
, Trumpame laike 

Central Manufacturing
District Bank

State Bank—
Clearing House Bank 

1112 West 35th Street
Turtas $6,000,000.00

Telephone Yards 5834

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

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

Ptuen&vins akių įtempimų, kuria 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaiguliu akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karš ’ 
kreivas akis, nuima katan 
so trumpai 
renka teJaii 
si tikimuos ? 
su elektra 
klaidas. Si 
mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

PUIKIOS NAMINIS GYDUOLBS
(Geras tonikas)

Žinomas per 25 metus
Nežiūrint kokią ligą ar nesmagumą 

turėtumėt arba nerastumėt tinkamo 
daktaro, ATEIKITE PAS MANE, aš 
pastatysiu jums ant kelio sveikatos 
su pagelba mano PUIKIŲ NAMINIŲ 
GYDUOLIŲ. Mes taipgi siunčiame 
paštu — $1.25 už butelį.

HELEN SCHYMANSKI 
1958 Cortland St., šiaur-Rytinis kam

pas Robey St.
Phone Armitage 4918 

Chicago, III.

kalo 
juos.
Sekretorių ir jam duodam mi- 
lionus gynimo reikalams, bet 
neturime Sveikatos Užlaiky
mo Sekretoriaus, kuris yra 
daug reikalingesnis, šiais me
tais priešo armija vargiai be- 
užmuiš bent vieną amerikietį, 
bet mus kraštą užpuolė milio- 
nai uodų ir musių apginkluoti 
pavojingais ginklais ir užmuš 
amerikiečių tūkstančius. Pra
leisime mokslo ir tyrinėjimo 
metus pirm negu išmoksime 
musų naminius priešus per
galėti, bet net dabar daug ga
ištų būti atlikta, jeigu tik ge
ru budu veiktume.

MRS. A, MICHNIEV1CZ, 
AKUŠERKA

31D1 So. Halsted St., kampas 31 gal 
Telefonas Yards 1119

tymo. Dus 
la rodą vi
sokiose li
rose ir ki
ekiuose rel 
valuose 
erims 
merginoms

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avą.
Tel.: Yards 994

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

atitaiso 
*ą, atitai- 

8gystę ir toliregystę. Prl- 
įgai akinius. Visuose at- 

agzamfnavimas daromas 
parodančia mažiausias 

ecialė atyda atkreipiama i

Dr. M. T. Strikol’is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS’ IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

t Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tek: Lafayette 0263

MR& M. WAITKIEWICZ 
(Banienė) 

: /

Akulerka
į 3113 S.HaMcd si 

Tel. Blvd. 3138 
B Per 15 metų pa 

t sėkmingo: prak-
fe 4 - ;taOtikavimo turiu

< jfgĮį patyrimo. Pasek- 
įmingai patarnau
ju prie gimdymo 
Kiekviename at
sitikime 
ypatišką 
rėjimą. 
patarimus 
terims ir 
noras veltui.

5,000 Chicagos mokytojų už
protestavo prieš apkaltintus 
mokyklų globėjus, kurie atsi
sako pasitraukti nuo vietų. 
Tuo reikalu šaukiamas masi
nis susirinkimas. Penkiolika 
asmenų apkaltinta.

Tek Austin 787

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS 

Kątik sugrįžo iš Califomijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po Na

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

vakare išskiriant nedėldienius.

Tlephonas Yards 5032

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

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedalioms ofisą# yra 

uždarytas

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS 

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re, Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėk pagal sutarimą 
8261 Se. Halsted St., Chicago, UI.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vak: 10—12'r., 4—8 vai.

• Ned. 9—12
Ofiso Tel. Boulevard 5913 

Rezidencijos Tel. Lafayette 6171

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 ild 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 vak 

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

Aiinita Diorio, 21 m. mote
ris, nesulaukdama elevato
riaus United Fig and Date 
komp. budinke, 320 N. La Šal
ie gat., kyštelėjo nosį jo pa
žiūrėti Elevatorius eidamas 
žemyn suplojo jai makaulę —- 
užmušė ant vietos.

DR. C. Z. VEZELIS
Lietuvis Dentistas 

4712 South Ashland Ave^ 
arti 47-tos gatvls

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

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

Chicago.

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai

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

3259 So. Halsted St., Chicago.

S Baigusi 
H Akušeri
uos kolegė 
Salą; ilgs 
P praktika- 
ll^usi Pen» 
H silvanijos 

hospitalA 
įjie. Pasek 
piningai p> 
H tarnauja

Rezidencijos tek Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3354 So. Halsted StM Chicage 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną 
Re s. 1139 Independence Blvd. Chicago

JšH)R.HERZMAIh^
Ii RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per Ii 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgų* ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorijš! 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

r ^Dienomis: Canal
I 8110 arba 857
) Nakt Drexel 956 
( Boulevard 4186

3813 So. Halsted St.
Vak: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

radp ginklų jiems išnaikinti. 
Tropikinių girių tyrinėtojai bi
jojo liūtų, tigrų ir milžiniškų 
angių, bet šiomis dienomis at
sargiai saugojas uodų ir nuo
dingų musių.

Kad ir priimame 
nusprendimą, kad 
priešai yra jo paties šeimyno
je, bet vis dar nematom rei- 

rimtai vesti kovą prieš
Mes turime Laivyno

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Leąvitt St Tek Canal 6222.
Rezidencija 8114 W. 42ad 8A

Tek Lafayette
Vai. 1—4 ir 7—9 Ne*.

..   "I"11 i—i —   i i i m i ii^

Daugelis praeities sveikatos 
užlaikymo būdų yra netikę, 
neatsakantįs . ir klaidingi, 
bet žmonės jais pasinaudoja. 
Žmones vis dar kalba apie vo- 
dingų išgaravimų ir srutų ga- 
zo pavojingumą ir mano, kad 
smąrvė prašalinama dizinfi- 
kuojamais vaistais.

Šeimininkė kovoja su bru- 
du, bet nežino, kad jis „pavojin
gesnis už gatvekarus. Kandis 
daugiaus ją sujudina negu mu- 
sia, nepaisant to, kad kandis 
užpuola tik drapanas. Mes tu
rim nubėgamas gįslas ligoms 
nunešti, bet arti jų yra keliai 
bambatieriams, kurie neša li
gas iš namų į namus, kurio
mis kiekvienas gali būti už
krėstas. Musų langai visuo
met atidaryti uodams, ir mu- 
sioms. Kuomet važiuojame 
gatvekariais, ant musų dra
bužių randasi ' neapsakomai 
daug visokių pešvarumų, ne
šiojančių visokias ligas. Gra
žiame viešbutyje iš lauko vis
kas gražu ir švaru, bet nema
tome kas dedas viduje — vir-

Reikalingi akiniai.
M kenti galvos skaudšjlmą, 
Jai skaitant, raidų susUiaJa, 
Jai ii raidU darosi dvi, 
Jei turi uždegimą akių,
Jd skaitant ar siuvant akis ska> 

da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana
AHnių specialistas 

1801 So. Ashland Ave^ 
Kampas 18h» gatvU.

Ant trečio augšto virš Platt’o ap
linkos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto ild 9 vaL vak.

Praėjo tos dienos, kuomet 
laikėme kiaules savo kamba
riuose, bet vis leidžiam šuniui 
gulėti viduje, o tas tiek pat 
bloga. > Gatvėje matome šunį 
graužiant supuvusį kaulą, arba 
vuostant nešvarias vietas, o po 
kelių minutų mergina glosto 
tą šunį ir josr veidą tas šuo 
laižo. Mes turime žinoti, kad 
tie šunys, kurie nepasiutę, yra 
daug pavojingesni. Jie sužei
džia daugiau žmonių ne savo 
kandimu, o jų bučiavimu.

Pirmesnėmis savo gyvenimo 
dienomis žmogui teko drau
gauti su žemesniais gyvuliais. 
Jam buvo reikalingas šuo it 
arklys ir todėl juos padarė sa
vo draugais. Bet dabar jis mo
kinasi be jų apsieiti, ir turi, 
kaipo augštai pakilęs, praša
linti juos iš savo draugų tar
po. Namai nėra žoologinis dar
žas. Musų miestai bus daug 
geresni, kuomet juose bus tik 
žmonės. Mašinos gali mus už
mušti, bet jos nenuodija musų 
kraujo, nepudo kaulų ir ne
naikina kūno. Visi šliaužian
tieji ir slankiojautieji gyviai 
yra baisiai nešvarus.

Visi vabzdžiai ir gyvuliai 
yra musų priešai.

DR. G. M. GLASER

3149 S. Morgan St., kerti 32 St.
OFISO VALANDOJ

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

2 po piet.
Telephone Yards 687

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

Optometrtat 
Tel. »OU levard 84W 

, 4649 8. Ashland At».
J® Kampas 47-tos gat.

2-ros lubos.
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Lietuviu Rateliuose
SOCIALISTŲ PARTIJOS 

KANDIDATAI.

GERIAU VĖLIAU NEGU 
NIEKAD.

Aukščiau pasakyti žodžiai 
daug pasako, ypač tiems, ku
rie dėl vienokių ar kitokhj 
priežasčių, mano atsiekę ką 
galėjo, o daugiau ko nors at
siekti neturi vilties. Čia kalbu 
apie mokyklos lankymą.

šiomis dienomis atsidarė 
vakarinės mokyklos priaugai^ 
tiems ir suaugusiems, kurie ne 
gali dienomis lankyti mokyk
lą. Mokyklų yra visokių, 
ypač jų nestoka Chicagoje: 
yra mokamų ir viešų. Aplamai 
jos visos geros. Tiesa, vienos 
gali būti geresnės už kitas. 
Tas priklauso nuo mokinio 
skonio ir nuo to, kaip daug jis 
mano mokintis — aplamai 
prasilavinti ar siekti kokios 
profesijos.

Smagu pastebėti, kad prasi
dėjus mokslo metui ir lietuviai 
subruzdo lankyti mokyklas. 
Teko pastebėti nemažą skai
čių lietuvių lankančių Y. M. C. 
A. mokyklą vidurmiesty. Ant 
kiek galima spręsti, ši bene 
bus viena praktiškiausių mo
kyklų šiame mieste yra net su 
virš pora šimtų specialių kur
sų, kurie daugiausia taikomi 
prie biznio ir gana trumpi. 
Čia yra biznio kolegija ir aukš
tesnėj i mokykla, kurioj priren
giama universitetan. Kad galė
jus kinkyti šią mokyklą reikia 
pažinti šiek-tiok anglų kalbos.

Užbaigdamas dar kartą sa
kau, geriau vėliau, negit nie
kad. Kurie dar nepradėjote lan 
kyti mokyklos pradėkite da
bar ir skinkite sau kelią per 
spygliuotus erškėčius švieses
nei* ateitin. — Studentas.

Šiomis dienomis Amerikos 
Socialistų Partija paskelbė są
rašą savo kandidatų į įvairias 
šalies valdvietes. Jų tarpan įei 
na ir sekami lietuviai chicagie- 
čiai.

Advokatas K. Gugis į proba- 
te teisėju^. A. Lalis į trečio 
distrikto senatorius. M. Jurge- 
lionienė į roprezentatus nuo 
Chicagos miesto. Dentistas K. 
Kliauga į 15-to distrikto sena
torius.

kas gali Lietuvos Socialdemo
kratams, kuriems parama la
bai reikalinga vesti rinkimų 
kampaniją. Viso aukų surink
ta $10,00.

Antroj kalboj Grigaitis aiš
kino registracijos įstatymą. 
Jis nurodė kokiais išrokavi- 
mais ir ko norėdami atsiekt 
Lietuvos klerikalai įvedė tą įs
tatymą. Jis trumpai įrodė jo 
blogąsias puses ir ragino A- 
merikos lietuvius prieš jį ko
voti.

Pageidaujama surengti dau
giau tokių prakalbų.

— Korespondentas.

IBRENDAVOJIMI REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI NAMAI-2EME

‘AUŠROS” MOKYKLĄ.

žie- 
nw- 
gat- 
ino- 
kal-

Nuo šiandie prasideda 
minis sezonas “Aušros’* 
kykloj, 3001 So. Halsted 
ves, ant Bridgeporto. Bus 
kinama anglų ir lietuvių
bos — gramatika ir sintaksė 
ir visokios matematikos ro- 
kundų. Pamokos bus duoda
mos vakarais. Mokyklos vedė
jas V. Mišeika. Patartina 
vieics ir apylinkės lietuviams 
pasinaudoti proga.

BRIDGEPORT.
Ateiviams anglų kalbos 

pamokos.
Spalio 10 dieną šiais metais 

Raymond Istitute prasidės an
glų kalbos pamokos. Visi pra
džiamoksliai, kurie mylėtų pra 
mokti šios šalies taisyklingą 
kalbą, tegul užsirašo pirm mo
kyklos atidaryom.

Visais mokyklos reikalais 
kreipkitės į Raymondo Institu
tą, 816 W. 31 St.

Mokslas nemokamas. Todėl 
pasinaudokite šia proga.

— Mokyklos Komitetas.

BRIDGEPORTAS.

Atsakymas korespondentui 
Ten Buvęs.

ku-

EXTRA RENDAI SALIUNAS 
prieš pat Crane Co. Vieta gera ir biz
nis išdirbtas gerai. Kam reikalinga 
gera vieta, pasiskubinkite, nes neilgai 
bus. Kas pirmesnis tai yisugenesnis. 
Atsišaukite pas namo savininką.

FRANK URBIKAS,
4147 So. Kedzie Avė., ant 2 lubų

REIKIA MOTERŲ PAKAVIMO 
ir assemblinimo darbui. Dieninė 
mokestis kol mokinasi. Išmokusioms 
arba patyrusioms nuo šmotų atiduo
da. Vai. nuo 7 iki '5 subatoms iki 
pietų.

CASSIDY FAIRBANK' 
Division of the Washbum Cd., 

6126 S. U Šalie St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

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

EXTRA PRANEŠIMAS MOTE- 
rims. Parduodama geriausios rūšies 
vilnos nėriniams. Kaina už tolką 
20c., 25c., 30c. ir 35c., tainat parduo
dame sveterius dideliems ir mažiems.

F. SELEMANAVIČIA, 
524 W. 33rd St., kamnas Parnell Av. 

Medinis namas, 2-ros lubos

JIEŠKO DARBO

VYRŲ
REIKIA salesmanų — turime la

bai puikia pardavojimo propoziciją. 
Apsukrumas vadovauja — gera komi- 
šina, kurią galėsite padaryti pinigų. 
Musų žmones uždirba nuo $100 iki 
$300 i savaitę. Turi kalbėt gerai an
gliškai. Klauskit Mr. Herris, 611 
Union Bank Bldg., 25 N. Dearbom St.

VAIKŲ reikia ne jaunesnių 
16 metų į mašinšapę nuo šmotų 
darbui.

Patyrimas nereikalingas.
Kreipkitės:
ACME STEEL GOODS CO.

2840 Archer Avė.

REIKIA grinderių prie įran
kių ir pjautuvų gelandymo 70c 
į valandą.

3226 Belmont Avė.

REIKIA vyrų polišerių, grin- 
derių, pielyčia arba benčiaus 
darbui.

Kreipkitės:
3226 Behnont Avė.

PARDAVIMUI BUčERNfi IR GRO 
šerne puikioj lietuvių kolonijoj, biznis 
geras cash ir kredito; parduosiu pi
giai. — Važiuoju Lietuvon.

Atsišaukit laišku.
Box 125

1739 S. Halsted St.

PARDAVIMUI RESTAURANAS, 
geras biznis, tarp visokių tautų iii ap
link dirbtuvės. Gera proga norin
čiam įsigyti biznį. Pardavimo prie
žastį patirsite ant vieos. J. L. 1734 
Diversey Parkway.

PARDAVIMUI RESTAURANTAS 
lietuviais apgyventoje kolonijoje. Biz
nis išdirbtas gana gerai, priežastį par
davimo patirsite ant vietos.

Kreipkitės:
Naujienos No. 128, 

1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI PIGIAI POOL- 
room geroj vietoj. Pardavimo prie
žastis —• einu į kitą bizni. Parduo
siu už pirmą pasiūlymą. Rezidencijos 
tel; Pullman 3119, Chesterfield 0909, 
8940 Cottage Grove.

PARDAVIMUI SALIUNAS VISO- 
kių tautų apgyventa vieta, biznis ge
rai išdirbtas, švarus kambariai pra
gyvenimui, lysas 2 metų, renda $45.00 

Atsišaukite:
4522 S. Honore St.

PARDAVIMUI DIDELIS LOTAS, 
50x125 pėdas, randasi tarp 56-os ir 
57-o sgatvių, prie Albany Avė. Van
duo, gasas, ir gatvė. Parduosiu labai 
pigiai. Lietuvių kolonijoj . Savinin
ką galit matyt visada. C. A. Kakta, 
3251 S. Lowe Avė., 3-ios lubos, užpa
kalis.

GARADŽIUS BARGEN.
60 automobilių talpinantis, su biz

niu arba vienas bildingas. Parduosiu 
arba mainysiu ant namo. Perkant ne- 
re;kia daug pinigų įmokėti. Randasi 
1714-16 W. 95th St. Beverly Hills. Sa
vininkas. C. P. Suromskis, 3846 So. 
Halsted St. Tel. Boulevard 9641.

DIDELIS BARGENAS
Trijų aukštų mūrinis namas su sa- 

liunu ir ekstra lotas prie 51-os gat
vės. Greitam pardavime $11,500. 
Kreipkitės: J. J. Beran, 1957 W. 51st 
kampas Robey, ant antrų lubų. Tel. 
Prospect 0252.

DIDELIS BARGENAS
3 lubų aukštu mūrinis namas, 3 pa

gyvenimai po 7 kambariai, 2 lotai, 
randasi 6815-17 Emenald Avė. Gali
ma nupirkt su mažu pinigu. Kreipki
tės: M. J. Kiras. Real Estate, Impro- 
vement Co., 3335 So. Halsted St.

kad Ten
kas ten

CICERO, ILL.

Musų komunistai.
Cictro “kairiasparniai,“ 

rie vėliau išsirutulavo į komu
nistus, išnyko, kaip žydo bites. 
Rudavo — laiko susirinkimus, 
šviečia“ draugus, spausdina 
plakatus, rengia “prakalbas,“ 
erzina vyčius, daro “politinius“ 
manevrus’ ir krečia kitokių špo 
sų. Dabai* tai visa pranyko— 
dingo praeities tamsumoj. 
Kartu dingo ir komunistai. Ty-

JIEŠKAU DARBO OFISE AR 
krautuvėje, nesenai išbėgęs iš bolše
vikų Roiaus ir vos kelios dienos pri
buvęs Chicagon kartu su šeimyna. 
Labai norėčiau gaut darbą lietuvių 
ištaigoje. Pagal profesiją esu knyg- 
vedys ir ilgus metus dirbęs Rusijoje 
nrie gelžkelių už bugalteri. Kam to
kio reiktu meldžiu pranešti. 
Jablonskis, 1739 S. Halsted St.

REIKIA darbininkų į found- 
rę, 43c. į valandą. Kreipkitės į 
samdymo skyrių.

CRANE CO.,
South Kedzie Avė. & 40th St.

PĄRDAVIMUI kukninis pe
čius su anglimis kurianamas, su 
įtaisymu šildomo vandens visai 
mažai vartotas, kaina $35. 3202 
S. Halsted St. ant 2-rų lubų.

NAMAS IR 2 LOTAI PARDAVI 
mui ir už gana prieinamą kainą. No
rinti įsigyti namą nepamirškite kreip
tis sekamu antrašu:

2303 West 47th St.
Phone Lafayette 2643

Karolis

KRIAUČIŲ SUSIRINKIMAS.
Pereitą k et vergą Kuppenhei- 

mer kompanijos kriaučių ša- 
poj, ant 22 ir Western gat., 
įvyko šapos darbininkų susirin 
kimas. Sidney Hillman, prezi
dentas Amalgamėtų kriaučių 
unijos, aiškino apie Rusų-Ame- 
rikos Industrinę korporaciją, 
Sovietų valdžios koncesijas 
steigti rubų dirbtuves Rusijoj. 
Pasak jo, Sovietai minimai 
korporacijai pavedę šešis fab
rikus Petrograde ir tris — 
Maskvoj. Juose jau dabar dir
bą 7,000 darbininkai prie ga
minimo visokių drapanų. To
liau Hillman ragino kiekvie
nam darbininkui pirkti šėrų, 
kurie parsiduoda po $10.00 vie 
nas. šiuo sykiu nei vieno sero 
neparduota, šapoj dirba dau
giausia čekai ir keli lietuviai.

— F. DvYlienė.

“Naujienų’* nr. 213 tilpo ko
respondencija nuo Bridgeporto 
apie A'LDfljD. prakalbos, ku
rios įvyko rūgs. 8 d., Mildos 
svet. Ten Buvęs rašo, kad aš, 
Barniškis, sakęs prakalbas ir 
nė šį nė tą nukalbėjęs. Aš buk 
esąs labai didelis komunistas.

Turiu pasakyti, 
Buvęs pats nežino,
kalbėjo. lUt Ten Buvęs taip 
sau pamislijęs parašė ir pats 
nežino apie ką rašė. Ten Buvęs 
geriau padarytų, kad eitų į 
mokyklą kelis vakarus. Po to 
teisingiau parašytų korespon
dencijas.

Aš nekalbėjau jokių prakal
bų Mildos svetainėje ir tą va
karą buvau nebuvau toj apy
linkėj, kur prakalbos įvyko. 
Kad aš Barniškis esąs komuni
stas ir už juos agituojąs, tai 
yra melas. Aš nepriklausau 
prie jokias komunistų partijos 
ir nesu komunistas. Bereika
lingai rūpinatės ir užgaulioja- 
te mane.

įlėkite į laikraštį.
— B. Barniškis.

Vietos gyventojai džiaugiasi 
tuo Sako, dingus komunis
tams, Cicęroj gyvenimas pasi
darė 100 nuoš. saugesniu — 
nieks neberengiasi kelti revo
liucijų. Klebonas su gaspadi- 
ne irgi nemažiau tuo patenkin
tas — mat įiarapijonų skaičius 
ir parapijos įplaukos padidėjo.

Gaila, kad komunistai taip 
greitai ir taip dažnai mano sa
vo kailį. Well, reikia taikin
tis prie gyvenimo sąlygų; juk 
ir žirafos yra ilgas kaklas, nes 
kitaip ji nepasiektų ėsti nuo 
medžių lapus. Taip reikia pir
miau streikuojantį pilvas pa
lenkti, o revoliucijos bus ga
lima kelti ir vėliau.

Dievuliau, duok jiems svei
katą ir pilvui ukvatą maitintis 
iš tos juodos ir purvinos že
melės. —Evoliucija.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

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

REIKIA medinių freitinių ka
rų taisytojų; kontraktinė šapa, 
nuolatinis darbas gerai nuo šmo
tų apmokamas. Streets Co., W. 
48th & S. Morgan Sts.

VYRŲ reikia nuolatiniam 
į vidų darbui. 45c. į valandą.

E. F. HOUGHTON CO., 
3534 Shields Avė.

PARDAVIMUI nesvaiginan
čių gėrimų parloras. Biznis se
nas ir geras. Lysas 3 me
tams.

939 E. 75th St.< / i’ I ' i

PARDAVIMUI bučemė ir gro 
šerne; lietuvių kolonijoj. Su 
naujais įrengimais. Biznis geras. 
Kreipkitės nuo 2 vai. po piet iki 
8 vak vak. Naujienos Box 129.

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ MURI- 
nis namas, arti 54-tos gatvės ir Ked- 
zie Avė., 6 ir 5 kambariai, 5 metų se
numo, dubcltavas garadžius, su lotu 
$10,500. .1

5 kambarių medinė cottage arti 
Garfield bulvaro ir Racine Avė. Gra
žus jardas ir aukštas skiepas — mau
dynė $3,500.

Mūrinė cottage prie Union Avė., 5 
kambariai, elektra iii maudynė $2,100.

STANDARD REALTY CO., 
736 W. 35th St. 

Atdara nedėldieniais.

MOKYKLOS

REIKIA vyrų arba moterų pa
tyrusių dešrų kimšimui, taipgi 
moterų sujungti dešras.

BAKER FOOD PRODUCTS 
COMPANY,

4856 S. Halsted St.
'' /.

REIKALINGAS PATYRĘS BAR- 
berys, darbas ant visados, geras už
mokestis, ateikite tiesiai į darbą, pa- 
nedėlį ar utarninko.

A. STASIULAITIS.
1405 So. 49 Avė., Cicero,

uz
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REIKIA DARBININKU

REIKIA nituotojų pagelbinin- 
kų į plieno budavojimo šapą.

Kreipkitės:
2611 So. Halsted St.

MOTERŲ
REIKIA 50 merginų lengvam 

nuo šmotų dirbtuvės darbui ~ 
gera alga. American Insulated 
Wire & Cable Co., 945 West 21st 
Street.

VYRŲ REIKIA Į VULKANI- 
ZAVIMO ĮSTAIGĄ. 45 CEN
TAI Į VALANDĄ.

Kreipkitės:'
JOSLYN MFG. CO., 
37th & Morgan Sts

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda pusė arba visas saliu

nas. Lietuvių ir airių apgyventa vie
ta. Biznis gerai išdirbtas. Pagyve
nimui 4 kambariai, maudynė ir ga
radžius; lysas ant 3 metų. Parduosiu 
prieinama kaina.

3631 S. Union Avė.

PARD A VIMUT grosernė ir bu 
čeroė. Išdirbtoj biznio vietoj kur 
galima padaryti gražų pragyve
nimą. Priežastį pardavimo pa- 
tirsit ant vietos. 6000 S. Aber- 
deen St. '

PARDAVIMUI saliunas, biz
nis senas ir išdirbtas; apielinkė 
apgyventa lietuvių. Turiu par
duoti greit ir todėl duosiu pigiai, 
nes išvažiuoju j Europą. 5154 S. 
Halsted St.

AMONI JA EKSPLIODAVO.
Sidney Siegel dirbyklose, 

1141 W. 47 gat., ekspliodavo 
du amonijos kubilu. Nuostolių 
pridaryta už kelis šimtus do
lerių . Ekspliozija įvarė daug 
baimes skerdyklų gyvento
jams.

19 GELŽKELIŲ PASIRAŠĖ 
TAIKĄ.

John Scott, gelžkelių dirby- 
klų organizacijos sekretorius, 
paskelbė, kad jau devyniolika 
gelžkelių kompanijų pasiraše 
taikos sutartį su savo streikuo 
jančiais darbininkais. Gelžke- 
liečių streiko galas artinasi.

BRIGHTON PARK.
LSS. 174 kuopos prakalbos.
Pereitą petnyčią, rugsėjo 22 

dieną, Liberty svetainėj, 3925 
So. Kedzie Avenue, įvyko pra
kalbos surengtos Lietuvių So
čia:! istų (Sąjungos 174 kuopos. 
Kalbėjo “Naujienų“ redakto
rius P. Grigaitis apie rinkimus 
i Lietuvos Seimti ir apie Lietu
vos piliečių registracijų. Kal
bėtojas nuodugniai išaiškino 
rinkimus j Lietuvos Semą ir 
jų svarbą, mokyklų 
reformos įstatymus, 
iškeptąją Lietuvos 
kontstituciją ir apie 
lietuvių registraciją.

Kiekvienam suprantamai 
buvo įrodyta krikščionių-demo 
kratų veidmainystė ir jų su- 
šmugeliuota politika, 
jiems ne apšvieta rupi,
mulkinimas jaunuomenės; 
kad jie grūdasi Seiman ne Lie
tuvos liaudies labo dėlei, bet 
savo politiniais išrokaviinais; 
kad besidarbuodami St. Seime 
jie apgavo Lietuvos liaudį — 
žadėjo kalnus gerybių, bet nie
ko neištesėjo. iP. Grigaitis 
įrodė, kad Lietuvos preziden
tas turi monarko galių — gali 
atmesti Seimo priitmus įstaty
mus, išvaikyti patį Seimą, jam 
diktuoti paskelbti 
stovį ir triuškinti 
laisvą judėjimą šaly.

INors žmonių buvo nedaug, 
bet jie visi buvo patenkinti 
kalbėtoju. Jie visi labai rimtai 
sekė jo aiškinimus. Baigdamas 

kvietė 
kiek

Pranešimai
Susivienijimo Draugijų Bridgeporte 

mėnesinis susirinkimas įvyks utamin- 
ke, rugsėjo 26 d., 1922, 8 vai. vak., 
Mildos svetainėj, 3140 S. Halsted St. 
Malonės atstovai nesivėluoti, nes yra 
daug svarbių įsikalu aptarti.

— J. Balčiūnas, rašt.

REIKIA moterų j kenavimo 
kambarį.

BAKER FOOD PRODUCTS
4856 So. Halsted St.

ir žemes 
klerikalų 
liaudžiai 

Amerikos

Susirinkimas Amerikos Lietuvių Pi
liečių nuo Town of Lake atsibus utar- 
ninke, rūgs. 26 d., J. J. Ežerskio Sve
tainėj, 4600 So. Paulina St., 8 vai. va
kare Kožnas vienas malonėkite at
silankyti ant šio susirinkimo, nes bus 
daug svarbių reikalų aptarti.

S. Kasmauski.

JIEŠKAU MERGINOS ARBA Mo
teries prie namų darbo, prie 3 vaikų, 
mažiausia G metų. Valgis ir kamba- 

su mokesčiu susitaikinsime.
A. E. NOVICKIS, • 

3242 W. Division St. ant 1 lubų
, Tel. Albany 3091

REIKIA darbininkų ir broke
rių nuolatiniam darbui.

Kreipkitės: i
North Western Terra-Cotta Co.,

2525 Clybourn Avė.

PARDAVIMUI grosernė ken- 
džių ir schooles reikmenų krau
tuvė. Biznis išdirbtas visokių 
tautų apgyventa, arti mokyklos. 
Atsišaukite 1903 W. 23rd St.

ris

PARDAVIMUI barbeme yra 
pagyvenimui kambariai. Pigi 
renda, turi būt greit parduota 
cash ar ant išmokesčio. Atsišau
kit i Naujienas No. 130.

PASIGEDO $150,000
Pasišalinus kasieriui, Cotta

ge Grove Avė. bankas pasige
do $150,000, Jieškoma pa
bėgėlio.

JUOZAPA SURVILIENfi
■ Bus perkeltas iš kapo ir įdėta į
■ lote duobę ir ir Jurgis Kataus-

’ Jos Į tą patį lotą, rugsėjo 27 d.,
■ 9 vai. ityto. i

j Giminės ir pažįstami meldžla- 
I rni atsilankyti ant Kazimierinių 
I Kkpiinių.

Antanas S'urvilas.

kad 
bet

šaly karo 
kiekvieną

savo kalbą kalbėtojas 
susirinkusius paaukauti

*

“Aušros” Mokykla. — Panedėlyje, 
rugsėjo 25 d., prasidės žieminis sezo
no “Aušros” Mokyklos, 3001 So. Hals
ted St. Mokinama bus: 1) Lietuvių 
kalbos — mokytojas A. Dvylis, bai
gęs aukštesnę žemdirbystės mokyklą;
2) Anglų kalbos — mokytojas Jonas 
Lazdauskas, Ix>uis Instituto studentas;
3) Visokios matematikos (rokundų)— 
mokytojas V. Mišeika.

Mokinama bus vakarais. Prisira
šyti galima visada.

3001 So. Halsted Street.

Roseland, III. — Lietuvių Darbinin
kų Namo Bendrovės direktorių mėne
sinis susirinkimas įvyks rugsėjo 27 d., 
7:80 vai. vakare, Aušros kambariuo
se, 10900 So. Michigan Avė. Visi di
rektoriai malonėkite atsilankyti į mi
nėtą susirinkimą paskirtu laiku, nes 
turime daug svarbiu dalykų apsvars
tymui.—Jonas Tamašauskas, sekr.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU SIMONO BUČIO, PA- 

eina iš Lietuvos Maleto valsčiaus, 
Kavainiškių kaimo. Dabartiniu laiku 
gyvena Chicagoj. Taipat jieškau 
Jono Nosikos, paeina iš Latvijos Li- 
bavos miesto. Pirmiau gyveno Broo- 
klyn, N. Y. Turiu svarbų reikalą, 
atsišaukit. Jei kas žinote, malonėkit 
pranešti, busiu labai dėkingas.

ALPONAS BIMBIRIS, 
3726 So. Wallace St., 

Chicago, I1L

BEM

REIKIA 100 merginų nuo 14 
iki 18 metų, lengvam dirbtuvės 
darbui.

NACHMAN CO., 
2241 So. Halsted St.

VYRŲ REIKIA PALIRUOTI 
Sriubų sukamų kaltų ašmenis. Taip
gi vyrų įleikia abelnam dirbtuvės dar
bui. Valandos nuo 7 iki 5; subatoms 
Iki pietų.

CASSIDY FAIRBANK 
Division of the Washbum Co.

6126 S. La Šalie St.

PABDA VlliUI

VALENTINĖS DRESSMAKING 
ČOLLEGE.

2407 West Madison Street 
Tel. Seeley 1643

Kirpimas, dezaininfmas, siuvi
mas, dresmaking ir patterti ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audeklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidažyti sau 
drapanas.

Biznio ir namų kursai skrybėlių 
padarymui. Kreipkitės, rašykit, 
arba telefonuokit klausdamos in
formacijų.

Sara Patek, pirmininkė.

Panedėlyj rugsėjo 25 dieną 
prasidės žieminis sezonas

AUŠROS MOKYKLOJ
3001 S. Halsted St.

Mokinama bus:

REIKIA ŠILKINIŲ - DANGČIŲ 
DIRBĖJŲ.

Patyrusių ir nepatyrusių.
Galime pavartot 100 patyrusių 

dangčių (shade) dirbėjų. Ge
riausia alga mokama.

Jei ir ne esi patyrusi dangčių 
dirbime, bet gali adatą valdyt, 
mes išmokinsime kaipo eksperte 
dangčių dirbimo po musų atidžia 
priežiūra.1

Mokinantis algą mokame.
Atsakančios darbo sąlygos ir 

nuolatinis darbas. Kreipkitės 
tuojaus, pasirengę dirbti.

■ART JLAMP MFG. CO., *
6 N. Franklin St.

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
gerais rakandais, renda pigi, sma
gus 4-ri ruimai dėl gyvenimo. Par
duosiu už prieinamą kainą. Priežastis 
pardavimo pirkau namą už tai turiu 
parduoti biznį. Atsišaukit:

3759 So. Wallace St.

PARDAVIMUI 'galiūnas ir 
lunchruimig. Gera vieta, gerą 
pelną neša. Pardavimo priežas
tis važiuoju į Lietuvą. J. Staras, 
555 W. Lake St. ‘
■....... .... , ... i.—-

PARDAVIMUI SALIUNAS; Biz
nis išdirbtas gerai, visokių tautų ap
gyventa, — noriu parduoti į trumpą 
laiką. Priežastis pardavimo nesuti
kimas su partneriu.

3948 So. Califomia Avė.

Lietuvių Kalbos
Mokytojas A. Dvylis baigęs 
aukštesnę žemdirbystės mo
kyklą.

2) Anglų Kalbą
Mokytojas Jonas Lazdauskas, 
Lewis Instituto studentas.

3) Vosokios rūšies matematikos 
(rokundų mokslai) Moky
tojas V. Mišeika.
Tai seniausia ir geriausia mo

kykla. Pradėkite tuoj visi. Mo
kinimas vakarais. Prisirašyti 
galima visada.

3001 S. Halsted St

1)

AUTOMOBILIAI

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.

REIKALINGA mergina į lie
tuvišką valgyklą, nešti valgius į 
stalus; turi būt, patyrusi savo 
darbe. Valandos geros fr alga 
gerą. New City RefcTaūmht, 4&30 
So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI GROSERNfi GE; 
roj vietoj, tarp lietuvių ir lenkų, visai 
nebrangiai. Pasiskubinkit, nes turi 
jut greitai parduota. Kaina $650.00.

Atsišaukite:
4432 S. Honore St.
EXTRA EXTRA

Pardavimui saliunas labai geroj vie
toj visokių tautų apgyventa. Kampi
nis saliunas, sena vieta. Priežastis 
jardavimo patirsite ant vietos.

4900 W. 14th St., 
Cicero, III.

KAS TURITE 5 PASAŽIERŲ AU- 
tomobilių sedan arba touring ir norite 
parduot. Pašaukit mane po 5 vai.

Lafayette 1355, 
Klauskite Walle.

PARDAVIMUI motorcycle 
Anderson 4 cilindrų su “side 
car” ir visi įrankiai kas reikalin
ga. Parduosiu pigiai už teisingą 
pagiulimą. Jonas Jasaitis, 737 
W. 34th St.

PARDAVIMUI čeverykų krau 
;uvė ir čeverykų taisymo prie 
daikto šapa.

813 W. 35th St.

LEVESKIO MOKYKLA
Persikai o

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, Hlgh School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų J visas augiteeniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:80 iki 9:80. 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12:80 
v.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

3301 So. Halsted StM 
kampas 33čios gatvės.

RAKANDAI
PARSIDUODA ' SALIUNAS, SE- 

na, išdirbtas biznis. Pagyvenimui 3 
JcamJbariai. Lysąs ant 2 metu. «Pat- 
duoęiu. už ptrieinama- kainą. Priežas
tį pardavimo patirsite ant vietos.

3558 Parnell Avė.

PARDAVIMUI rakandai dėl 
mažo biznio kaip tai (shows 
cases). Visi randasi gerame sto
vy j. Parduosiu pigiai. 923 W. 35 
Place. 1 lubos iš užpakalio.

PRI VATAS AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turit gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk su mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiški ausiu budu, 
visokio išdirbimo automobilius. Lais- 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms Ir vakarais klerofc.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.


