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Turky sultonas abdikavo
Turkai eina ties Konstantinopoliu

Talkininkai nusileido 
Turkijai

Sutiko, kad graikai pasitrauk
tų iš Trakijos dar prieš taikos 

tarybų pradžią.

PARYŽIUS, spalio 8. — 
Talkininkai vėl tapo priversti 
nusileisti pergalėtojai Turkijai 
ir priimti jos sąlygas, kurių 
priėmimui labiausia priešinos 
Anglija, bet kuriuos rėmė 
Francija.

Anglijos užsienio reikalų 
miųisteris Curzon, Francijos 
premieras • Poincare ir Italijos 
ambasadorius laikė savo pasL 
tarimą ir nutarė priimti Tur
kijos naeięnalistų reikalavi
mą leisti turkams užimti Tra
kiją už 30 dienų po to, kaip 
ją bus evakavę graikai. Grai
kai gi Trakijos evakuaciją tu
ri pradėti tuojaus, nelaukiant 
pradžios taikos konferencijos.

šis nutarimas yra didelis 
smūgis Anglijos prestižui.• y*

Talkininkų pulkai evakuos 
Konstantinopolį tuojaus, kaip 
bus suteiktos patenkinančios 
gvaran t ijos, jog mažųjų tau
tos Konstantinopoly bus pilnai 
apsaugotos. Turkija atgaus 
Trakiją iki senojo Graikijos 
rubežiaus, taipjau atgaus ir 
Adrianopolį ir miškus ant va
karinio kranto Morica upės.

Poincare sutiko, kad ir Rusi
ja butų pakviesta į konferenci
ją, kurioj bus rišamas Dar
danelų ir Bosforo likimas.

Turkijos sultonas 
abdikavęs

LONDONAS, spalio 8. — 
Rusijos delegacija gavo bevie- 
linę. žinią iš Maskvos, kad 
Turkijos sultonas Mahomedas 
VI abdikavo. Patvirtinimo 
žiniai nėra, bet Maskva turi 
artimų susižinojimų su Kons
tantinopoliu, tad gali žinoti 
kas ten dedasi. ,

Ta pati žinia priduria, kad 
pasitraukęs nuo sosto sultonas 
paskirė savo vieton pusbrolį, 
Abdul Medžid Effendi, kuris 
bus žinomas kaipo Medžid# II 

(Konstantinopolio valdžia 
jau keletą dienų rezignavo, vis
ką pavesdama nacionalistų 
valdžiai, kaip buvo sutarta 
Mudanijos konferencijoje. Tu
rėjo ir sultonas abdikuoti, bet 
manoma buvo, kad jis palauks 
su tuo iki po taikos J tarybų. 
Jis pats irgi skelbė, kad jis ne- 
abdikuosiąs, noYs nacionalis
tai ir ateitų į Konstantinopolį.

Turkai koncentruoja ka
riuomenę ties Konstan

tinopoliu
Ismid patampa Turkijos armi

jos generole kvatiera. t

KONSTANTINOPOLIS, spa
lio 8. — 'Tsmido distriktas, ne
toli Konstantinopolio, Azijos 
pusėje, patapo buveine didelės 
Turkijos armijos. Armijos 
komanduotojas ir jo štabas 
atvyko seredoj. Po jų atėjo dar 
daugiau kareivių ir rengiasi 
prie įėjimo į Trakiją, kaip tik 
bus užbaigtos derybos su tal
kininkais.

Vis daugiau ir daugiau Tur* 
kijos kareivių kasdien atvyks
ta į Ismidą. Ta kariuomenė 
jau peržengė neutralinę zoną 
ir skaitoma tai svarbių daly
ku, kuris bus pakeltas Muda
nijos konferencijoje, nes tur
kai buvo prižadėję nedaryti 
jokio armijos judėjimo laike 
tos konferencijos. Tečiaus 
turkai dar nepriėjo tiek arti 
Konstantinopolio, kad susidū
rus su palei ^Konstantinopolį 
stovinčiais Anglijos kareiviais.

Bet šis peržengimas neutra- 
linės zonos turi kitokią reikš
mę. Eidami ant Dardanelų 
nacionalistai teisinosi, kad jie 
nežino jokios zonos ir nedaly
vavo jos nustatyme. Bet to jie 
negali pasakyti apie Konstan
tinopolio ‘zonų, kuri tapo su
tarta su pačiais nacionalistais 
metai atgal. Talkininkai jau 
užprotestavo nacionalistų ats
tovui prieš šį peržengimą ne
utraliuos zonos.

Nacionalistų kavalerija užė
mė šili, Ismid neutralinėje 
zonoje. Jų kavalerija taipjau 
įėjo į Dariję ir Geubizę, pu- 
siaukely tarp Konstantinopolip 
ir Tsmido.

Grūmoja pulti Innsbfucką - H?- - - -
VIENNA, sp. 8. — Italijos 

fascisti grūmoję padaryti puo
limą ant Innsbrucko, Austrijos 
miesto, buk už tai, "kad paže-’ 
minama ten besilankančius ita
lus. Delei to susidarė rusti pa
dėtis palei Austrijoą-Italijos 
rubežių. Austrijos parubežie 
sargybai įsakyta aštriai dabo
ti visus įvažiuojančius žmones, 
kad jie neįsivežtų ginklų.

Fascisti tvirtina, kad Itali
jos teritorija siekia iki Bren- 
ner perėjimo ir kad jie, fas
cisti, mano ją atsiimti iš Aust
rijos. Laikraščių žiniomis, fas
cisti puolimui ant Innsbrucko 
koncentruojasi Bozen* distrik- 
te.

Pakvies Rusiją konferen- Ukrainos darbininką syjun- 
cijon k gy krikimas

Apie tai nusprendė Anglija ir 
Francija.

PARYŽIUS, spalio 8. — 
Rusija ir kitos valstybės palei 
Juodąsias juras veikiausia bus 
pakviestos į konferenciją se
kamo lapkričio m., apsvarsty
mui kontrolės ant Dardanelų 
pertakų. Premieras Poincare 
tai pasiute Anglijos užsienio 
reikalų ministeriui lordui Cur
zon ir abu sutarė, kad visuoti
na taikos konferencija tarp tai 
kininkų ir Turkijos butų lai
koma Scutari, Albanijoj, lap
kričio 1 dieną .ir konferencija 
apie Dardanelų pertakas butų 
laikoma toje pačioje vietoje 
tuo pačiu laiku ar kiek vėliau.

Tai bus pirmas atitikimas, 
kad sovietų Rusija bus pakvie
sta konferencijon su talkinin
kai ir tai svarbiausiame jai 
klausime, nes Dardanelai, tai 
pietinės Rusijos . kelias į pa
saulį. Pirmu kartu Francija 
pradėjo žiūrėti prielankiau į 
Rusiją ir pirmoji pasiūlė pa
kviesti ją konferencijon. Mat 
čia abejų šalių interesai vienor 
ki. Francija remia Turkijos 
nacionalistus, juos taipjau re
mia ir Rusija. ' Francija todėl 
tikisi paramos iš Rusijos pusės 
savo politikai artimuose ry
tuose, kuri yra priešinga Ang-' 
ijos politikai./Bendri. intere

sai ir privertė Franciją už
miršti, bent laikinai, savo rū
stumą ant Rusijos ir pakvies
ti jų konferencijon, kad jos 
iagelba nuveikus Angliją.

Daugelis mano, ir tai teisin
gai, kad karas tarp Graikijos 
ir Turkijos nebuvo tų dviejų 
šalių, bet tik Anglijos ir 
"rancijos karas, o turkai ir 

graikui tik turėjo jį vėsti ir 
žūti jame. Anglija, kuri valdo 
daug mahometonų šalių, neno
ri stiprios mahometonų vals
tybės ir todėl nori Turkiją 
išdalinti, kad ji butų visai sil
pna. Francijos gi interesams 
reikalinga, kad Turkija butų 
stipri. Francijai nepatinka 
Anglijos kontrolė ant Darda
nelų, taipjau ji tikisi, būdama 
;aikoje su Turkija, gauti ten 
didelių koncesijų. Be to Fran
cija yra labai militarinė šalis 
ir mano tokia ir pasilikti. Ji 
todėl jieškosi talkininkų tarp 
eitų valstybių, kurios norėtų 
vesti jos karus ir būti Franci
ai kanuolių pašaru. Turkija 

turi daug gyventojų ir stipri 
Turkija kaip tik labai tiktų 
būti Francijai tuo talki įmokti 
ir kanuolių pašaru. T(\fvl 
7raricija ir nenori Turkijoj 
padalinimo.

BERiLINAS/ spalio 7. — 
Maskvos komunistų organas 
“Pravtfa” praneša, kad sovie
tų Ukrainos profesinių darbi
ninkų'sąjungų narių skaičius 
labai sumažėjęs, — sumažėjęs 
apskritai imant, ant daugiau 
kaip trisdešimties nuošimčių. 
Didžiausias' tų sąjungų kriki
mas išsireiškęs Chersonės gu
bernijoj, kame jos yra nužud-’ 
žiusios 65 nuošimčius savo 

■nariu. Kievo ir Poltavos pro
fesinės sąjungos netekusios 42 
nuošimčių narių, Jckaterinos- 
lavo — 39 nuošimčius.

Stavrotino areštavimas.
Batume (Kaukaze) policija 

areštavo buvusį oficierą Stavr 
rutiną. Tai tas pats iStavroti- 
nas, kur septynioliką motų at
gal nušovė žinomą rusų revo
liucionierių leitenantą Šmitą ir 
daugelį jurininkų, dalyvavusių 
garsiajame “Patiomkino” su
kilime.

Pasitrauks iš kontribucijos 
komisijos

PARYŽIUS, spalio 8. — 
Gautomis slaptomis iš diplo
matinių šaltinių žiniomis, An
glija ir Italija rengiasi pasi
traukti iš talkininkų kontri
bucijos komisijos ir tartis apie 
kontribuciją tiesioginiai su 
Vokietija. Jos pasitrauksian
čios iš komisijos, gal dar šie
met. Jos skaito, kad komisi
ja nebuvo neutralė, kaip to 
reikalauja taikos sutartis; kad 
ji atgyveno savo naudingumą 
ir kad dabar ji vien Vokietiją 
sunkina, kuri turi apmokėti 
visas komisijos' išlaidas ir al
gas,, Jungt. Valstijos ir pati 
Francija vedė tiesiogines dery
bas su Vokietija ir jos buvo 
sėkmingos, tai ir Anglija su 
Italja bandysiančios tą patį pa 
daryti.

Pasitraukimas tų dviejų ša
lių iš kontribucijos komisijos 
busiąs didelis smūgis Ęranci- • • •• z
jai.

Atidėjo laivą prohibiciją
Tikimąsi, kad -kitos šalįs pro. 
testuos prieš prohibiciją ant 1 

laivų.

' WASITINGTON, spalio 8. — 
Prezidentas Ųardingas atidėjo | 
kelioms dienoms vykinimą 
prohibicijos ant kitų šalių ir 
Amerikos laivų. Prohibicijos 
turi laikytis tik tie Amerikos , 
laivai, kurie dabar išplaukia iš 
Amerikos uostų. Bet kiti lai
vai, kurie yra svetimų šalių uos
tuose, ar kely, taipjau tie, ku
rie išplauks į Ameriką iš sveti
mų uostų iki spalio 14 d., pro
hibicijos patvarkymo gali ir 
nepaisyti.

Tikimąsi, kad HardingO pat
varkymas,‘ uždraudžiantis ' ki
tų šalių laivams įeiti į Ameri
kos uostus, jei jie turi svaigi
nančių gėrimų, iššauks kitų 
šalių protestus, ypač Anglijos
ir Francijos protestus.

Kiti gi mano, kad dclcj to 
patvarkymo laivai sustos plau
kioję j Jungt. Valstijų uostus, 
bet plauks į Kanados uostus, 
Mpntreal ar Quebec ir k., kur 
jie nebus varžomi prohibicijos 
]>a tvarkymais. Nukentesianti 
delei to ir Pacifiko prekyba.

Nedalyvaus skolų 
konferencijoje

WASI1INGTON, sp. 8. — 
Baltajaihe name oficialiniai 
paskelbta, kad Jungt. Valstijos 
nebus atstovaujamos šankia-' 
mo.j Brussely konferencijoj 
apie internacionalines skolas.

Lietuvos žinios
1

Socialdemokratu kandi
datai.

L. Socialdemokratų Partijos 
sąrašas Utenos rinkimų apy
gardos (Utenos, Ežerėnų, Ro
kiškio ir Ukmergės apskr.) ei
na 4-tuoju numeriu. Kandida
tai šie: n

1. Kairys Steponas, inžinie
rius.

2. Vienožinskaite-Purėnienė 
Liuda, adv. padėj.

3. Jasevičius Juozas,' darbi
ninkas.

4. Pilkauskas Antanas, val
dininkas.

5. Budreika, darbininkas.
6. Baronienė Elena, mdkyto-

• •
ja.

7. Gansiniauckas Aleksand-
ras, darbininkas.

8. Juknevičius Jonas, ins
truktorius.

9. Petroni
10. Lukštą 

jas.

5, darbininkas.
raupis, mokyto-

11. Purenąs Antanas, profe
sorius.

12. Zakarevičius, darbinin
kas.

13. Mainelienė, ūkininkė.
14. Galinis Vincas, mokyto

jas.
15. Plečkaitis Jeronimas,

mažažemis.
16. Bielskis Vaclovas, inži

nierius.
17. Glovackis Juozas, valdi

ninkas.
18. Taurinskas Antanas, 

darbininkas.
Ketvirtos linkimų apygar

dos (Telšių, Mažeikių ir Kre
tingos apskričių) musų sąra* 

I šas irgi eina ketvirtuoju. Kan- 
MILANAS, sp. 8. -- Fascis- didatai šie:
išleido proklamaciją, kurioj 1. Bielinis Kipras, 38

Grūmoja paimti Rym?
ti
jie grūmoja paimti Rymą spa- žurnalistas.
lio 22 d. 2. Venslauskjs Kazimieras, 

metų, teisininkas.
3. Taurinskas Antanas, 

m., gelžkelio tarnautojas.

m
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Nuėjo niekais.

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

Šiandie — nepastovus, gal 
biskį šilčiau.

Saule teka 5:55 v., lendžia- 
si 5:20 v. Menuo teka 7 v. v.

MASKVA, spalio 8. — Urqu- 
hart padarytas su Rusija var
dan vienos didelės Anglijos 
kompanijos kontraktas ir iš
gautosios iš Rusijos didelės 
koncesijos . nuėjo niekais, nes 
Rusijos komisarų taryba atsi
sakė kontraktą patvirtinti.

šiuo tas reikalas tapo užbai
gtas, bet manoma, kad abi pu
sės bandys padaryti kiek kito
kį kontraktą.

Pasigriebė Baku aliejų
-----------------,----- s

PARYŽIUS, spalio 8. — \ A- 
merikietis Mason Day sugrįžo 
iš Maskvos į Paryžių. Jis pa
darė kontraktą su Rusijos val
džia, kuriuo j u amerikiečiai
valdys milžiniškus Baku alie- 
aus laukus per ateinančius 1S 
notų. Day atstovauja Barn- 

sdall Oil Co. Jis dabar važiuo 
a į Ameriką, apsvarstyti savo 
ton traktą su valstybės depar
tamentu.

1 ----------- ,----- :

LAIVAS SUDEGĖ

HALIFAN, sp. 8. — Gauta 
bevielinė žinia nuo laivo Ra- 
diance, kad jis mate laivą 
Pedro liepsnose už 300 m. nuo 
Cape Rače. Netoli degančio 
laivo fasta 15 tuščių gelbėji- 
mos valčių, bet niekur nema
tyta įgulos. <7

Nežino ka daryti
---------- VA

RYMAS, sp., 8. —< Premie
ras Facta svarsto apie padavi
mą rezignacijos sekamą sa
vaitę, kad galima butų suda
ryti naują kabinetą, į kurį įei
tų ir fascisti.

Kaipo kitą išeitį, valdžia 
svarsto apie pašaukimą prie 
ginklo dviejų klesų kareivių, 
kad galima butų griežčiau pa
sistatyti prieš fascisti, kurie 
užgriebė veik visą teritoriją, 
kurią Italija atgavo, iš Austri
jos ir dabar grūmoja paimti ir 
patį Rymą.

—_—.--------- -
GIRIŲ GAISRAS PRIDARĖ 

DIDELIŲ NUOSTOLIŲ.
NOKTU BAY, Ont, spalio 8. 

— Premieras Drury apvažinė- 
jęs girių gaisrų vietas sako, 
kad dabartiniai Kanados girių 
gaisrai pridarę nuostolių už 
^8,000,000. Juose žuvo ne- 
mnžiaus kaip 48 žmonės. Be to 
sudegė nuo 150 iki 200 ūkių ir 
apie 8,000 žmonių liko be pa
stogės. Penki miesteliai visai 
sudegė, o keli daugiau ar ma
žiau apdegė.

EL PAS, Tex., sp. 8.— Mek
sikos federaliniai kareiviai už
klupo ties Jaguey būrį sukilė
lių ir 22 jų užmušė, o 4 oficie- 
rius suėmė. Sukilėlių vadovai, 
Mdrguia broliai, pabėgo.

7. Čepinskis Vincas, , 51 m., 
profesorius.

8. Bunkauskis Klemas, 35 
m., gelžk. tarnaut.

9. Abromavičius Liudas, 33 
m., ginui, mokytojas.

10. Alminauskis Antanas, 26 
m., bugalteris.

11. Jokubauskas Boniventu- 
ras, 27 m.,' raštvedys.

12. Podleskis Pranas, 27 m., 
gelžk. tupiant.

14. Kairys Steponas, 46 m., 
inžinierius.

LUOKĖ. — Telšių apskr. 
Rugsėjo 14 dieną apie 5 — 6 
valandą po pietų įėjo į Mejero- 
vičiaus smuklę nežinomas jau 
nas vyras katras prašė savinin
ko, kad išvadintų kaimyną 
Stasį Barusevičių Barvidžių 
kaimo gyventoją. Smuklinin-
kas atsisakė vadinti, nes atvy
kėlio nepažįstąs ir vadinti ne
galįs. Matydamas savininko 
priešingumą, atvykėlis patsai 
atsidarė duris į kambarį, kur 
gėrė Stasys Barusevičius. Ilgai 
nekalbėdamas ir nelaukdamas 
išsitraukė iš kišenės braunin
gą šovė į Boruscvičių. Bet iš 
pirmo sykio nepataikė: patai
kė sale sėdinčiam kitam kai
mynui į dešinę šlaunį: pakar
tojo šauti bent kelis sykius ir 
pataikino Barusavičiui į galvą 
— ir jį nušovė ant vietos, 
žmogžudys tuojau išbėgo ant 
gatvės rado pastatytą arklį, 
nes buvo turgaus diena, sūdo 
ir nulėkė iki netoli esančid mi- 
gatvee, rado jMistatytfj arklį, 
o pats pasislėpė, norint milici-
ja vijosi paskui, bet jis dar ne
surastas. Priežastis nušovimo 
buvo dėl to kad Barusevičius 
labai stengėsi susekti veikian
čia apylinkėj plėšiko Reikaus- 
kio kuopę. Jam šaikininkų bu
vo grasinama užmušimu.

SAN DIEGO, Gal., sp. 7. — 
Du armijos aviatoriai MciRea- , . ______
dy ir Kelly, kurie* kaip jau I 4. Paulauskas Antanas, 
pirmiau buvo pranešta, padarė m. mokytojas, 
naują rekordą ilgio išbuvimo 
ore, išbuvo viso ore 35 valau- 34 m., siuvėjas, 
das, 18 minučių ir 30 sekun
dų. Aviatoriai buvo pavargę, apskričio valį, narys 
bet jie butų skraidžioję ir. ii-j e-. 
giau, bet bijojosi sulaukti' 
tamsos, kada sunku yra nu
sileisti.

Ateinantį menesį jie skrisią 
be sustojimo iš San Diego į 
Nevv Yorką.

NEW YORK, sp. 6.—Gau
tomis nuo jo artimų draugų 
žiniomis, ištremtasis Vokieti
jos ex-kaizeris Wilhelm 64 m. 
amžiaus, ketina vėl apsivesti 
ir todėl mano prieš apsivedi
mą atsijauninti Dr. Steinaclfo 
budu. Jau ir daktarą turįs tam 
pasisamdęs.

CAIRO, sp. 6. — Du Pran
cūzų oficieriai liko užmušti 
atakoje ant Hauran, , Franci-

Syrijos, gubernatoriaus Is- 
Paša automobilio. Pats Is- 
Paša liko sužeistas 

taipjau sužeisti jo
rius ir sekretorius.

jos 
Ii m 
lim 
ją,

į ko- 
oficie-

UNIONŠTOWN, Pa.,
— Dinamitas sunaikino 
į Provant kasyklą, 
town, kuri rengėsi atsidaryti 
su streiklaužiais.

sp. 8. 
įėjimą 

Mason-

E. NAUMIESTIS. — Tau
ragės apskr. Viename kaime 
bernai įsigėrę užmušė žmogų. 
Tai jau.antras toksai atsitiki
mas. Nesenai pačiame Nau
miesty žydelis sušaudė vieną 
žydelkaitę.

42
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5. Deržinskas Aleksandras,

6. Baipšys Povilas, 45 m

------ J .

KYBARTAI. — Virbalio 
muitine vieną didžiausių ir 
svarbiausių Lietuviai: rugsėjo 
mėnesį ji davė valstybei 61,- 
701,133 auks. pajamų, reiškia 
virš porą milionų auks. kas
dien. Ji, kaipo durys, pro 
kurias pirmiausia pamato Lie
tuvą svetimtaučiai.

Artinasi Žiema 
Šaltis, Sniegas ir Baisus Vargas 
Užklups Lietuvos Žmones Visai 
Neprisirengusius.

• Daug Lietuvos žmonių kęs didelį vargą, šal
tį ir badą ateinačią žiemą delei neturto. 
Delei vokiečių markės nupuolimo ir Lietu
vos valdžios baisaus nerąugumo, Lietuvos 
žmonės dabar patapo ubagais. Jie dabar 
yra 26 kartus biednesni, negu buvo 2 metai 
atgal. Ar jus rūpinatės, kad palengvinti 
vargus jūsų giminėms Lietuvoj? Kas ki
tas pagelbės jiems jei ne jus? Pagelba da
bar turi eiti greitai ir apsčiai.

Naujienos Dabar Siunčia Pinigus 
Lietuvon: Litais, Mark, ir Dolerias

Siųskit Per

NAUJIENOS
Pinigus Lietuvon
7 o Prašo Lietuvos Žmonis ir 
Taip Pataria Lietuvos Bankai
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Daugybe partijų 
Lietuvoj.

Ryto Lietuvoje prasidės 
rinkimai į paprastąjį Seimą 
ir tęsis dvi dienas. Atėju
sieji iš Lietuvos laikraščiai 
rodo, kad tuose rinkamuose 
dalyvaus begalės partijų. 
Vienoje apygardoje, pav. yra 
įteikta 16 kandidatų sąrašų; 
kitose apygardose jų yra 
dar daugiaus.

Suprantama, kad prie ši
tokios daugybės partijų bal
suotojams bus labai sunku 
orijentuotis. Visokių painių 
ir klaidų balsavime turės 
dėlto pasidaryt nemažai. Bet 
aršiausia bus, kada iš tokio 
partijų margumo bus suda
rytas Seimas. Tik pagalvo
kite: kaip galės dirbti Sei
mas, susidedąs mažiaus kaip 
iš 80 atstovų, jeigu jie bus 
pasiskirstę-į kokias 20 parti- 
jų!

Butų labai pageidaujama, 
kad bent pusę tų partijų bal
suotojų pasiųstų šunims šė
ko pjauti — kaip jie padarė 
su Pažanga ir Santara, ren
kant St. Seimą. Jeigu tai ne
įvyks dabartiniuose rinki
muose, tai turės įvykti vė
liaus, nes tokia daugybė par
tijų mažoje šalyje, kaip Lie
tuva, negalės gyvuoti.

Galima tečiaus pastebėti, 
kad dauguma tų partijų Lie* 
tuvoje ir nėra partijos tik
rąja to žodžio prasme. Vie
nos jų yra tiktai prielipai 
kokių nors didesnių partijų, 
kaip, pav. “Darbo Federaci
ja”, kuri yra niekas kita, 
kaip krikščionių deftiokratų 
partijos uodega darbininkų 
balsų gaudymui. Liaudinin
kai turi panašų prielipą 
(ūkininkų balsų žvejojimui) 
“valstiečių sąjungoje”, o pa
žanga — “žemdirbių sąjun
goje”.
, Kitos gi tų partijų yra 

viendieniai gyvūnai, kurie 
atsirado tiktai tam, kad tas

jos ir išnyks be jokio pėdsa
ko. ;• ij (

Trečia priežastis, prisidė
jusi prie pagimdymo tokios 
daugybės partijų, yra dide
lis minčių pakrikimas Lietu
vos žmonyse ir jų nesugebė
jimas sutartinai veikti. La
biausia tai apsireiškia tarpe 
darbininkų ir šiaip darbo 
žmonių. Lietuvos darbinin
kai eina į šiuos rinkimus, pa
sidalinę į penkias, šešias, 
septynias ir net aštuonias 
grupes. Stambiausia jų, ži- 
nomaj yra socialdemokratų 
partija; be jos, dar mes ran
dame sąrašus “profesinių 
sąjungų”, “darbo valstiečių, 
mažažemių ir bežemių” ir 
“darbininkų kuopų”. Pas
kui, kaip jau augščiau minė
jome, yra “darbo federaci
ja” ir įvairios mažesnės kuo
pos.

Suprantama, kad prie ši
tokio darbininkų susiskal
dymo daug jų energijos tu
rėjo būt bereikalingai išeik
vota tarpusaviniems tų visų 
partijų ir kuopų ginčams, o 
pačiuose rinkimuose bus 
pražudyta tūkstančiai bal
sų. Visa tai išeis į naudą 
darbininkų priešams.

Taigi, nežiūrint to, kad 
yra aišku, jogei Lietuvos 
liaudis šiandie yra milžiniš
koje savo daugumoje griež
tai nusistačiusi prieš kleri
kalus ir atžagareivius, net iš 
vakaro prieš rinkimus nėra 
tikrumo, kad rekacija bus 
sumušta. Kad kokios, kle
rikalizmas dar vėl gali pa
imti viršų ir įsitvirtinti Lie
tuvoje dar trejetai metų.

Jeigu taip butų, tai bolše- 
vikuojantys elementai šauk
tų, jogei ta nelaimė esanti 
“buržuaziškos” visuotinų 

, rinkimų sistemos pasekmė. 
Bet ištiesų tai visuotini rin
kimai yra vienas galingiau
sių' įrankių darbininkų ko
voje už geresnę buitį ir lais
vę. Tik reikia išmokti tuo 
įrankiu naudotis.

Tarnavimas darbi 
ninku judėjimui.

Eugene V. Debs.

Neseniai laikytoje Houstone, 
Tex. Garvežių Ugniakurių ir 
Mašinistų Brolijos konvencijoje 
buvo įnešta, kad rašantis šituos 
žodžius butų pakviestas kalbėti 
konvencijai. įnešimas tapo at
mestas ir Susivienijusioji Spau
da paskleidė žinią apie tai po vi
są šalį. Tos konvencijos delega
tas dabar rašo man, atsiprašyda
mas už delegatų pasielgimą ir sa
kydamas, kad ateis laikas, kada 
jie gėdysis to. Gal! Bet tai bus 
man jau numirus, o tam bus dar 
laiko. Konvencijos pasielgimas 
buvo visai nuosakus ir nėra už 
ką atsiprašinėti. Jei aš bučiau 
išdavęs organizaciją, o ne tarna
vęs jai, tai butų kitas dalykas. 
Jų ponai, ąelžke'lių savininkai ii’ 
vedėjai, kurie kontroliuoja jų 
vietas, nemyli manęs ir kaip jie 
gali turėti ką nors bendro su 
manim? Jei aš bučiau gelžkelių 
magnatų numylėtiniu; o ne jų
nesuderinamuoju priešu, tai pa- met neleidau brolijai mokėti man kytas buvo pažymėtas lėbeliu; 
kvietimas kalbėti konvencijai nei cento, 
butų buvęs suteiktas vienbal
siai.

Konvencijos pasielgimas yra 
aiškus patvirtinimas to, kad prie

arba kitas asmuo, neturintis kapitalistinės privatinio valdy- 
jokių principų, galėtų praly-

Kada aš pirmą kartą pažinau

universitetai, spauda, krutamieji do iš jos viršininkų lupų ir ne- 
paveikslai, ir t.t., įskaitant dau- matys mano vardo jos mėnrašty, 
gybę darbininkų unijų, yra jų Ir tas taipgi pilnai atatinka abel- 
kontroliuojamos ir valdomos. ' noms taisyklėms ir nėra ko guos- 

Houstono delegatų algapelnė tis dėl to.
psichologija išaiškina konvenci
jos pasielgimą it tame nėra nie- Jiešmininkų Savitarpinės Pagal* 
ko nepaprasto. z I “

Per dvidešimtį metų aš buvau unija Chicagoje. 
nariu tos organizacijos, * kuriai darbo ir su jiešmininkų ir ugnia- 
toji konvencija atstovavo. Įsto- kurių pagalba padariau ją žy- 
damąs į ją aš užmokėjau įžangi-' dineia nacionale organizacija, 
nę mokestį už pusę čarterinių Aš pagelbėjau suorganizuoti va- 
narių, kurie neturėjo kuo užsi- goniečius, kurie 
mokėti. Penkiais metais vėliau, vieną dirbyklų amatų unijų, bet 
kuomet aš buvau Terre Haute’s 
miesto klerku ir brolija buvo su- ką pasakoja jos didieji viršinin- 
bankrutijusi, nuskendusi skolo- kai, ar pamatyti jos literatūroje, 
se ir jos mėnraščiui grėsė susto
jimas, man buvo*pasiūlyta vesti'mas tarp Gelžkelių Telegrafinin- 
jos reikalus ir aš apsiėmiau. Aš kų Ordeno, turinčio didžiąją raš- 
paėmiau visą skolą patikrintais ‘ 
raštais ir didesnę dalį savo al
gos, kurią gavau kaipo miesto 
klerkas, išleidau begelbėdamas 
organizaciją nuo bankrutumo. 
Pirmus dvejus metus kiekvieną 
liuosą valandą iki vėlų išvakarių, 
kiekvieną vakarą savaitėje aš 
noriai pašvenčiau savo darbui ir 
už raštininko pagalbą aš išmo
kėjau daugiau, negu išnešė men
ka alga.

Per keturioliką metų, kuriuos 
aš tarnavau oficialiai, niekuomet 
nebuvo prieš mane nei vieno bal
so, niekuomet neturėjau kandi
dato prieš save ir niekuomet ne
priėmiau visos algos, kokią de
legatai norėjo nubalsuoti.

Konvencijoje Cincinnati’je, 
1892 m. aš inteikian rezignaciją. 
Ji buvo vienbalsiai atmesta ir 
mane vėl vienbalsiai išrinko. De
legatai. reikalavo, kad aš pats 
nustatyčiau sau algą. Aš atsa
kiau, kad čia ne algos klausimas 
ir pasakiau jiems atvirai, kad aš 
nepatenkintas esamuoju organi
zacijos planu, kuriuo teikiama 
nauda keliems su nuoskauda 
daugelio, kurie yra neorganizuo
ti ir kad aš žadu pašvęsti savo 
laiką kūrimui tokios unijos, ku
ri apimtų kiekvieną darbininką 
gelžkelių tarnyboje. Aš reikala
vau, kad jie mane paliuosuotų ir 
ant galo likau paliuosuotas. Man 
apleidus konvenciją delegatai 
vienbalsiai nubalsavo man kaipo 
dovaną algos už šešius mėnesius 
$2,000. Aš atsisalpau ją pri
imti ir ji lig šiol pasilieka bro
lijos kasoj. Aš tatsįsakiau nuo 
vietos brolijoje mokančios man 
$4,000 į metus. Aš nuėjau orga
nizuoti Amerikos Gelžkelių Dar
bininkų Uniją už $75 mėnesiui. 
Aš kukliai atsižymėjau kaipo 
vienintėlią nacionalinis darbinin
kų unijos viršininkas, kuris atsl- 
sakė nuo vietos, kada jį vienbal
siai vėl išrinko ir leido pačiam 
sau algą nusistatyti.

Todėl, ąr yra nuostabu, kad 
delegatai, kurie sėdėjo Houstone 
ir kurių sėdėjimas tapo padary
tas galimu ačiū mano didesnės 
dalies gyvenimo darbuotei, atsi
sakė kviesti mane kalbėti jų kon
vencijai ! Visai ne. Tas kaip tik 
atatinka abelnai dalykų eigai 
palaikyti savo pakvietimą tiems, 
kurie nėra negeidžiami jų po
nams ir atsakyti tiems, kurie 
yra negeidžiami kol dar yra gy
vais.

Be mažiausio pasigyrimo aš 
sakau, kad aš suorganizavau, ar 
padėjau suorganizuoti mažne vi- tvirtinimą. Darbininkų spauda 
sas gelžkelių unijas ir daugelį ki- tuojaus nuskambėjo kapitalisti- 
tą, bet dėl suprantamų priežas- nes spaudos pareiškimo ‘ aidu, 
čių jų oficialai nenori minėti tą Kaipgi kitaip vergai gali pa.ro- 
dalyką.

Aš sporganizavan Gelžkelių nams! 
Jiešmininkų Broliją, kuri dabar 
yra Gelžkelių Traukinių Tar- tis man jį redaguojant buvo pir- 
nautojų Brolija, parašiau jos mutinis gelžkelių brolijos laik- 
pirmą konstituciją, surengiau vi-1 raščių, kuris priėmė spaudinin- 
sas jos spaudintas formas ir be kų unijos lėbelį ir kiekvienas 
atsižurėjimo pašvenčiau savo lai- spaudinys mano kaipo Didžiojo 
ką jos reikalams, už ką niekuo- sekretoriaus ir kasininko užsa-

bos Draugiją, tai ji buvo vietos
Aš ėmiausi

dabar sudaro

niekam neteks tai sužinoti iš to,

kai, ar pamatyti jos literatūroje. 
Kartą buvo aršus lenktyniavi-

tinę Vintone, Iowoj ir Komerci
nių Telegrafini nkų, turinčių di
džiąją raštinę Fort-Wayne, Ind. 
Būnant geruoju su abejais man 
pavyko jie1 suvienyti; taip pat aš 
padėjau susivienyti Gelžkelių 
Konduktorių Brolijai su Gelžke
lių Konduktorių Ordenu.

Įvairiais laikais ir sunkiose 
padėtyse aš tarnavau kaipo spe
cialia organizuotojas Susivieni
jusių Amerikos Kasyklų Darbi
ninkų ir Vakarinės Kalnakasių 
Federacijos, ' bet augštieji tų 
unijų viršininkai neatsimena tų 
dienų, kada aš darbavaus su jų 
pirmtakunais, kad laimėjus strei
kus ir suorganizavus kalnaka
sius Jungtinrėse Valstijose ir Ka
nadoje.

Septintoj dešimtyje man besi
darbuojant apie Terre Haute, at
vyko organizatorius P.
Guire, kuris surinko tiek daily- 
džių, kad galėjo suorganizuoti 
Dailydžių Unijos kuopą.

Kadangi aš stovėjau už juos 
jų streikuose, mokėjau nuomas 
už jų svetaines, ir kitais budais 
jiems .pasitarnavau, tai Terre 
Hautės Tipografų Unija padarė 
mane garbės nariu.

Man išvažiavus į tolimuosius 
yakarus vajų kelti kaipo Socia- 
laikų Partijos kandidatui į pre
zidentus, dailydė ir spaudininkas 
Terre Hautėje, augščiau minėtų 
unijų nariai paleido paskalą, bu
sią namas, kuriame aš gyvenau/ 
esąs statytas skebų, maliavotas 
skebų, taisomas skebų ir busią 
aš neleidžiąs ųei vienam unijis- 
tui atlikti man kokį darbą. Šitie 
unijistai buvo nusamdyti už pi
nigus tą padaryti ir be abejo 
politikieriai jiems gerai pamo
kėjo, kad tik pakenkus socialis
tų vajui, kuris pradėjo juos gąz- 
dinti. Susivienijusioji Spauda 
išplatino tą melą visoj šalyj ir jis 
pasiekė Europą ir galiaus jo ai
das sugrįžo iš Australijos -ir te
begrįžta lig šiol. Ateina daugy
bės laiškų su užklausimais apie 
tuos melus. Vienas tų piekšų po 
to pranyko su savo kuopos pini
gais.

Aš pagelbėjau suorganizuoti 
Centralinę Darbininkų Uniją 
Terre Hautėj ir mažne visas ki
tas unijas ten, vedžiau jų strei
kus ilgus metus ir, žinoma, nie
kas kitas kaip tik unijistai dirbo 
apie mano namus, bet tas nei 
kiek nepakenkė kvailam prasi
manymui cirkuliuoti kaipo teisy
bei, kas mano vardui “negeisti
nas” suteikė nepaabejojamą pa-
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sas gelžkelių unijas ir daugelį ki- tuojaus nuskambėjo kapitalisti-

ne atsisakyti mane kviesti jų 
konvencijai kalbėti ir kitiems 
draugams, man esant kalėjime, 
nugriauti tą namą, kuriame aš 
gimiau.

Visa tai man atrodo visai nuo
saku ir aš tikrai nieko neturiu 
pireš tai. Aš niekuomet nelau
kiau malonių ir man niekuomet 
neteko Apsirikti. Būti teisingu 
savo principams bei idealams ir 
turėti savo vietą eilėse su drau
gais, kurie pasidalina jais, yra 
ddugiau megu gana Ir viskas, 
kas man teko perleisti dėlto, bu
vo mano labui ir padidino atly
ginimą man.

Mano širdis buvo ir yra ir bus 
su darbininkų klase ir nors jie 
manęs užsigina ir atmeta mane 
ir atstumia mane nuo savo er- 
lių, bet jie nagli išmesti savęs 
iš mano širdies.

Majoras vetavo.

pa- 
ino- 
kad 
nuo

for vaca- 
kurie čia 

Bet

Mokyklų taryba nutarė 
imti tūkstantį dolerių iš 
kykloms skirtų pinigų, 
palinksminus delegatus 
“National Society 
tional education,”
turės savo konferenciją, 
miesto majoras J. Couzens ve
tavo tą^ nutarimą sakydamas: 
“Jeigu kiekvieno skyriaus ta
ryba eikvotų pinigus tokiems 
tikslams kaip vaišinimas sve
čių, tai ką visuomenė ^saky
tų?”

Tai šventa tieka! žmoųės 
moka taksas ne tam, kad kie
no nors svečiai butų vaišina
mi.

&

KI. Jurgelonis
ADVOKATAS

DVODA TEISIU PATARIMAS

dyti savo ištikimumą savo po-

Garvežių Ugniakurių mėnraš

bet tas nepakenkė žymiam A. D. 
F., organizatoriui, nedrįstančiam

mo tvarkos kapitalistų klasė yra 
žmonių viešpačiais ir visuome-

sti i Seimą. okia yra, pay. ngs va]dytojais ir visos visuohie- 
“dalgininkų” partija. Kaip ninCg įstaigos> tokios kaip val- 
tik šitų “partijų” gimdyto- džia, kongresas, teismai, valstijų 
jų ambicijos neišsipildys, tai įstatybos, mokyklos, kolegijos,

Spalio 3 d. š. m. iš Lietuvos 
sugrįžo p. A. Bukšnione, gy
venanti 3600 Michigan Avė, 
P. Bukšniene apleido Detroitą 
Š. m. liepos 8 d. Su Naujienų 
skyriaus patarnavimu turėjusi 
smagią kelionę. Beviešėdama 
Lietuvoje per tą laiką aplan
kius įžymesnes istorines Lie
tuvos vietas ir gavus daug 
naujų įspūdžių. Visus tuos įs
pūdžius Bukšniene žadėjo at
pasakoti Naujienų reporteriui 
kitą kartą.

Detroito žinios
Sugrįžo iš Lietuvos.

IGARĖTTE

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N, Dearborn 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 
ryto.

Daugiau imigrantų.

Namų statymo kontrak torių 
konvencija, kuri laikoma Tul- 
ler viešbuty, stoja už didesnį 
skaičių ateivių. Esą trukumas 
paplistų darbininkų iškėlęs 
augalas’ trobų statymo kainas. 
Darbininkai brangiai apmoka
mi, ir vis dar neramus; prie 
dienos užmokesties dar vis 
reikią pridėti po 2 ar -3 dole
rius kasdien ir kiekvienam 
darbininkui, kitaip jie metą 
darbą. Dabartinis patvarky
mas neįleidžia pakankamai 
paprastų darbininkų ir amat
ui nkų prie namų statymo, to
dėl jis turįs būt pakeisiąs ki
tu, mažiau varžančiu imigra
ciją.

Atostogos ir mokestis.

Miesto taryba jau antru 
skaitymu priėmė patvarkymą, 
kad nuo sausio 1 d. 1923 me
tu kiekvienas miesto darbinin- 
As gaus dvi savaites atostogų 
ir užmokestį už tas dvi savai
tes, jei jau bus išdirbęs me
tus ar daugiau.

DETROIT, MIGHIGAN
West

/

1394 Heml. 6678
WM. J. STOLL CO., 

Balchiunas pagelbininkaa 
(arba asistentas) 

GRABORIUS
102* — 25th St., 950* Cardonl 

Detroit, Mich.

Geriausi 
Cig'aretai

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

/f
Tel. Randolph 4758

A. A. SLAKIS 
. ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj.
ASSOCIATION BLDG. 

19 So. La Šalie SU 
Room 130$

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietį}

Namų Tel.: Hyde Park 3395

PER 12 DIENU l LIETUVĄ 
Greičiausia vandeniu kelionė

Su ypatišku ekskursijos palydovu 
su staptclčjimu prie Southampto- 
nuf dėl Dunzigo, Piliavos, Memelio 
ir Libavos, apt vieno'iš trijų grei
čiausių jūrių milžinų, kurie aplei
džia New Y orką kas UTARNIN- 
KAS.

Visi’ trečios klesos pasažieriai 
kambariuose.

MAURETANIA AQtJITANIA 
BERENGARIA. .

Taipgi per Liverpoolį ir Glasgową. 
CARMANIA ..._........... Spalio 12
GOLUMBIA ..................  Spali© 14
AUSON1A .......................... Spalio* 19

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

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriauaiai.

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

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

I ' DENTISTAS
Valandos: nuo '9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.
8261 S®. Halsted St., Chicago, 111.

Dr. M. T. Strikol’is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS’ IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė.

• Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Telk BouTCvard 7820 
Namų Tel.: La^ayette 0263

£

Dr. A. J. Tananevičius 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir gyvenimo vieta 
10821 S. Michigan Avė.

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

pietį]; 7 iki 9 vai. vak.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

7~T—T2" 'Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas
Karnbaris 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki 

9 vakare.

7v‘

S. W. BANES
ADVOKATAS

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

West Monroe Street, Chicago.
Phortfe Central 256® 

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

Bankruto
Išpardavimas

Pirkome visą ataką nųsibankrutiju- 
sių P. Stein, kurj išleido Suv. Valst. 
Apskrities Teismas ir kuris susideda 
iš puikiausių parinkimų vienų ir dvie
jų kelinių siutų ir overkotų visokių 
stailų, patrinų ir dydžio, apie uz 
40% ant dolerio. <Isitėmykit seka
mas kainas: 1 ir 2 kelinių siutai po 
$13.50 ir aukščiau. Vyrams iu vai« 
kinams overkotai po $10 ir aukščiau. 
Vyrams darbinės ir pasipuošimui ke
linės $2.50 ir aukščiau.

Atdara kasdieną iki 9 vai.; nedels 
mis iki 5 vai.

S. GORDON, f
Dvi įeigos: 1401 S. Halsted St. ii 

739 W. 141h St.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

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

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7-—-8 vakaro
Tel. Marse? 6234, Market 4526

LIETUVĄ

RALTIJOS-AMERIKOC 
LJf LINIJA ^Broack/ay, Ne”V^ork N Y U
SeL LIETUVA

.4 i PER
.ARDA UEPOJU.

Važiuokit visi parankiu ir tiesiu kelia
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
“LITUANIA” ................. ..... Spalio 18
“POLON1A” .......................... Lapkr. 1

: ..... TREČIOS KLASOS KAINOS 1:
HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 

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

Pinigai
/ iš

Bridgeporto
Pirmoji kuopa turė

jo mano vardą per aštuonelis 
metus ir jis tapo pakeistas kitu su manim susitikti platinti pas- 
vardu dėl tokių priežasčių, ku- kalą, busią man redaguojant \ 
rįgs sudaro kitą pasaką.* Pirmas Ugniakurių mėnraštį, spaudinin- : 
didysis brolijos sekretorius ir kų unijos komitetas atėjęs pas 
kasininkas nupirko brangų žiė- mane prašyti, kad aš dėčiau 'le
dą, kurį jis atgabeno man į Terre belį ant mėnraščio ir kad aš iš- 
Hautę. Aš priverčiau jį nešti jį koliojęs, juos iMiepęš jiems iš- 
ten, kur jis jį gavo. Brolija yra eiti laukan. s .
turtinga ir dabar turi daug na-1 Tai tik kelios priežastys, bet 
rių, bet nieks neišgirs mano var- ji) užtenka delegatams Ilousto-

per
NAUJIENAS

3210 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9663.

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

vadziojam, fixtures sudedam, visokį reikmenys ir prilaikytojus.

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

Tel. Boulevard 1892 ir 7101.



NAUJIENOS, Chicago, H
■BM

Antra t auiEiu
Ekskur sij a

LIETUVON
Jau yra rengiama

United States Linijos Laivu

AMERICA”
Gruodžio 12 d., 1922 m

* * - • jL ■<

Po vadovyste A. Rypkevičiaus. - e

Chicagos “Vilnyje,” 
Brooklyno “[Laisvėje” 
liaus “'Drauge” mes

ši ekskursija bus labai smagi ir patogi, 
kadangi ją vadovaus patyręs kelionėse 
ir visiems labai gerai žinomas žmogus 
A. Rypkcvičius ir, kad keleiviai pasieks 
savo tėvyiškės namus prieš pat Kalė
das, parveždami džiaugsmą ir prezen- 
tus savo giminėms.

Pradėkite visi rengtis tuojau. Sekite vėles
nius Naujienų pranešimus ir paskelbimus ke
lionės reikalais.

PALYDOVAS
NAUJA KNYGA IŠ LIETUVOS

Verta kiekvienam perskaityti. Yra daug naudingų 
ir žingeidžių patarimų ir nurodymų.

Knyga apdaryta, 100 puslapių. Kaina 50c.
Knygos turinys:

1. Įžanga. <■
2. Trumpa Lietuvos atgijimo ir vystypiosi istorija.
3. Kaip Lietuva dabar valdoma. ' /

4. Vietos valdžia. z
5. Kaunas (Trumpa jo istorija).
6. Valdžios, visuomenės ir privatinės įstaigos Kaune.
7. Lietuvos apskritys ir valsčiai. .
8. Žemės rūšys.
9. Lietuvos teisjnai.

10. Matai, saikai, svarai. c
žyminis mokestis.
Lietuvos paštas.
Natiji pašto mokesniai
Laiškai į užsienį.
Pinigų siuntimas. I |
Telegrafo mokesniai.
Telegramos užsienin.
Oro paštas. ;
Lietuvos geležinkeliai.
Keleivių traukinių tvarkrastis.
Lietuvos geležinkelių mokesniai.
Bagažo mokesnio lentelė)
Prekių traukiniams.
Bilietų kainos.

25. Žymesnių lietuvių advokatų antrašai.
26. Patarimai įvairiais reikalais: Pasų įstatymas, Leidimų 

ginklanfs laikyti davimo taisyklės. Kaip įsteigti tą ar 
kitą organizaciją. Kaip gauti miško. Apie pilietybę. 
Kaip Lietuvoj pirkti žemės. Kareiviavimo priedermės 
Lietuvoje. Ar veria grįžti Lietuvon.

Knygoje yra du žemlapiai: Lietuvos žemlapis ir Kauno žem- 
lapis. Reikalaukite knygos tuojau.

Atsakymas A.C.W. Lietuvių Lokalui 269
H---

paskui 
ir paga- 
pastebė-

jome ilgą straipsnį apie “Nau
jienas,” po kuriuo, pasirašo 
rubsiuvių amalgameitų unijos 
lietuvių skyriaus 269 valdyba: 
M. Butvill, Paul Chapas ir J. 
Katilius. Tame straipsnyje yra 
prirašyta tiek daug netiesos 
apie įstaigą, kurioje mes dir
bame, jogei mes jaučiamės tu
rį pareigą atsiliept? viešai.

Ne musų yra reikalas spręs
ti apie gerumą arba blogumą 
“Naujienų” ginčų su komunis
tais, arba apie tas nuomones, 
kurias išreiškia dienraščio špal- 
tose tas arba kitas jo skaity
tojas. Todėl tų vietų augščiAus 
paminėtame straipsnyje, ku
rios jjaliečia šituos dalykus, 
mes nejudinsime. Bet tenai 
yra kalbama apie “Naujienų” 
santykius su spaustuvių dar- 
bininkv unija, ir apskritai su 
darbininkais, kovojančiais dcl 

savo buities pagerinimo, ir 
jnes, kaipo darbininkai ir uni- 
jistai, skaitome reikalinga tar
ti apie tai savo žodį.

Pirmiausia, turime pareikš
ti, kad yra netiesa, buk “Nau
jienos” remiančios kokius tai 
“openšaperius,” kaip rašo rub
siuvių lokalo viršininkai. Šitą 
neteisingą priekaištą sumuša 
tas faktas, kad “Naujienų” 
spaustuvė yra pilnai unijinė, 
ir musų unija neturi su ja 
jokių nesusipratimų.

Priklausymas spaustuvnin- 
kų asociacijai anaiptol nėra 
nusidėjimas unijai, kadangi 
unija daro sutartis su spaus
tuvininkų asociacija dėl darbi
ninkų algų, dėl darbo valandų 
ir kitų darbo sąlygų spaustu
vėse. Spaustuvei gi ryšys su 
kitomis spaustuvėmis yra nau
dingas tuo, kad jos teikia vie
na kitai savo patyrimus apie 
darbų vertes apskaitymą, apie 
pagerinimus darbo sistemoje 
ir kitokių informacijų, be ku
rių gerai sutvarkyta spaustuvė 
negali apsieiti.

Mes, “Naujienų” spaustuvės 
darbininkai, nesame girdėję, 
kad ši įstaiga butų dėjusis ko
kiais nors kitais tikslais prie 
tos asociacijos; o jeigu pasta
roji, remdamasi- dviem me
tais pasenusiomis žiniomis, įt
raukė “Naujienų” spaustuvę į 
“atdarų šapų” sąrašą, tai aiš
ku, kad lai įvyko per neapsi
žiūrėjimą, nes “atdaroms ša- 
poms” unija neleidžia naudo
tis savo “leibeliu,” o “Naujie
nos” turi “leibelį.” »

Toliaus,
gas prasimanymas, kad 
j ienos” nevengiančios 
“skebšapių” 
streiklaužių pajieškojimus. Mes 
žinome, kad į “Naujienas” ne 
kartą kreipėsi dirbtuvės, ku
riose ėjo streikas, siūlydamos 
“Naujienoms”'' riebų atlygini
mą, kad tik jos įdėtų prielan
kų bosams straipsnį arba dar
bininkų ' pajieškojimą; bet 
“Naujienos” visuomet griež
čiausiai atmesdavo tokius pa
siūlymus, nežiūrint to, kad 
jos niekuomet iš nidkeno ne
gauna pašalpų, o savo darbi
ninkams moka daug didesnes 
algas, negu kitos lietuvių 
spaustuvės.

Tą savo biaurų prasimany
mą rubsiuvių lokalo viršinin
kai remia tuo, kad per pasku
tinius trejus suvirsimi metus 
“Naujienų” ofiso darbinin
kams dvejetą kartų pasitaikė 
klaida, priimti vėlai vakare 
apgarsinimus. Bet jie užtyli tą 
laktą, kad tos kjaidos buvo 
tuoj aus atitaisytos, kaip tik 
administracija pastebėjo jas, 
ir ji net viešai atsiprašė skai- 
tyMų (nors tai ir ne per jos 
kaltę buvo įvykę)! Prie to mes 
dar turime pridurti, tad “Nau
jienų” administracija yra įsa
kiusi ofiso darbininkams, ku
rie priima skelbimus, ne tiktai 
atmesti kiekvieną skelbimą, 
kuris yra- aiškiai kenksmingas 
darbininkų streikams arba jų

mas su laikraščiais, kurių 
spaustuvėse nėra unijos, rub
siuvių lokalas faktinei remia 
unijos priešus. Mes stebimės, 
kaip organizuotieji rubsiuviai 
galėjo padaryti tokį žingsnį, ir 
griežtai reikalaujame, kad jie 
viešai atšauktų savo neteisin
gus ptasimanymus apie “Nau
jienas.”^

‘ “Naujienų” Spaustuvės 
Darbininkai:

CHICAGO TYPOGRAPHICAL
UNION No. 16:
Joseph Mockus, J. K. Valins

kas, V. K. Ručinskas, J. Lapai
tis, A. J. Kasparas, M. J. Šilei
kis, Page. (
CHICAGO WEB PRESSMAN

UNION No. 7:
K. Sitavičia, J. A. Mulholland. 

CHICAGO PRINTING PRES- 
SMAN’s UNION No 4:

K. J. Šukys.
FRANKLIN UNION No. 4:

F. H. Kirka.
MAILIUS UNION No. 2:

Alb. Rudinskas.

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudljlmą,
Jai skaitant raldii smiliąją,
Jai ii raides darosi dvi,
Jei turi uždegimą aHą,
Jei skaitant ar siuvant akis skav* 

tuomet reikalaukit aklaią.

John J. Smetana
, Akinią specialistu 

1801 So. Ashland Ave^ 
Kampu 18-os gatvii.

Ant trečio augito viri Platt’e ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak.

ignoruodamas t

o paskui 
“Drauge.”

da,

12.
13.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

,23.

Naujienų Knygynas
1739 South Halsted Street, Chicago, III

_

yra visai neteisin-
Nau- 
dčti 

skelbimus ' arba

organizacijoms, Ket ir nedėti 
be ištyrimo tokių skelbimų, 
dėl' kurių gali būti abejonės. 
Ko gi dauginus galima reika
lauti iš laikraščio ir spaustu
ves vedėjų?

Pagalinus, mes turime pa
reikšti, kad neatatinka tiesai 
tas rubsiuvių lokalo tvirtini
mas, jogei jo “komisija išty
rė” tuos dalykus, apie kuriuos 
jisai rašo. Jfeigu komisijai bu
tų rūpėję patirti, ar “Naujie
nų” spaustuvė yra unijinė, ar 
ne, ir kokie apskritai yra jos 
santykiai su unija, tai ji butų 
turėjusi pirmiausia kreiptis į 
spaustuvių dailininkų uniją 

ir į “Naujienų” spaustuvės 
darbininkus; ‘ bet ji nei tenai, 
nei į mus nesikreipė. Mes ne 
tiktai nieko nežinojome apie 
komisijos “tyrinėjimą,” bet 
net negavome iš jos jokio pra
nešimo apie to “tyrinėjimo” 
režulfatus; perskaito? m apie tai 
tiktai laikraščiuose. Ar tai ne 

juokingas dalykas: riibsiuviai 
neva rūpinasi musų gerove ir 
musų unija, bet nei mus, nei 
musų unijos visai ncsiklausia 
apie musų reikalus!

Tai yra įžeidimas ir mums 
ir musų organizacijai. Ką pa
sakytų rubsiuvių unija, jeigu 
kas šitaip iš šalies iintij kištis 
į jų reikalus, 
uniją?

Šitokiam rubsiuvių lokalo 
pasielkime mes matome ne no
rą padėti' mums arba 'musų 
unijai (ko iš jo visai nebuvo 
prašyta), bet tiktai piktą užsi- 
varinėjimą prieš “Naujienas.” 

Savo straipsnį lokalas, kaip 
jau minėjome, paskelbė “Vil
nyje,” ir “Laisvėje,” 
jisai pasirodė ir
Bet kokią uniją turi šitie laik 
raščiai? Jokios!
“Laisvė’^ ir “Draugas1 
lai neturi jokios unijos savo 
spaustuvėse, bet neturi nė vie
no unijinio darbininko. (V tai 
yra net apsiaus, negu “open 
shop.” Jie moka savo spaustu
vių darbininkams daug ma
žesnes algas negu “Naujienos,” 
ir darbo valandos jų spaustu
vėse yra daug ilgesnės, negu 
“Naujienų” spaustuvėje.

Štai kokios sąlygos yra 
‘‘Naujienų” spaustuvėje: sa
vaitine alga vyriausiojo pres- 
mano $55.00, o jo pagelbi- 
ninko — $45.00; naktiniai li- 
notypislai. gauna $52.20 sa
vaitei, o dieniniai —\ $49.80; 
naktiniams zecerianis moka- 
nia $50.80,. o dieniniams — 
$48.40; meikeliui (ekspedito
riui) — $49.86. Linotypistų ir 
zecerių savaitinis darbo laikas 
yra1 44 valandos, o presmanų 
ir meilerio —36 valandos. Už 
viršlaikį (overtime) visi “Nau
jienų” spaustuves darbininkai 
gauna pusantros mokesties 
(lime and a half), jeigu to 
viršlaikio pasidaro ne dau
ginus kaip 3 valandos dienoje; 
bet Jeigu tenka dirbti daugiau 
kaip 3 valandas viršlaikio die
noje, tai už šitą antrąjį 
laikį mokama dviguba 
(double time).

Tegul dabar rubsiuvių 
las pasiteirauja, ar
“Laisves” ir “Draugo” spaus
tuvių darbininkai turi šitokias 
sąlygas. Mes žinome, kad ne! 
Tų spaustuvių darbininkai gau
na po $35 arba po $30 savai
tei, ir savaitinis jų darbo lai
kas yra be 36 ir 44 valandos, 
bet 4B valandos arba dar dau
ginus; pusantros mokesties už 
viršlaikį jiems nemoka, o' apie 
dvigubą mokestį nėra nū kal
bos.

Ir šitaip tose spaustuvėse 
yra dėlto, kad jos neturi uni
jos. Taigi “Vilnies,” “Laisvės” 
ir “Draugo” spaustuvių darbi
ninkų buities pagerinimu tu
rėtų ir rūpintis rubsiuvių' lo
kalas, jeigu jam ištikrųjų bu
tų svarbi spaustuvių darbinin
kų gerovė, o ne jieškoti prie-* 
kabių prie “Naujienų^”!

Atakuodamas 
kurios turi uniją

“Vilnis,”
ne tik-

virš- 
alga

loka- 
“Vilnies,”

‘^Naujienas,”
ir susidčdti-

'.a. . 1
■■

DR. VAITU SH, O. D
Lietavis Akių Specialistai

Paningvjns akių {tempimą, kuris 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus.

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

’ Phone Bodlevard 7589

LIETUVIS AKIŲ DAKTARAS

Ant Bndgeporto
Pritaikau akinius, sudužusius stik
lus ir sulaužytus romus sutaisau į 
trumpų laikų; užtikrinu visiems, 
kad gausite kuonogeriausių patar- 
navimij ir užganedinimą.

Patarimai maloniai suteikiami 
veltui.

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

NAPRAPATHIA 
Del visų ligų -

Kas butų geriau, operacija ar Na- 
prapathia? Jei tamsta ir tamstos 
draugai diskusuoja, ką mėginti — 
operaciją ar Naprapathią — tad tūk
stantį kartų geriau apsimokės iš
tirti abu gydymo budu. Naprapa- 
thia prašalina ligos priežastį, opera
cijų prašalina ligos apsireiškimus, 
bet paliekti ligos priežastis. ^Napra- 
pathia, reiškia ant visados pagydo. 
Chirurgijos budu esti taip: po pirmos 
operacijos, tuoj seka antra ir trečia. 
Kartu yra gerai suprantama, kad se
kama operacija ir trečioji yra daug 
sunkesne ir pavojingesne išlaikyt ir 
tuom kart ligonis liekta neišgydytas.

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

Vai.: nuo 9 ryto iki 2 po pietų 
Tol. Pullman 3885 

1600 W. Garfiel Bfdv.
Šiaur-vak. kampas 55os ir Ashland av. 

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

Chicafeo, III.

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

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

Chicago.

MRS. A. MICHNIEVICZ, 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 81 gal 
Telefonas Yards 1119

Baigusi 
Akušeri

jos koleg* 
ią; Dga 
pAiktika- 

zusi Penu 
silvanijos 
hospitalS- 

?ę. Pasek 
ningai pą 

tarnauja 
prie gini 
lyrao. Due 
la rodą vi 
mokiose • li
gose ir ki
tokiuose 
italuose mo 
terims h 
merginoms
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/^DR.HEilZMAN^l
M RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gydytojas! chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aštrais ir chroniškas ligas, 
▼yru, moterų ir vaikų pagal nau- 
JausiaH metodas X-Kay ir kitokiun 
elektros prietaisus.

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

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

/ • Dienomis: Canal
• 3110 arba 857
Nakt. Drexel 95t 
Boulevard 4186

8313 $0. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak

Telefonai

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

DR. G. M. GLASER
\ Ofisas:

3149 S. Morgan St., kerti 32 St.
OĖ1 SO VALANDOS:

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

2 po piet.
Telephone Yards 687

l, v'-

■______

J

Rezidencijos Tel. Yards 5142
Vai.: 10 ryto iki 8 vak.

DR. A. R. MERSCHATIS 
DENTISTAS

Ofiso Tel. Boulevaid 7179
3243 So. Halsted St., Chicago.

Nedėldienias pagal sutarimą
■ ' - —------------------------------------------------ ————

ŠIANDIE PINIGU 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mus: 
9c. už 100 auka, 

arba
1,112 auks. už $1.00

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes pumas

Pristatymas užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank
State Bank— 

Clearing House Bank 
1112 West 35th Street
Turtas $6,000,000.00

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

Valandos:
nuo 10 ryto iki 3 vai. po piet, 

* Telefonas Victory 9082

Tel. Austin 787

DR. MARTA 
DOWIATT—SASS

Kątik sugrjžo iš Californijos ir
/ėl tęa savo p po Xo.

5208 W. Harrison St. —■

Valandos 8—12 kasdieną Ir 67—8 
vakare išskiriant nedėldienius.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visiKchronifikų ligų.

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai

Ofis&s
4729 So. Ashland Avė., 2 lubotf 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banieni) 

f

Aknšerka
3113 S.Halsted si
Tel. Blvd. 3188 

Per 15 metų pa 
sėkmingo prak- 

si tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
tum gai patarnau 

Kv.-ju prie gimdymo 
>• Kiekvienance at 
sitikime 
ypatišk^ 
rejimų. 
patarimui 
terims ir 
noras veltui,

teikiu 
trdžiu 
J2®odu 

mo- 
mergi-

Tel. Pullman 5432

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ate. 
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 f. ryto, 1 iW 3 
ir 7 iki 9 v. nedėldieniais nuo 10 
iki 1 vai. po pietų.

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryta
1821 So. Halsted SU 

Kampas 18 ir Halsted SU
..... 1 > !

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

Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Yuska

PHYSICIAN AND SURGEON
1900 So. Halsted St.

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

Tel. Lafayette 0098

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 I’Iace
Patarimai dovanai.

Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

A. SHUSHO 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą 
moterų ligose: rū
pestingai pnžiu-. 
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. Statė St.

Chicago, Ilk

Tlephonas Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan StM 

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedalioms ofisu yra

I uždarytas

r   ■ "■..................L,-.—n^Į..   „n,—, UI ■■■■

Telefonas: Boulevard 7042

■ DR. C. Z. VEŽELIS į2 Lietuvis Dentistas 

1 4712 South Ashland Avi.|
arti 47-tos gatvis?■■■■■ ■■■■■■!?
DR. S. BIEŽIS 

 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
, X-Spiriduliai

Ofitai 2201 W. 22n4 St., kampu L 
Leavitt St. Tel. Canal 6222.

Rezidencija 3114 W. 42ad 34.
Tel. Lafayette »

Jei
Dr<

abejoji akimis, pasiteiraak 
A. R. BLUMENTHAL

Optometrirt 
Tel. BOU levard 6417 
4649 S. Ashlani Ava. 
Kampas 47-tos gat.

' 2-roa lubos.

Telephone Yards 5834

X DR. P. 0. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

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

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS.
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 So. Halsted St., Chicago.

DR. A. J. BERTAŠIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Ned. 9 iki 11 ryto
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 3159 So. Union Ave' 
Tel. Yards 1699
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CHICAGOS
:: ŽINIOS ::

ANGLIŲ PADĖTIS PABLOGĖ
JO.

Chicagos, Mihvaukce and St. 
Paul gelžkeliui paskelbus tavo- 
rinį embargo vietos jarduose, 
anglių padėtis Chicagoj žy
miai pablogėjo. Sakoma, nebu
siu galima pristatyti miestui 
reikiamos anglies. Embargo 
paskelbtas dėl susikimšimo vie 
tomis karų. Federalinio kuro 
administratoriaus paprašyti su 
sidomėti padėtim.

IEŠKO SUNAUS.
Policijos departamento virši

ninkas Fitzmorris gavo naujų 
instrukcijų iš ponios Bet t nėr, 
kuri atkeliavo iš New Yorko 
ieškoti čia savo brangaus Jone
lio. Vaduodamasis tuo Fitz
morris paskelbė publikos do- 
mei sakamą:

^Piliečiai, temykite jauną 
gražių merginą, 24 metų, 5 
pėdų ir 3 colių su rusvais 
plaukais ir rusvomis akimis, 
pudruotu veidu, laibomis kojo
mis ir kuri vaikščioja stypčio
dama. Tuoj pristatykite jų 
mano ofisui.”

Sako, kad ta mergina žino, 
kur Jonelis esąs.

GELžkELIŲ STREIKAS 
BAIGIASI.

Aštuoniasdešimts trijų gele
žinkelių šapų darbininkai jau 
pasirašė taika su kompanijo
mis. Neužilgo taip padaris ir 
tebestrĮeikuoj antys. Streikas
baigsis greitai.

ANTROS ŽEMUOGĖS UŽ
AUGO.

Chicagiečiai turi kuo pasi
didžiuoti. Ačiū nepaprastai 
šiltam rudens orui, miesto apy 
linkėse pradėjo žaliuoti, žydė-

Dr. V. A. Šimkus
3261 S. Halsted St.

Vai. 10—12 A. M. 1—3 ir 6—9 P. M. 
Ned. 10—12 A. M.
Tel. Boulevard 5052

Rezidencija, 3159 S. Union Avė.
Tel. Yards 1699A.______________________

f/-''. 1 ■ ”-----
DR. W. YUSZK’EWICZ

Gydo visokias ligas: galvos, 
akių, reumatizmą, paralyžių; taip
gi kitas visokias gydau gamtiškais 
budais.

1407 Milwaukee Avc.
Tel. Humboldt 5819

-------------------------------------------- y

MOKINKIS PAVEIKSLU 
DARYMO

Norinti išmokti daryti ir nuo paveikslų 
imti paveikslą, — išmokinsiu per laiš
kus ir galėsit lengviausiai padaryti. 
Darau nuo filmų, kas turi nutraukęs, 
pigiai ir gerai ir kitus paveikslus per
dirbu, kiek kas nori. Taipgi reika
lauju agentų rinkimui gvarantuotų 
šilkinių pančiakų ir taip visokių, mo
terims, merginoms, vyrams ir vai
kams, pigiai ir agentams duodu gerą 
nuošimtį. Turintį laiko, gali ekstra 
pinigų pasidaryti. Kreipkitės laišku, 
įdėdami už 2c. štampą.

E. PASKEVICH,
P. O. Box 602, Fayette City, Pa. 

Fayette Co.

GRAPE WINE
$2.00 už galonų

5 galonų statinukė už $9.00. 
Tik aprubeži uotas daugumas 
parduodamas.

Pristatom į visas Suv. Valst. 
teritorijos dalis patikėtiniems 
žmonėms, rašykit.

K. & H. Products Co., 
Distributors Dept. L.

3110-3112 W. Harrison St.
Chicago,III. Tel.Van Burren 2200

TIKAMIAUSIS SCENOS VEIKALĄS 
“Kova ties Giedraisiais”

Jeigu šis veikalas dar nebuvo vaidin
tas jūsų kolonijoj ir jeigu norit ge
rai palinksminti ir pilnai užganėdinti 
publiką, tai butinei pasistengkit per
statyti Iramą “Kova ties Giedrai
čiais”. Tarpe daugelio šio veikalo ge
rų ypatybių yra minėtina ir tas, kad 
ji visur lengvai galima perstatyti. 
Knygutės kaina 35c. Agentams — 
geras nuošimtis. Reikalaukite:

P. DRUSKIS,
130 VVooster Avė., Akron, Ohio.

t i, mėgsti ir sirpli antros šių 
metų žemuoges. Jų daug pri
statyta grosernėms. Parduoda
mos po 20 centų kvorta. Atėjo 
antra vasara. ;

TRUMPI SIJONAI O. K.
Nacionalė viršutinių drapa

nų gaminimo asociacija laike 
savo konvencija Shermano 
viešbuty. Aptarta labai svar
bus reikalai — kas daryti su 
merginų ir moterų trumpais 
sijonais? Diskusuota pailgin
ti, ar palikti kaip ynu Asocia
cijos prezidentas A. S. Waitz- 
felder labai protingai išdėstė 
reikalų: “Trumpus sijonus rei
kia palikti, nes ilgi sijonai su
naikintų rinką vilnonėms apa
tinėms drapanoms, ir tokiu bu 
du subankrutytų jų išdirbė
jus.” Merginoms reikia ryti 
scilę ir gėrėtis tokiu protingu 
nutarimu. v , i •; *< e i

KLAIDOS ATITAISYMAS.
šeštadienio “Naujienose” ži

nutėj Iš Jaunuolių Orkestros 
darbuotės yra atspausdinta: 
Juozas Krušas pranešė, ctc. 
Turi būti: Juozas Grušas pra
nešė, etc. .. ..r_
Lietuviu Rateliuose

BRIDGEPORTAS.
Spalio 2 dieną įvyko Lietu

vių Auditoriumo bendrovės 
direktorių su draugijų atsto
vais susirinkimas Keistučio 
paskolos bute, 810 W. 33-rd 
St. Susirinkimą atidarė bend
rovės pirmininkas Zalatorius 
8 vai. vak. Dalyvavo visi di
rektoriai bei draugijų atstovai. 
Peskaitytas • protokolas priim
tas vienbalsiai. Komisija iš
rinkta svetainėms I apžiūrėti 
davė savo raportą. Ji aplan
kius daug svetainių Chicagoj, 
papasakojo apie jų išlaukinę 
išvaizdą ir jų parankumus vi
duj. Komisija taipgi turėjo 
pagaminti braižinį arba pirmą 
planą Lietuvių Auditorini na
mui, kuris bus pradėtas sta
tyti ateinantį pavasarį. Bus 
tai didelis puikus ant trijų lo
tų namas; Name bifs viena di
džiulė svetainė ir penkios ma
žesnės draugijų susirinki
mams bei kitokiems reika
lams. Be svetainių bus dar 
keturios krautuvės ir trys ofi
sai. Piemas planas pasirodė 
nesivai tinkamas ir šis tas teks 
pamainyti. Komisija palikta ir 
tolinus veikti ir užbaigti darbą 
iki ateinančio susirinkimo, 
į kurį bus pakviestas ir arki- 
tektas, kuris išaiškins viską 
bendrovės direktoriams ir 
draugijų atstovams, ir tuomet 
bus padarytas pilnas planas.

'Poliaus sekė kitoki raportai. 
Pasirodė, kad kai kurių drau
gijų atstovai neišduoda rapor
tų taip, kaip buvo nutarta, 
bet duoda, taip sakant, savoti
škus raportus. Mat tie dele
gatai nelanko susirinkimų ir 
mažai ką žino apie pačią ben
drovę ir jos nuveiktus darbus, 
šiuo atžvilgiu aš nekaltinu 
draugijos atstovo, nes matyt 
draugija nereikalauja iš jo ra
porto, kitaip juk atstovas pri
verstas butų dalyvauti (Liet. 
Aud. bendrovės susirinkimuo
se ir žinoti, kas veikiama arba 
kas nuveikta. Nesilankymas 
susirinkimuose daro žalos ne 
tik bendrovei, bet ir draugijai, 
kurios atstovas nežinodamas 
nutarimų informuoja savotiš
kai, iš ko kįla visokių.bereika- 
linkų kalbų. Draugijos turėtų 
visados reikalaut raportų iš 
savo atstovų, tuomet jie bus 
priversti dalyvauti bendrovės 
susirinkimuose ir žinos, kaip 
dalykai stovi.
. Butų pageidaujama, kad vi

sos Bridgeporto ir apiclinkės 
draugijos ir kliubai neatidėlio
tų, bet įmanomai greičiau nu
sipirktų Liet. Aud. Bendrovės 
Šerų ligi planai bus pagaminti,, 
nes draugijoms, kurios turi 
bendroves Šerų nusipirkusios, 
bus įtaisytos šėpos knygoms ir 
šiaip turtui susidėti, todėl 
draugijų skaičius būtinai rei
kalinga žinoti pirm negu' na- 

mb planas bus pagamintas. 
Ne tik draugijos, bet ir musų 
verslininkai turėtų paremti ši
tą prakilnų darbą. Svetainė 
musų kolonijoj reikalinga ir 
mes ją sau turime pasistatyti.

Žemė svetainei jau nupirkta, 
apie 15 tūkstančių dolerių ver
tės bendrovės šėrų parduota, 
bet to da negana. Svetainė no
rima pasistatyti tokia, kad 
Chicagos lietuviams butų ga
lima didžiuotis, bet tam reikia 
daug pinigų. Mes sukišome mi- 
lionus dolerių visokiems apga
vikams; šičia gi svarbus muši] 
pačių reikalas ir jam nereikia 
milionų. Šerai kiekvienam 
galima nusipirkti, ir jie nebran 
gus, 10 dol. vienas. Jeigu tiktai 
Bridgeporto lietuviai po vieną 
šėrą nusipirktų, tai mes galė
tume lengvai puikiausią Audi- 
toriumą pasistatyti. Subruski- 
me, Chicagos lietuviai!

— Atstovas.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
šie laiškai yra atėję iš Euro

pos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštą, 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust.prie langelio, 
kur pameta iškaba “Advertised 
Window” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NU
MERI, kaip kad šiame sąraše 
pažymėta. Laiškus paštas lai
ko tik keturioliką dienų nuo 
paskelbimo.

4272 Stamūlis Sįmon
6 Bakutis Stasis
28 Didzbalis K.
29 Davidailys T.
36 Girtauckeni Elena
37 Girtauskene Alena
50 Janika Jozapas
53 Jesmontas V.
58 Jargelianis Jonas
59 Kancies Antonas
60 Kalėta F.
61 Maicekauskina F.
73 Kukucionis Kazimieras
80 Linka Wincentas

'87 Malinskas A.
88 Markavini Amelija
89 Dirgelaite Marijona
99 Morkuns John
100 Merkelis Jonas
103 Murkunas Paul
104 Nugaraite Marijona
116 Razis John
120 Rodgalvis Frank
124 Sarapinas Jbhn
125 Sankauskis'Kaz. ~ į
135 Sjugzdienie Ona
137 Simenene Domincile
139 Smailis Jozapas
140 Stefendozini Jonui
152 Valaitis Kazies
154 Varacenskienei Onai
155 Washkelis C.
156 Wercelis Antonas
159 Witkus Villim
164 Zem’bilie Petras !
166 Zdanis Domininkas
167 Zaleckiui Bruonui.

' Pranešimai
Roseland, III. — Draugijų Sąryšio 

delegatų palaikančių Aušros knygyną 
mėnesinis susirinkimas įvyks ateinan
tį antradienį . Spalio 10 d., 7:30 vai. 
vak., Aušros kambariuose, 10900 So. 
Michigan Avė. Visi delegatai ir de
legatės malonėkite atsilankyti paskir
tu laiku, nes turime daug svarbių rei
kalų svarstyti..

J. Tamašauskas, sekr.

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

— Komisija.

Mildos Teatro Bendrovės šėrininkai 
permainykite savo antrašus.

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

Gydytojo vakaras, utaminke, spalių 
10 d., 7:30 vai. vakaro, Gramonto 
svetainėj, 4535 So. Rockvvell St. Kal
bės Dr. S. Biežis temoj Kaip apsisau
goti nuo ligų ir Dr. A. Juozaitis te
moj Burnos higiena. Įžanga 15c as
meniui.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
SVARBIU REIKALU ‘PAIEŠKO- 

ma Antanas Juozas Stadalius, jau 
apie 12 metų gyvenąs Amerikoj, re
gis Omahoj, Nebr., bus apie 50 metų 
amžiaus ir kilęs iš Bocvinkų kaimo, 
Javaravo vals., •Mariampolės apsk. 
Kas apie jį ką žinotų, meldžiame pra
nešti “Naujienų” Redakcijai.

JIEŠKAU SAVO DĖDĖS KLE- 
menso Daktaraičio, paeinančio iš Kau
no red., Akmenės vals., Pavadaksčio 
kaimo. Aš Jadvyga Daktaraitė Be
nedikto Daktaraičio duktė prašau at
siliepti, arba kas žino pranerti, busiu 
dėkinga. J. Daktaraitė, 177 East Avė., 
Am orą, UI.

JIEŠKAU URŠULĖS BAUBINY- 
čios ir Petro Lisausko iš Rakenų so
džiaus, Salaku parap., Ežerėnų apsk. 
Meldžiu jų pačių, ar juos žinančių 
žmonių pranešti man adresu: Anelė 
Lisauskaitė, Vasario 16 d., gatvė, Pa
nevėžys Lithuania.

Reikia— •
Moterų ir merginų virš 16 

metų į dėžių dirbtuvę.
Kreipkitės:

, H AIR AND WHlTCH 
RIDGEWAY CO. 
1418 W. 22nd St.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU SAVO SESERS ONOS 

Ramanauskaitės. Iš Lietuvos paei
na: Vitkaičių *kaimo, Tauragės para
pijos. Apie 10 metų kaip gyvena 
Amerikoj. Ji gyveno Chicagoj. Ma
lonės ji pati, ar kas ją pažįsta, pra
nešti. Vincas Ramanauskis, 729 W. 16 
St., Chicago, III. •

ĮYAIRŲSSKELBIMAK
' STOGŲ DENGĖJAI .

Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 
tuojami, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įsteigta 34 metai. Didžiau
sias ir geriausiai Įrengtas stogų den
gimo jardas Chicagoj. Tiktai patyrę 
unijos darbininkai čia dirba. J. J. 
Dunne, Roofing Co., 3411-8413 Ogden 
Avė. Tel. Lawndale 0114. — Visi 
Skyriai.

~ ISRENŪAV0J1MUI
EXTRA

Pranešu šiaučiam-s, kad turiu pusę 
krautuvės rendai, gražioj vietoj, švie
sus kambariai, biznis per 15 metų 
šiaučjaus buvo, įrengta geros maši
nos ir atliekti dailų darbą. Atsišau
kite? tiesiai — iš nežinomos priežas- 
tięs, apleido mane vyras po 23 metų 
sd juo gyvenimo, todėl išvemtuoju pu- 
?sę krautuvės.

MRS. A. BŪDVIETIS, 
3239 Auburn Avė.

SIŪLYMAI KAMBARĮ^
IŠRANDAVOJAME KAMBARIUS 

su valgiu ar be valgio už pigią mo
kestį, patogu dabai apsigyventi atva
žiuojantiems is kito miesto; kambariai 
šviesus. Kreipkitės pas

MRS. GADEIKIENĖ 
1606 S. Halsted St., 

Cigar Store

~ maIarbinInk!
MOTERŲ

Reikia =
Merginų prie pakavimo džio

vintų fruktų, kavos'ir šiaip gru
dų. Taipgi prie lėbeliavimo ir 
vyniojimo bonkų. *

REID MURDOCK & CO.,

Clark ir Chicago River.
■ ■ ■ - .................—,

. 5 • • J'

REIKIA mbterų į kenavimo 
kambarį.

BAKER FOOD PRODUCTS
4856 So. Halsted St.

REIKIA moterų prie, sortavi- 
mo popierio. Gera alga, nuola
tinis darbas. Aetna Waste Paper 
Co., 902 So. Morgan St. Haymar- 
ket 1417.

REIKALINGA moteris ar mer 
gina prie ligonio ir prižiūrėjimui 
namų. Gera mokestis. Atsišaukit 
tuojaus. Platesnių žinių kreipki
tės per laišką. J. Janiūnas, 366 
Paw Paw Benton Harbor, Mich.
i

REIKALINGA 6 Salesladies 
dirbti į depart'amentinį storą. Ge
ra proga toms, kurios nori turėti 
nuolatinį darbą.

LUSTIG’S 
Department Store 

3410-3412 So. Halsted St.

REIKIA MOTERIS NAMŲ DAR- 
bui. Šeimyna: du dideli ir vienai ma
žas. Vieta randasi Marųuette Manor 
Malonėkit kreiptis tuojaus.

809 W. 35 Street.
iš ryto.

REIKIA tvirtų moterų sorta- 
vimui skalbinių į Wet Wash 
Laundry, 5 dienos į savaitę ir 
$15.00.

5515 W. Madison St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

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

BAKER FOOD PRODUCTS 
COMPANY, 

4856 S’ Halsted St.

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

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA MOKINIŲ

Mokintis kišenių dirbėjų, kai
po geriau apmokamos Chicagoj 
industrijos. Nuolatinis darbas.

Spėka varomų mašinų operuo
to jų.

Kreipkitės samdymo Skyriun 
/

HOUSE OF KUPPENHEIMER
1901 Bloomingdale Rd.

DRATINIŲ RĖMŲ DIRBĖJŲ
Patyrusių dratinių rėmų lem

pų dangčiams dirbėjų reikia, 
dirbti prie puikiausių Amerikos 
lempų. Aukščiausia alga mo
kama ir įabai geros darbo sąly
gos. Art Lamp Manufacturing 
Co. 6 N. Frankim Št.

DARBININKŲ ir chipperių 
reikia į jardą ir foundrės darbui 
— nuolatinis darbas.

Kreipkitės į
Employment Dept.

LINK BELT CO., 
39th & Stewart

1 blokas į vakarusWentworth av.

VYRŲ reikia abelnam nuola- 
latiniui darbui.

Kreipkitės:
Great Northern Chair Co.,

2500 Ogden Avė.

REIKIA
Nituotojų
Buckerių
Pritaikinto jų
Punch mašinos ir
Spėka varomo preso operuoto- 

jų į plieno freightų budavojimo 
įstaigą. Ateikite pasirengę 
dirbti.

PULLMAN CAR W0RKS
103rd Street Freight Shop

Visai prie Cottage Grove Avė. į 
rytus. Pullman, Chicago.

VYRŲ reikia drabužių sorta- 
vimui į Wet Wash Laundry. 5 
dienos į savaitę.

5515 W. Madison St.

REIKIA 2 VYRŲ 
Atlikimui specialio darbo. $10.00 
į dieną, jei tik busi tinkamas. 
Turi būt švarus, gražiai apsitai
sę. Matykis Varanių, 1311 S. 49 
Court, Cicero, III. po 6 vai. vak.

Keilkh =
Vyrų j geležies atmatų kiemą. 

Geras mokestis ir nuolatinis dar
bas.

SAM COHEN & SON, 
52nd Avė. ir 16th St

...... ............. — >

REIKIA DARBININKU

PAPRASTŲ darbininkų rei
kia kaipo pagelbininkų prie nia-. 
šiuos šmotų darbui; patyrimas 
nereikalingas. Ateikite pasiren
gę dirbti.

ACME STEEL GOODS CO.,
2840 Archer Avė.

RAKANDAI
PUIKIAUSIA PROGA

Puikus grojiUlis pianas, modelio 
1922, ukulelč prijungta, su roliais ir
10 metų gvarantija. Didelis, dubelta- 
va sprendžina phonograpas su rekor
dais ir daimantine adata; taipgi vė
liausios mados seklyčiai setas, valgo
majam ir miegambariui setai — kau
rai, paveikslai. Parduosiu ant syk ar 
atskirai už teisingą pasiūlymą. Ne
praleiskit šio bargeno.

1926 S. Kedzie Avė.
■ ■■■

PARDAVIMUI
PARD< 

šerne, B 
senai gei 
kų apgyi 
ant 2 me 
kitę grei

ĄVIMUI BUČERNĖ IR GRO 
righton Parke. Biznis nuo 
ai išdirbtas. Lietuvių ir len- 
renta. Biznis cash. Leasas 
tų. Rendos $29.00. Atsišau- 
ai.

J. J.,
2612 W. 47th St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO 
šerne geroj, lietuvių apgyventoj vie
toj. Biznis gerai eina. Priežastis 
pardavimo turiu kitą biznį. Parduo
siu pigiai. Kreipkitės: 4624 S. Wood 
St. Phone Lafayette 6177. 
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PARDAVIMUI GROSERNĖ, SAL- 
dainių ir mokyklos daiktų • krautuvė 
ir visokių mažmožių. Biznis senas 
gerai išdirbtas, parduosiu greitai už 
teisingą pasiulim-ą. Priežastis parda
vimo patirsite ant vietos.

3518 So. Wallace St.

PARDAVIMUI arklys ir visi 
važiavimui pakinkai, labai gra
žus, už mažą kainą, gausite gerą 
arklį. Kam reikalingas atsišau
kit: 8532 Vinsennes Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS, Biz
nis išdirbtas per ^5 metų . Lietuvių ir 
lenkų apgyventoj vietoj. 5 ruimai ir 
užpakalio dėl gyvenimo, ant 2-ro floro 
otelis su 7 ruimais su visais rakandais 
lysas ant 3-jų metų. Pardavimo prie
žastis patirsite ant vietos.

936 W. 33rd St.

PARDAVIMUI saliunas įvai
rių tautų apgyventoje kolonijo
je. Biznis išdirbtas per ilgą laiką. 
Vieta bizniava. Kreipkitės: 4522 
So. Honore St.

PARDAVJMUI dunokepykla. 
Geroj vietoj, lietuvių kolonijoj. 
Biznis išdirbta^ gerai. Priežastį 
pardavimo — patirsite ant vie
tos, 4400 S. 48th Ct., Cicero, III.

PARDAVIMUI grosernė, lie
tuvių kolonijoj. Biznis senai 
išdirbtas. Priežastis pardavi
mo — liga.

4618 S. Westem Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS. Biz
nis išdirbta per 2 metus. Viskas ge
ram stovyje. Užpakalyj 5 ruimai pa
gyvenimui. Parsiduoda pusė saliuno 
už pirm$ atatinkamą pasiulimą. Prie
žastį patirsite ant vietos.

8512 S. Low Avė.

PARSIDUODA KOTELIS IR ŠTO- 
ras, galiu mainyti ant namo, parduo
siu tik Storą arba visą biznį. Čia ge
ra vieta dėl dviejų partnerių, kas no
rite gera biznį nepraleiskite progos. 
Kreipkitės prie

P. GADEIKO,
1606 So. Halsted St.

NAMKI-ZEME
PRIVERSTAS parduoti 80 

akerių gerų kietmedžių žemės, 
netoli ežero, Lake Co., Michigan 
$600. Savininkas Chvatal.

1266 W. 73rd St.

PARDUOSIU ar mainysiu ant ma
žesnio mūrinio 3 aukštų bizniavo na
mo. Saliųno užpakalyj 4 dideli kamba
riai. Ant viršaus iš priekio 2 faltai po
5 kambarius, iš užpakalio 2 flatai po 
4 kambarius, Cimentuotas skiepas, 
gasas, elektra. Rendos $150 į mėnesį. 
Vertės $16,500, bet dėl nesutikimo par
tneriu parduosiu su visu bizniu, pianas 
$1,500 už $13,500. Atsišaukit greitai, 
3212 S. Wallace St. Tel.Boulevard 8979

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU
6 flatų mūrinį namą ant kampo, 
rendos $150 i mėnesį. Kaina $15,000 
imokėt $2500, likusius kaip rendą. 
Mainysiu ant lotų arba bile kokio 
biznio.

3346 S. Halsted St. 
Blvd* 9641

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI , ♦' 

COTTAGE.
JACOB PHILIPEK,
5214 S. Keating Avė.,

1 blokas į pietus nuo Archer Av.
..... . 1 1 1?

MOKYKLOS
VALENTINĖS DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 West Madison Street 

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

mas, dresmaking ir patterti ma- • 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe- 
cialis namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audeklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

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

Sara Patek, pirmininkė.

LEVESKIO MOKYKLA'
Persikėlė

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

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

PRIVATĖS AUTOMOBILIŲ
$20 Instrukcijos $25

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

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 S. Halsted St., 

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

Klesos dienomis ir vakarais.

AUŠROS
MOKYKLOJE

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

matikos.
Tai seniausia ir ge

riausia mokykla.
Pradėkite tuoj visi.

• Prisirašyti galima vi
sada.

3001 S. Halsted St. 
Chicago.

VYRAI! MOKINKITĖS BARBERIO 
AMATO

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

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

HOFFMANO MOKYKLA 
Įsteigta 1910

Išmokina angliškai į labai 
trumpą laiką. Gramatikos mo
kykloj mokiname aritmetikos 
(skaitliavimo) spelinimo, skai
tymo, kompozicijos, geografi
jos ir viešo kalbėjimo .

Aukštesnės mokyklos skyriuj 
prirengiame kolegijon į dvyliką 
mėnesių.

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

Už mokslą mokestis prieinama. 
Kalbėk bile su kuom, vyru ar 
motere inteligentiškais, o gausi 
gerą rekomendavimą Hoffmano 
Prirengiamosios mokyklos.

Užsirašyki t dabar naujam ter
minui dienomis ir vakarais kle
sos.

1537 North Robey Si, 
(arti Milwaukee Avė.)




