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Lietuva išvarė Kolčako 
pasiuntinius

Tarybos su bolševikais 
prasidėjo

Lenkai veržiasi baltgudijon

Bulgarija šiandien gaus 
taikos sąlygas

amunicija, viskas dėl Estonijos, 
žuvo vakar paskendus 6,000 to
nų įtalpos laivui Gule Finlandi- 
jos įlankoje. Laivo įgula išgelbė
ta.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Sept. 19, 1919 
as reųuired by the act of Oct. (i, 1917

RAGINA ĮSTEIGTI KARINĘ 
UNIJĄ.

Lietuvos delegatas Dr. šliupas 
ragina Pabaltijos šalis kovoti 
prieš bolševikus ir vokiečius.

COPENHAGEN, rūgs. 14. — 
Vokiečių pranešimas iš Mintau
jos sako, kad Latvijos premieras 
Ullmpn kalbėdamas bankiete, 

parengtame pagerbimui Pabal
tijos valstijų, kurios veda pasi
tarimus Rygoje, pasakė, kad pir
muoju konferencijos tikslu turi 
būti įsteigimas karines unijos,

gailestavo, kad visuotinas nu
siginklavimas netapo įvykin

tas.
Longuet iššaukė audrų pro

testų, kad jis apibudino taikų 
i kaipo Bismarkiška, kuri pažy
mi prasidėjimų reakcinės utopi
jos, kuri yra pavojingesnė ir už 
bolševizmą.

Tuoj po to kilo iš visų pusių 
triukšmas ir kalbėtojas negalė
jo kalbėti per dešimti minučių. 
Prezidentas Deschanel gi šaukė 
prie tvarkos ir grasino uždaryti 
posėdį.

Longuet sakė, kad Vokietijos 
gynimo ministeris Gustav Nos- 
ke vis dar turi po ginklu 1,200,- 
000 kareivių.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Sept. 19, 1!>19 
as reųuired by the act of Oct. (i, 1917

Baltasis teroras

PRAPUOLĖ LAIVAS SU 300 
PASAŽIERIŲ,

NEW YORK, rūgs. 18. Ie- 
panijos pasažierinis laivas Val- 
banera, vežąs 300 pasažierių ir
60 žmonių įgulos, jau daugiau 
kaip savaitė susivėlavęs ir vis 
dar nesulaukiama jo. Manoma,
kad jis tapo sugadintas laike vė
tros ir prisibijoma už saugumą 
pasažierių.

Plieno darbininkų streikas 
, prasideda panedėlyj

Gelžkeliečiai balsuos apie streiką

LIETUVIAI SUSTABDĖ LEN- rinkti kareivius prieš bolševi- 
KŲ BESIVERŽ1MĄ kus. Leidinio netik neduota, bet 

--------  delegatai tapo paprašyti apleisti 
Lenkai atmušti Suvalkų gub. Lietuvą.

Bandė neprileisti lietuvių '
prie Dvinsko, bet nepavyko. ■

LONDONAS, rūgs. 14. — Ber-' 
lino bevieliais pranešimas sako, 
kad lietuviai praneša, jog lenkų 
besi veržimas Seinų ir Lazdijų 
distriktuose (Suvalau gub.) ta
po sustabdytas.

Lenkų bandymas užimti Dūk- 
štų-Kalkunų geležinkelio linijų 
(Kauno gub., Zarasų pav.), kad 
n Cda leidus lietuviams veržties 

ant Dvinsko (Dinaburko-Daug-j 
pilies), nepavyko. Geležinkelis: 
pasilieka tvirtai rankose lietu
vių. kurie tebekariauja su bol
ševikais Dvinsko priemieščiuo- 
se.

True Iranslalion filed with the post- 
inaster at Chicago, III. Sept. 19, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
PABALTIJOS ŠALIS PRADĖJO 
TARYBAS SU RUSIJOS BOL

ŠEVIKAIS.

Lietuvos, Latvijos ir Estonijos 
delegatai jau išvažiavo į tary
bas. Sutarė veikti išvien. Len
kija ir E^inlandija atsisakė 
tarties.

REVELIS, rūgs. 17. (Rašo Chi 
czigo Tribūne' korespondentas 

Richard Henry Little). — Dele
gatai nuo Pabaltijos provincijų 
iš čia jau išvažiavo į taikos kon
ferencijų su bolševikais, paskel-

I/enkai peržengė demarkacijos 
liniją. j

Ši žinia parodo, kad lenkai 
mūšio vietose yra peržengę de
markacinę (skiriamųjų) linijų. 
Suvalkų gub. demarkacinė lini-' 
ja eina per Augustavą ir Sapoš- Į 
kinę, bet lenkai/yra prie Seinų 
ir LazdijlĮrtotįų šiaurę nuo ski- i 
riamosios linijos.

Kilimo gub. demarkacine lini
ja eina per Ratnytę, Stakliškius, 
Paparčius, Širvintas, Giedraičius 
Tauragnus, Kazytiški ir Adutiš
ki. Tuo tarpu 'lenkai užpuola 
Dukštų-Kalkunų (Vilniaus Dvin 
sko) geležinkelį, į rytus nuo de
markacinės linijos.

Tr»te translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Sept. 19. 1919 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6,1917
LIETUVA IŠVARĖ KOLČAKO 

DELEGATUS.

Kolčakas norėjo rinkti Lietuvoj 
kareivius kariavimui su bolševi

kais.

LONDONAS, rūgs. 12. - Mas 
kvos bevielinė žinia sako, kad 
admirolo Kolčako deputacija at
vyko į Kauną rugsėjo 8 d. pra
šyti Lietuvoj valdžios leidimo

Šiandien
Lietuvių Socialistų Ap
švietus KliubakS rengia 
sva bias prakalbas J. 
Jukniaus svetainėj, 4837 
W. 14 St., Cicero. Kal
bės Naujienų redakto
rius. d. P. GRIGAITIS. 
Pradžia kaip 8 vai. vak.

bdanii oficialai tik vieną žinią 
apie svarstymus Reveiyj.

Eptonija, Latvija ir Lietuva 
pasirašė po sutartim veikti iš
vien. Kokia sutartis nebūtų pa
darytą su bolševikais, ji bus su
rišant! dėl visų tų trijų valstybių

Lenkija ir Finlandija atsisa
kė tarties su bolševikais. Konfe
rencija yra Pskove.
Bolševikai siūlo mūšių paliaubų

Man pasakyta, kad bolševikai 
pasiūlė mūšių paliaubą su Esto- 
nija, Latvija ir Lietuva ir įstei
gimų plačios neutrales juostos 
tarp bolševikų ir tų trijų šalių. 
Bolševikai norį sustabdyti karia
vimą Pabaltijos fronte, kad ga
lėjus perkelti savo armiją į pie
tinį frontą, kad sulaikius Deni- 
kiną, kuris veržiasi priekyn ir į- 
gyja didelius pasisekimus.

Bus dar kitos tarybos.
Jei dabartinės tarybos su bol

ševikais bus pasekmingos, bus 
paskirta vieta ir laikas forma
liam ratifikavimui taikos. Šian
die paskelbta, kad tai bus Dorpa
te, Estonijoj už dviejų savaičių. 
Jeigu dabartinis pasitarimas Ps
kove parodys, kad taika negali 
būti įvykinta, Pabaltijos delega
tui bandys vien išgauti iš bolše
vikų susitarimą apie paliaubą, 
šiandie apie tai išleistoj distoni
jos valdžios notoj sakoma, kad 
kiekviena Pskove atstovaujama 
šalis turi savo keblumus išrišti 
su bolševikais, bet kokie tie ke
blumai, yra laikoma paslaptyj.
Paskendo laivas su reikmenimis 

estonams. |
Tonai labai reikalingų reikme 

nų dėl Amerikos Raudonojo Kry 
žiaus ir šelpimo komisijos, An
glijos automobiliai, drabužiai ir

paskui pasekant politiniais ir e- 
konominiais susitarimais. Kari
nis susitarimas turi būti atkreip
tas netik prie bolševikus, bet 
taipjau ir prieš kitus priešus.

Lietuvos 'delegatas šliupas 
pasakė, kad bendra kova turi 
būti atkreipta prieš bolševizmą 
ir prieš vokiečių prievartos vieš
patavimą.

True translation filed \vith the post- 
inastrr at Chicago, III. Sept. 19, 1919 
as reųuired by the act of Oct. (5, 1917
LENKAI ATSTŪMĖ BOLŠEVI 

KUS.

Lenkai veržiasi prie Disnos

LONDONAS, rūgs. 18. — Len
kų spėkos Rusijoje austume bot- 
vikus iki kairiojo kranto Daugu
vos upės net iki Disnos, Vilniaus 
gub. ir paėmė Kurchtenehtop.

Ukrainos fronte bolševikai iš
stūmė gen. Petlurą iš Radomysl, 
bet, matomai, dar nebando atsi
imti Kijevą.

Gen. Daukintis laiko linijų 
nuo Biela Cerkov iki 30 mylių į 
išiaurvakarius nuo Kijevo. Jo 

spėkos tebesiveržia palei augsi.. 
Dniepru, bet aplaiko nepasiseki
mus šiaurryčiuose, kur bolševi
kai atsiėmė Boreną ir Bachmač.

True translation filed with the post- 
masler at Chicago, III. Sept. 19, 1919 
as reųuired by the act of Oct. (i, 1917
BULGARIJA ŠIANDIE GAUS 

TAIKOS SUTARTĮ.

PARYŽIUS, nigs. Ij. — Pie
nai apie įteikimą ryto Bulgari
jos taikos sutarties Bulgarijos 
plenipotentams, tapo vyriausios 
tarybos užbaigti. Įteikimas su
tarties įvyks 10:30 vai. ryto 
Francijos užrubežjnių reikalų 

ministerijoje.

True translation filed with the post- 
masler at Chicago, III. Sept. 19, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917
TAIKOS SUTARTIS ESANTI 

BISMARKIŠKA.

Socialistu vadovas Longust sako 
kad sutartis blogesnė dr už 
bolševizmą.

PARYŽIUS, rūgs. 18. -- Jean 
Longuet, mažumos 'socialistų 
vadovas, šiandie kalbėdamas 

atstovų bute apie taikos sutartį, 
pasakė, kad jis ir jo draugai ne
balsuos už ratifikavimą “šios 
taikos spėkos ir prievartos, kaip 
ir užbaigusios konfliktus praei
tyje.’

Jis sakė, kad Anglija ir Suv. 
Valstijos neprisiėmė savo tei
singos dalies karės kaštų ir ap-

Vengrijoj
MOTERIS GYVOS YRA LAIDO 

JAMOS REAKCI0N1ERI..

Kartuvės veikia, žmonės plaka
mi, žydai žudomi, Vengrijoje.

V1ENNA, nigs. 18. —- Pasak 
konservatyvių laikraščių Neue 
Freie Presse ir Arbeiter Zeitung, 
Vengrijos “baltieji teroristai” 

Trans-Dunojaus, apygardoj, kad 
apgynus premjerą Friedrich, ka
ria ir plaka žydus ir nužiūrimus 
buvusiais “raudonaisiais” žmo
nes.

Tvirtinama, kad rusas, mano
ma, buvęs Francijos šnipas prieš 
komunistus, tapo, nužudytas peT 
klaidų.

Gerai žinoma Vengrijos mote
ris artistė Kukovicz tapo palaido 
ta gyva, delei nužiūrėjimo, kad 
ji pritaria komunistams.

Partija, kurios nariai yra kal
tinami šiose nedorybėse yra “At
bundanti Vengrija” ir tuo judė
jimu vadovauja grafai Szechen- 
vi, Esterhazy, Pongracz ir Salm, 
baronas Pronay ir kiti didžiū
nai, kurie organizuojasi, kad ne 
daleidus sukilimo prieš Fried- 
rich.

Sakoma, kad grupės oficierių 
sukurstė Žiaurius aktus prieš 

žydus ir buvusius “raudonuo
sius”. Czalli tapo pakarta kartu 
25 žmonės, Lengyeltona 9, kita
me. kaime 8, o 4 dar kitame- kai
me.

Arbeiter Zeitung kaltina, 
kad du to judėjimo didžiūnai su 
grupe oficierių įėjo į miestų ir 
pareikalavo, kad žydai gyvento
jai butų atvesti prieš juos, šo
kių mokytojas, senas miesto gy
ventojas, atėjo. Jis tapo be jo
kio klausinėjimo pakartas.

Minima daug atsitikimų nu
plakimo žydu id uždėjimo pini- 
giškų bausmių, kuriuos lygios 
būna vfraKV aukos turtui. Tie 
pinigai būna išgaunami grųsini- 
mu mirtim.

Vienas 11 m. žydas vaikas ta
po įmestas į Dunojų ir prigirdy
tas. Viename mifeste, kur daug 
žydų tapo areštuota, atėjo pns 
teroristus katalikų kunigas ir 
prieš kryžių prisiekė, kad žydai 
nepapildę jokio nusidėjimo. Jo 
prisaikos nebuvo paisoma ir žy
dai vietiek liko nužudyti.

NORIMA DEPORTUOTI EM- 
MA GOLDMAN.

ST. LOUIS, Mo., rūgs. 18. — 
Pragarsėjusiai anarchistei Eili
niai Goldman, kuri bus paliuo- 
suota iš Jefferson City, Mo. ka
lėjimo rūgs. 27 d., kuriame ji 

I išbuvo du metu už kliudymą 
draftui, tapo įteiktas ivarrantas 
deportavimui. Ji bus areštuota 
kaip tik išeis iš kalėjimo ir pri
statyta po $15,000 kaucija ir jei
gu jos negalės užsistatyti, vėl 
bus pasodinta 'kalėjimai), kol 

bus nuspręsta apie jos deporta
vimą. Ji yra gimusi Rusijoje, 
bet yra Amerikos pilietė. Immi- 
gracijos valdininkai tikisi priro
dyti, kad ji nėra Amerikos pilie
te ir kadangi ji.yra anarchiste, 
todėl yra negeistina ir turi būti 
deportuota į Rusiją.

Iškilo oran 34,610 pėdu
MINEOLA, N. Y., rūgs. 18. — 

Aviatorius Roland Rohlfs šian
die Curtis aeroplanu iškilo oran 
34,610 pėdų į 78 minutes. Mano
ma, kad tai yra naujas pasauli
nis iškilimo augštumoii rekor
das. šaltis ten buvo 43 laipsnių 
žemiau zero ii; oras buvo tiek 
skystas, kad nuo 20,00 pėdų au- 
gštumos reikėjo vartoti oxygeno 
tankus. Užgijusius žaizdos pra- 
jo skaudėti ir jas traukti, taip
jau prasidėjo skaudėti aviato- 
riui dantįs.

True translation filed with the post- 
nmster at Chicago, 111. Sept. 19, i9:9 
as reųuired by the act of Oct. 6.1917
SILEZIJA NEPRIKLAUSOM/V 

VALSTIJA
BERLYNAS, rūgs. 17. —• Prū

sijos seimo komitetas, kuris 
svrstė Silezijos klausimą, nubal
savo augštutinę ir žemutinę Si
leziją padaryti nepriklausomo
mis provincijomis.

True translation filed with the povt- 
niaslėr atsf’hicago, III. Sept. 19, 1919 
as reųuired by the act of Oct. (5, 1917
Rumunija ir Serbija pasirašys 

Austrijos sutartį.
PARYŽIUS, rūgs. 16. — Pa

sak Echo de Parils, Rumunija ir 
Se biją, kuris nepasirašė po Au
strijos taikos sutartim, pasira
šys dabar.

MERGINA KALTINAMA DA
LYVAVIME VINCO BIGELIO 

UŽMUŠIME.

Operos dainininkė užmušta.
HAMMOND, La .5 rūgs. 18. — 

Metropolitan Opera dąipininkė, 
p-16 Julia Heinrich iš Philadel- 
phia tapo užmušta šiandie baga
žo vežimo, Ičiirį tiŽgavb Į*aWė- 
žis.

CHICAGO. — Kiek laiko al
gai plėšikai buvo užpuolę Me
tropolitan Stale Bank ir ten pa
šovė kasierių Vincą Bigclį. Bi- 
gclis neužilgio po to mirė. Kele
tą dienų atgal policija suėmė tū
lą Fra-nk Quiglcy, kurį kaltina 
nušovime Bigelio. Taipjau tapo 
areštuota p-lė Veta Wilson, ki
taip Lyons, kuri yra kaltinama 
kaipo dalininkė tols užmušėjys- 
tčs. Belo ją kaltina turėjime ry
šių su apiplėšimu Clevelando 
banko ant $60,000. Jos byla ta
po atidėta iki rūgs. 30. Taipjau 
yra areštuota tame pačiame da
lyko dar ir kita mergina, Flor- 
cnėė Murray.

PLIENO DARBININKŲ STREI
KAS PRASIDEDA PANEDĖ

LYJ.

Konferencija atsisakė atidėti 
streiką ir panedėlyj prasidės 
milžiniška kova su plieno tru- 
stu.

PITTSBURGH, Pa., rūgs. 18.
Plieno darbininkų atstovų 

konferencija užsibaigė šiandie, 
padariusi visus reikalingus pri- 
rengmus prie streiko ir išdirbu
si jo pienus.

Wilsono prašymas, kad strei
kas butų atidėtas iki po jo šau
kiamai darbo ir Jcapitalo konfe
rencijai spalio 6 d., tapo galuti
nai atmestas ir liko nutarta pra
dėti streiką paskelbto) dienoj.

Plieno Irusio galva teisėjas E. 
H. Gary vakar vėl pakartojo, 
kad jis atsisako tarties su uni
jų atstovais, nes jie buk neatsto
vauja didžiumos jo darbininkų 
ir unijų atstovams neliko kito
kio budo parodyti trustui ,kad 
jie tikrai atstovauja darbininkus 
kai]) paskelbiant streiką.

Taigi panedėlyj prasidės strei
kas plieno trusto United States 
Steel Corporation ir visų jo pric- 
dinių kompanijų dari f ninku, 

šimtai tūkstančių darbininkų da 
lyvaus tame streike. Visos šakos 
plieno išdirbystės bus paliestos. 
Darbninkai yra pavargę nuo be
galiniai ilgų darbo valandų Irus
io dirbtuvėse ir tikimasi, kad 
visi kaip vienas atsilieps j strei
ko paskelbimą, nežiuirnt ai*jie 
pirklauso prie unijos, ar ne.

Panedėlyj prasidės milžiniška 
kova tarp darbininkų ir didžiau 
šio organizuotų darbininku prie
šo, kuris ikišiol nemiealširdin- 
gai triuškino kiekvieną darbi
ninkų pastangą susiorganizuoti. 
Kova bus sunki ir žiauri. 'Prus
tas yra labai stiprus ir taip len
gvai nepasiduos. Kada tik pasi
rodydavo menkiausias reikalas, 
jis niekad nesibijojo pavartoti 
prieš darbininkus net ginklus. 
Taip buvo laike streiko Pittsbur- 
ge keletas metų atgal. Beto Iru
sias ir visos jam priklausančios 
kompanijos turi milžiniškus at
sargos kapitalus, kuriuos jis, 

beabejonės, pavartos kovai su 
darbininkais. O Irusias, matyt, 
yra nusprendęs niekad nepasi
duoti darbininkams, nes pripa
žinus jų organizacijas, jis nebe
galėtų taip baisiai išnaudoti sa
vo darbininkus. Jis nenori tu
rėti su savo darbininkais jokio 
reikalo. Todėl darbininkus lau
kia begalo sunki kova su labai, 
stipriu priešu.

Bet iš kitos puses, Irusio dr- 
bininkai dar niekad nebuvo taip 
susiorganizavę, kaip jie yra da
bar ir dar niekad piig juos nebu
vo taip pakilęs uprts? Jie veržia
si kovon ir nori išbandyti savo 
spėkas. Kuomet ėjo svarsty

mas apie atidėjimą streiko, dau
gelis atstovų užreiškė, kad jei ne 
bus nutartas streikas, jie negali 
gristi į savo namus, kadangi dar 
bininkai užmestų jiems pardavi
mą jų. Beto streikas bus ne. vie
noj kokioj trusto dirbtuvėj, bet 
bus visuotinas to trusto darbi
ninkų streikas, o tokio streiko 
negali*atlaikyti kad ir stipriau

sias t rustas. Bet streikas reika
laus, kad visi darbininkai sujun
giu visas savo spėkas, visa ener
gija ir laikytųsi kuodidžiausioj 
vienybėj, l ik laikydamies vieny
bės ir solidariškumo ir pilni iš
tvermės ir pasiryžimo kovoti iki 
galo darbininkai gali tikėlies lai- 
mėTT streiką.

200.000 GELEŽINKELI.. DAR
BININKŲ BALSUOS APIE 

STREIKĄ.

IjOUISVILLE, rūgs. 18. 4- 
200,000 geležinkelių ir laivų dar
bininkų, kurie yra susiorgani
zavę j Brotberhood of Railway 
and Steamsbip, Freight Hands, 
Express and Slation Employes, 
balsuos apie paskelbimą streiko. 
Jie rugp. 18 d. padavė savo rei
kalavimus geležinkelių adminis
tracijai, bet nesulaukta jokio ti
kro atsakymo. Todėl jie ir ren
giasi prie stre iko, kad privertus 
administraciją išpildyti jų reika
lavimus.

Mokjniąį ąųsty^kąy.o.
CEDAR RAPIDS, la., Irugs. 

18. — šiandie sustreikavo visų- 
tinių mokyklų (bigh sohool) 
mokiniai, reikalaudami trum

pesnių klest’ perįodų. Streikuoja 
500 mokinių.

Peru prezidentas gyvas.
LIMA, Pary, nigs. 18. — Čili 

vaigštantįs gandai, kad Peru 
prezidentas užmuštas, neturi pa
mate). Situacija Limoj absiliu- 
čiai normalė.

Kongresmanas pasimirė.
MARTINSBURG, W. Va., rug 

sėjo 18. — Bevažiuodamas trau
kiniu šiandie pasimirė nuo šir
dies ligos kongresmanas J. B. 
Thompson iš Oklahoma.

3 ŽMONĖS UŽMUŠTI
MYSTIC, la., nigs. 18. —*Ro- 

bert Kelly šiandie nušovė savo 
pačią ir jos sūnų Jacob Cross, 
paskui ir pats nusišovė.

Ar Jieškai 
Darbo ?
Darbo dabar lengva susi
rasti, jeigu kasdien skaitai 
NAUJIENAS, ir atielžiai per- 
žinri skyrių “Reikia Darbinin
kų.” šilaine Naujienų skyriuje 
darbininkų pajieškojimų kas
dien talpina ir didelės ir ma
žos dirbtuves. Tų pajieškoji- 
mų Naujienose auga su kož- 
na diena. Taigi yra vis dides
nio pasirinkimo.
lt: NAUJIENŲ šiandien susi
randa darbo

Mergaitės
Moterjs
Vaikinei
Vyrai — visų amatų ir pro- 

! fesijų.
Tai

j°igu jieškai darbo 
jkailj k

NAUJIENAS.
Tai pigiausias būdas susirast' 
naujų ir gal geresni darbą.
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Kas girdot Lietuvoj.
(Iš Lietuvos laikraščių).

LIETUVOS AUKŠTESNIOSIOS 
* MOKYKLOS.

nazija (5 kl.), Švenčionyse miš
ru gimnazija (2 kl.); 2) pro
gimnazijų tipo: Jurbarke (3 
kl ), Skuode, Rietavoje (3 kl.), 
RadVilškyje, Šeduvoje (3 kl.), 
Žagrėje, Bužuose (5 kl.), Jo
niškyje, Kupiškyje, Linkuvoje, 

Viekšniuose, Prie- 
(3 kl.), Naumiestyje,

Švietimo Ministerijos žinioje 
yra .38 mokyklos lipo augštes
nių už pradedamąsias, būtent, 
1) gimnazijos tipo: Vilniuje — 
vyrų ir mokių gimnazijos. 

Kaune — inišra gimnazija, ko
mercijos mokykla (kolkas rusų 
kalba) ir realinė gimnazija 
(žydų), Šiauliuos — mišra gini 
nazija.
pioterų (5 kl.) gimnazijos, Tel 
šiuose nųšra gimnazija (5 
kl.) Raseiniuose — mišra gim
nazija (5 kl ), Ukmergėje mišra 
gimnazija (5 kl ), ĮMaKiampo- 
lėje vyrų ir moterų gimnazi
jos, mišra realinė ir žydų tfim-
,.TWW« ■■ ■■ I 'l I

Panevėžyje — vyrų ir

Rokiškyje, 
nuošė 
šakiuose, Vilkaviškyje Kybar
tuose, Virbalyje (žydų), Sei
nuose vyrų (4 kl.) ir moterų 
(2 kl.) Kur kliasų nepažymėta, 
tenai yra normalis jų skaičius.

Mokinių 1918 m. buvo maž
daug po 40 kliąsoje — žemes
niosios daugiau, vyresniosiose 
mažiau.

Mokytojų tarpe Ibuvo: išėju
sių augštąjį mokslą 28% vidu
rinį 64%, nebaigusių vidurinės 
mokyklos — 8 nuoš. 

* i

ŠIAULIAI.

šaulius atvyko transportas

RUDENINIS

BALIUS
•į DR-STĖS ADOMO IR J IEVOS | ■ 

Nedelioj, Rugsėjo-Šept. 21,1919 
MILDOS SVETAINĖJE,

8138 So. Halsted Street• * ”
Pradžių 6 valandų vakare.

Bus gera muzika ir kili pasilinksminimai, širdingai kviečia 
jauninu) atsilankyti. — Komitetas.

iš Mintaujos su KolČuko k iriu > 
mene. Karininkų tarpe MlĮptty 
daug vokiečių, nes taip tarp sa
vęs kalbasi vokiečių kalba. Rū
bai rusiški. Gerai apginkluoti. 
Karininkai nešioja ruaįftku* pa
gelius, o kareiviai, šalia vokiš-. 
kos, prisisegę rusišką kukardą. 
Husų labai aniužii, daugiausia 
žydelių ir vokiečių.

Vieliniam| komendantui pra
nešė, jog apsigyvensią mieste 
arti tūkstančio admirolo Koiča- 
ko kareivių, ir organizuosią sa
vo pulkus. paklausus komen
dantui, ar lai jie su vyriausy
bės žinia mano čia apsigyventi, 
buvo atsakyta, jog siųsta atsto
vą į Kauną tuo reikalu.

Vielos gyventojai labai pasi
piktinę jų atėjimu, net labiau 
už vokiečių jų neapkenčia. 
Nuo vokiečių beveik nieke nesi 
skiria, nebent pageliais ir ko- 
kardais. Labai panašus savo 
apsirėdymu į plėšikus. Su ru
sais vokiečiai luinai sutinka, 
kontakte.

Iš Kupiškio apskričio išėjo 
ląjsvanorių. Visi laukia mobi
lizacijos.

KUPIŠKIS.

Birželio 18 d. Kupiškyje bu
vo Nepriklausomosios Lietu
vos šventė, jaunimas iš apielin- 
kės kiekvienus kaimas su savo 
vėliavomis ėjo. Miestelis buvo 
gražiai papuoštas (žolynais ir 
vainikais. Buvo pasakytos ke
lios prakalbos apie Lietuvos at
gijimų.

Ūpo žmonės turi daug.

TRUSKAVA.

čia dvarponiai lenkai lietu
vius sliriaudžia. Pa v. p. Rasa- 
kackienė nori ir reikalauja, 
kad darbininkai dirbtų po 40 
kap. į dieną. Žmones truskavic- 
Čiai norėtų darbuotis, bet netu
ri vadų. Čia kunigai lenkai, pir
miau dar įkalbinėjo, kad lietu
viai dėtųsi su lenkais, bet da
bar jau nurimo. Daugiausia 
viešpatauja lenkų dvasia.

Mokyklą vokiečiai sudegino 
Žmonės vietinių bdlševikų į- jr dabar jokios nėra.

bauginti ir suklaidinti, jie, bi
josi kad negrįžtų bolįėvikai.

Gyventojai šviečiasi. Įsteigė f labai sunku, pertai nėra jokios 
knygynėlį, keliasi draugijas, ir tvarkos.

Jis yra susirūpinęs kitais da- 
L*iudnas reiškinys, kad laik-(lykais ir dažnai nebūna namie. 

Tui’skavoj nėra jokios raštines, 
ir visokiais reikalais tenka krei 
ptis į Ramygalą, kuri gana toli 
Labai reikalingas koks nors in
teligentų lietuvių. Reik litera
tūros. Lietuvos valdžia >»aten- 

kinti.

{SVĖDASAI;

visuomet 'klauso komiteto.

raščiai nepasiekia šio kampelio. 
Kukėtų dažniau įpai n formuoti 
vietos gyventojus, nes tuomet 
be abejonės jie bus tvirta para
ma mus valdžiai.

j.jr
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Dviejose Narių Sankrovose
Norėdami {Skinti visus Chicagoje, kad Nari^ Sankrovose jie gaus geresnius daiktus 
ir pigesnėmis kainomis negu kitur, per vis* savaitę pardavinėsime nekuriuos san

dėlius nupigintomis kainomis.

Moterims marškiniai. — Grąžąs naktiniai mote
rims marškiniai papuošti gražiais adymais ir 
kaspinais. Paprastoji kaina $1.50, ati- C1IK 
duosime tik po ▼ ■ ■ w

Baltiniai vyrama, geriausios rūšies tinkami rude
niniam orui. Vienšmotčs eilės baltos spalvos, 
gražiai apibaigtos, vertos $2.30 atiduo- C 1*00 
sime tik už .....................  ^1 OO

fe

I
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Vietinis milicininkas yra tik 
vienas ir palaikyti jam tvarką

ANDRIONIŠKIS.

išrašykite jiems Naujienas
Mokslo Žinios

Rašo ŠERNAS.

WISCONSINO GYVENTOJAI 
PRIEŠ EUROPIEČIŲ ATĖJIMA.

Amerikos gyventojai, kokie 
čia gyveno prieš europiečių atė-

Šioj apielinkėj trūksta labai 
gyvulių, ypač arklių, todėl žmo
nės negali tinkamai įdirbti sa
vo laukų. Butų gera, kad val
džia suteiktų tiems žmonėms

NAUJIENOS
Jau Eina

LIETUVON

Kaipo atmintį ir Dovanų

savo giminėms Lietuvoje,

NAUJIENŲ Prenumeratos kaina 
Lietuvon dabar tapo atpiginta

> metams $7.00; pusei metų $4.00;
trims mėnesiams $2.00

Sijonai moterims, padirbti iš šiltos ir/ minkštos 
llenelės, rūpestingai apibaigti, paprasta kaina 
$1.50 atiduosime tik už .. $105

Vienšmotės eilės balzganos spalvos, vilnones, pa
prastoji kainu $3.25 $1*93

Sijonai mergaitėms. — Taipgi puikios minkštos ir 
šiltos flenelės. Paprastoji kaina S5g. CRft 
Parduosime po Vvv

< Vyrams Skrybėlės. — Skrybėlės tikrai vilnonės, 
įvairių spalvų ir modelių vertos po $2.7$, tiktai

............................ SI 94
Veltinės skrybėlės, taipgi visokią tepal-
vų ir modelių — $3.75 vertės, parduosi- (£9*QQ 
mc po .............................................  wO
kertės $5.50 parduoisime po $445

Marškiniai geriausios vilnos verti $1.50

Fleneliniai marškiniai. — 
geriausios rųšies llenelės. 
tik po .................. .

Didelis pasirinkimus
Paprastoji kaina $1.20

74c
Baisiai
65c

Darbiniai marškiniai mėlynos spalvos, 
tvirti, verti 95c. atiduosime dabar 
lik po ...........................................'.........

Šis miestelis yra abipus šven
tosios upės. Gyventojai anapus 
šventosios noi'L prisidėti prie 
Anykščių parapijos vien dėl to, 
kad butų toliau nuo miestelio 
ir tuo budu, vadinasi, gautų re
čiau važiuoti ar kitą kurį valsly 
bes darbą atlikti.

Apielinkės gyventojai ta|xai 
nukentėjo dėl kares. Daugelis 
inetl gyvenamų namų neturi. 
Nesipirkti ką nors be lietuviš
kų pinigų sunku. Visi laukia 
ir mano, kad netrukus turės į- 
vyLt’i kokia nors permaina.,

^Politikos atžvilgiu žmonės 
čia ncnusistalę, linksta į tą pu- 
sę, kur daugiau agituojama. 
Bępig, sako, butų palaikyti val
džią, jei butų kaip ir kuo.

terinio rašto nepažinojo. Jie var
tojo paveikslinį raštą. Bet kad 
tokiu raštu negalima greitai ra
šyti, tai paveksliniu raštu vi
sa mažai paliko jie užrašu, apie 
savo gyvenimą ir veikimą. Del 
tų, apie senovės Amerikos tautų 
gyvenimą žinių reikia j ieškoti 
ne jų užrašuose, bet kur kitur. 
Apie senovės indijonų gyveni
mą kiliku r ią ženklai rodo, kad, 
pas gentis gyvenusiųjų prie 
Lake Mills, Wisconsine, buvo 
kanibalai, t. y. tokie žmones, ku
rie maistui ir žmogienos nenie
kino. Apie tai užtikrina Dr. S. S.

(

Ginghamai. Tyčia pigus žiurstams ir kasdieninėms 
.šlekėms, 27 colių pločio po 24, 27, 29 ir 31 jardui.

Taipgi skalbiamos suknelės įvirinu 
spalvų kainoms nuo $1.50 iki .........

ir balta šilkine žyme, madingiausių nešionhj, taip 
vadinamu ni_____ < jrr •__

$750

Mergaitėms mokyklinės suknelės. Gražios mokyk 
linės suknelės, padirbtos iš tikro vilnono <Ttam- 
siai pilkos spalvos. Tinkamai aptaisytos raudona 
i * ....................... ‘ ’
vadinamą “Sailors” ir ’Middy Blouse/ Kainos 
neparastai žemos nuo $4.00 iki

Darbiniai batai. — Nepaprastai patogų* ir tvirti, 
minkštos šikšnos juodi ir geltoni. Paprasta kaina 
ą.3.90, atiduosime po ........................... $250

KODĖL? įsi!

Kviečiame visus ateiti bent pamatyti, kokius puikiussandėlius. turime savo sa 
krovose. Musų uždaviniu yra užganėdinti kiekvienų kos tumerj, tai yra, duoti 
gcrasprekes, pritinkamomis kainomis ir mandagiai bei prietelingai patarnauti.

Palatine Korporacija
1112-1114 Mihvaukee Avė. ir 1701-1703 W. 47 gat., kampas Paulina.

Barret, prezidentas Wisconsi- 
no gamtos mokslų draugijos. Tą 
patvirtina ir iškasamos indijonų 
miesto Aztalan, taip praminto 
tirinėtojaus N. E. Hyer’o, nes 
jį sličlę Aztekai, \Visconsinan 
nuo šiaurių atėję. Miestas suras
tas tik 1836 metais. Jį išmatavo 
Hyer, ir vardą jam davė. Mies
tas užėmė 18 akrų plotą. Jis bu
vo apsuptas 5 pėdų augštuino > 
žemės ir akmenų pyliniu, kuria- ’ 
me buvo ir augštesnių vietų. 
Tos augštesnės vietos buvo ski
riamos apeigoms. Tame afikase 
buvo žudymo, arba skerdimo 
stulpai, kaip ir Alaskoj. Vienoj 
kclvoj rasta akmeninių kirvukų, 
ir auskarų panoms (nešiojamų 
akinių). Siena nebuvo skiria
ma apsiginimui, bet apeigoms. 
Iš visa, ko matyt, kad tų sienų

rasta drauge su žuvių taipjau ir 
žmonių kaulų.

Daugelis laiko senovės už
tekus už augščiausiai kultūroj 
pakilusią Amerikoj tautą. Ta 
nuomonė yra klaidinga. Azte
kai buvo puslaukine, gyvenusi, 
j šiaurius nuo Mexikos, tauta; o 
tikrai kultūriškos šiaurių Ame
rikos tautos buvo toltekai ir ma- 
ya, gyvenusios į pietus nuo azle- 
kų. Aztekai, užkariavę kultūrin
gą Mexiikos toltekų tautą, txatįs 
šiek tiek nuo jų apsiciviilzavo. 
Bet prieš Mexikos užkariavimą 
jie buvo puslaukine, nuožmi 
tauta. Mexikos gi kultūra pas 
čičimakus, o nuo tų pas lolte- 
kus prisigriebė iš Azijos, nuo 
chiniečių.

... T
Didelis Metinis Koncertas Ir Balius |

£ LMPSA. 67-108 kuopos iš Kensingtono '
Sukaktuvėms vienų metų jos gyvavimo.

~ ^NEDĖLIOJĘ, RUGSĖJO-SEPTEMBER 21, 1919 
U. STANAIČIO SVETAINĖJE, 

205 E 115-ih Street, Kensington, III.

SvefijinČ atsidarys 5 vai. vak. Programas 6 vai. vak.

f-

1.
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Įžanga 35 50 centą ypatai.
PROGRAME DALYVAUS:

Internacionalu. Vaikų Ateities žiedo choras po vad.
................ ‘................. F. Bruškaitės-Varekojirnės

U Mišrus Chorgs , 
Vyrą Cbšras

v 1:__________.
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Dr. F. 0. Barter
Specialistas.

ir Gerklės.
sau žvairas akis be 
skausmo ir chloro- 
torinavimo savo o- 
fise. Išplaunu mig 
dalines giles (lonsi 
lūs) ir specialiais 
budais gydau ausų 
ligas.

Atitai
Tai gana aišku

NAUJIENOS
1

Akinius pritaiko daktaras viduti
nėmis kainomis. Akiniai specialiai 
už $4.00.

Egzaminavimas su spindulių 
pagelba.

yra užvis daugiausia 
skaitomas lietuvių 

laikraštis,

1

1)R. F. O. CARTER
120 So. State St.

Besisukamų šviesų iškaba per 22 

melu prie State gatvės. Valandos: 
Nuo 9 iki 6 kasdien. Scptintadie- 
niais nuo 10 iki 12. Atdara šeštadic 
niais po pietų ir septintadieniais.

TODĖL IR
NAUJIENŲ

?!

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas. 

NAUJIENŲ NAME
1739 So. Halstcd St., Chicago, 111.
Valandos: 9 — 12 ryto ir 2 — 9 

vakare.

Phone Pulhųan 621
DR. LEWIS H. LIPPMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
-------------- ofisai --------------

819 Kensington Avenue 
10737 So Michigan Avė.

Kalbu lietuviškai

3. Kaltui ........................... '................
Jaunuolių kvartetas; ................
Duetas ........................................... .'
Ekstra. 
Aido Motorų Choras iš lloselaąd 
Aido Mišrus Choras, iš Boseland 
Solo ant piano .............................

d

apskelbimai

atneša geriausias 
pasekmes.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
N A U J I E N AS

................................ J. K. Šarki uitas 
.. Grušiukai ir J. Kenslavičiukas 
.......................... \ P. K. ir K. K.

....................... po vad. M. Griniaus 

..................... |)o vad. M. Griniaus 

. . ................. .  Aldona Algminovįcz 
• • ............... . •• ••................ A. Valys
Olga Dargiutė ir J. Kenslavičiukas 
................... T« ir .1. Kenstavičiukai 

Todėl, gerbiamieji ir gerbiamosios, širdingai kviečiame anl šio iškilmingo 
i t ‘7 k,, ...  ....... » •

7
8.
9. . _________
10. Deklamacija .,.............. .
11. Duetas o.................................
12. Duetas ant smuiko ir piano

vakaro. Kviečia 67-ta kuopa. Po programai bus puikus šokiai.
J. Grušo Orkestrą.

II
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j-KORESPONDENClJOS
WESTĘRN PORT, MD., 

PIEDMONT, W. VA.

Kaip jau Naujienose buvo pa
rašyta, tWest Virginia Pulp & 
Paper firmos darbininkai su
streikavo Vasario 4. š. m., ir 
streikas tęsėsi daugiau kaip pen
kias mėnesius. Nors ir dabar ko
va dar nėra pabaigta, bet matyt, 
kad darbininkai silpnėja ir kad 
pergale krypsta samdytojų pu
sėn. Del to dabar eina visokių 
kalbų: kad streiko vadovai ne
mokėjo gerai streiko vesti; kad 
bolševikiškos ir aidoblistiškos 
taktikos laikėsi, išvesdami strei
kam menkai tesuoi ganizuotus 

darbininkus; kad dėlto jie nega
vę didelės simpatijos streikui 
nuo kitų unijų ir organizacijų.

Kaipo gerai žinąs visą to strei
ko bėgį norėčiau čia paaiškinti 
tas priežastis, dėl kurių šis ilgas 
streikas neturėjo pasisekimo.

Kalbamo j popieros dirbtuvėj 
dirbo apie 2,(MX) darbininkų. Jų 
uždarbiai buvo visokį. Kvalifi
kuoti darbininkai uždirbdavo 
per pus daugiau negu paprastieji

DATRIJ0T1ZMAS
1 Pačėdumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATO 

SAVINGS BANK
Kapitalas ir Perviršis— 

$120,000.00.
S. E. Cor. FourtK anų 

Jackson Sts.
Slot X CITY, IA.

leiberiai, ir be to, jie gaudavo 
dar bonus. Menkai teuždirban
tieji buvo nepatenkinti, ir jie ė- 
mė bruzdėti. Bet įsimaišius šiai 
šaliai k arė n ir pradėjus vis la
biau apsireikš! darbininkų sto
kai, samdytojai iš “geros šir
dies” pradėjo mokėti viršlaikio, 
t. y. jeigu dirbai 10 valandų, tai 
gavai mokesties už 12 ar 13 va
landų,, Tada ir tie nepatenkin
tieji buvo nurimę. Bet karei pasi 
baigus kom|>an,i ja vėl ėmė grįži 
prie senovės sistemos, ir tai bu
vo priežastis konflikto. Mažiau^ 
uždirbantieji darbininkai ėmė 
norim liti, ėmė orgmizuotis.
Gruodžio ir Sausio mėnesiais 

gabesnieji ir energingesnieji vie 
tos L. S. S. 164 kuopos ir U. M. 
\V. of A. lokalo unijos no.1097 
nariai ėmė organizuot I. B. of 
Paper Makers uniją. Padarius 
pradžią, neužilgo atvyko tam 
tikras organizatorius, George 
Brooks, nuo Pulp & Sulpite sky
riaus iš N. II. valstijom Darbas 

ėjo gana pasekmingai, ir per 
mėnesi laiko įstojo unijon apie 
700 narių. Kadangi popieros 
dirbėjų unija turi du skyrių. 
I. B. of Paper Makers iri. Pulp 
Sulpite workers. tai ir nuo pir
mojo skyriaus atvyko jo vice 
prezidentas Parker padėti. 
Komp anija pamatė pavojų ir 
kad neleidus darbininkams su- 
siorganizuot, tuojau ėmė spar
dyti iš darbo visus, apie ku
riuos ji per savo šnipus suži
nojo, kad įstojo naujai organi- 
zuojamon unijon, nors kitas 
buvo tai kompanijai išdirbęs 
daugiau kaip dvidešimt aštuo- , 
nius metus, taigi nuo pat pir-

nio jpikurimo. Išpradžios dau
giausia išspardo iš darbo mer
ginų, nežiūrint, kad karės me
tu, kada valdžia skejbe paskolą 
paskui paskolos, tos merginos 
bėgiojo dirbo, pardavinėdamos 
Llisvės Bonsus ir karės taupo
muosius ženklelius ir certifika- 
tus. Jos taipjau dauginusia pa
sidarbavo influenzos epidemi
jai siaučiant, veikdamos atlie
kamu nuo darbo laiku kaipo 
gailestingos sesers. Dabar tos 
merginos, išvytos iš darbo už 
tai, kam įstojo unijon, nenusi
minė. Jos pasiėmusios unijos 
Aplikacijų , vaikščiojo gatvėmis 
ir verbavo darbininkus unijon. 
Tuo bildu daugybę jų prirašė, 
ir įsigi jo sau simpatijos tų, kurie 
pasiliko fabrike dirbti. Norėda
mi užsistoti už pašalintąsias 
mergini h, darbininkai ėmė rei
kalauti, kad butų paskelbtas 
streikas. Vilnijos vadovai, maty
dami, kad darbininkai dar nėra 
k Ap reikiant susiorganizavę, 
nes daugelis dar nepriklausė li
nijom atkalbinėjo nuo streiko,

kas, o sunki kova, kurion rei
kia tinkamai prisirengti. Bet 
daugelis, ypač rusai, lietuviai, 
taipjau ir anglai, reikalavo tuo
jau pradėti streiką. Vasario 4 
dieną, 5 valandą po pietų, pav:4- 
rytieji iš darbo d irbininkai susi
rinko prie fabriko vartų ir visi 
pradėjo šaukti dirbančiuosius

pusei valandos dirbusieji ėmė 
plaukti iš dirbtuvės laukan. 
Streikas prasidėjo. Streikininkai 
maršavo gatvėmis, prižadėdami 
laikytis tol, kol streikas bus lai
mėtas. Bet ar ilgai savo prižadė
jimų laikėsi? Po kiek laiko dau
gelis ėmė nebepasirodyti susi
rinkimuose, o linksti rytais ir 
vėlai vakarais būreliai ėmė

Lietuviai Automobiliu Savininkai

kite su mumis pirma negu pirksite 
ratlankes ar dūdas kur-nors kitur. 
Vienintelė Lietuvių Ratlankių Kom
panija Chicagoje.

Mes turime speciali pasiūlymą vi
siems šito laikraščio skaitytojams 

savaite^ tik likite ir pasiaiaty-

SOUTHWEST TIRE CO., INC.
2040 We»t 35-th St., — 3475 Archer Avenue. 

Tel. McKinley 149.

siulyties dirbti. Kompanijai to 
tik ir reikėjo. Ir kad darbininkų 
išdavikų ir kompanijos bosų 

čebatlaižių vis daugiau atsirado, 
tai samdytojai nutarė pradėti 
darbą. Ji pasirūpino polieistų, 
kurie gintų nuo streikininkų 
grįžtančius darban ir darbą ap- 
JriiUUaL. strciklaužas, ir ,£ahru 
kas ėmė veikli. Kas bandė einan
čios streiką laužyti atkalbinti, 
tas buvo sumuštas ir kalėjimai) 
Įgrūstas. Tai ve, ki-aio kaltė, k .ui 
streikas neturėjo to pasisekimo, 
kurio tikėtasi. Rašau tai, nes ir 
•Jš pats gavau sumušti ir kalėji
mo ragauti.

M. L. Balchonas.

Didelis Rakandu Pardavimas
Kad sumažinus musų iriventory.
Musų pečių kainos yra ypatin
gos. Pirkdami pas mus sučėdy- 
site nuo 20 iki 40 dolerių ant pe
čiaus.
Šitas pečius ver
dantis su gazais 
ir anglimis, už
kurį kiti ima 
po $118., o
mus parsiduoda 
dabar tiktai už 

$34.00

pečiai 
su kie-

net
pas

šildomi 
kūrinami 
tomis ir 
Jtomfis anglimis. 
Parsiduoda 

$38.00 
ir augščiau

Kitą menesį ka
da visi reikalaus, 
mebus galim i už 
tiek nupirkti. A- 
t eikite.

Kiekvienas, kuris rengia baksą siuntiniu j Lietuvą pažysta
miems ir giminėms, privalo skaityti sekančius nurodymus

Kaip Sutaisyti Siuntimui Baksa
1. Parašyk į Lithuanian American Trading 

Co., 6 W. 48-th Str., New York City, ir gausi 
siuntimui reikalingas bilas ir ženklelius, kurie 
tik reikalingi. Prašyk po vieną visų kiekvie
nam baksui, kurį manai siųsti. Už tai nieko ne
reikia mokėti.

2. Bakso didumas turi būti 3 pėdos ilgumo, 
2 pėdos platumo ir 2 pėdos augštumo iš lauko 
mieruojant. (Jokių kitokio didumo baksų nega
lima siųsti be perkrovimo.) Baksas turi būti 
padarytas iš lentų arba •% storumo.

3. Išklok bakso vidų plonu aliejiniu audek
lu — klejonka (panašiu į tą, kuris vartojamas 
stalą užtiesti).

4. Dėk į baksą drabužius, čeverykus ir viso
kius maisto dalykus, tik nedėk taukų, mėsos ir 
kvietinių miltų. Tų dalykų negalima dėti dėlto, 
kad baksų, kuriuose yra vyriausybės neperžiu- 
rėtos mėsos arba taukų, valdžia neišleis išsiųsti. 
Kvietiniai miltai yra uždrausta išsiųsti į užru- 
bežį.

5. Baksą pilnai pripildyk, taip kad sudėti 
daiktai nesikratytų ir neslankiotų.

6. Užkalęs viršų, apkalk apsukęs blėka ar 
viela baksą aplinkui, taip kad kuri nors lentelė 
nepasiliuosuotų.

7. Atydžiai ir gražiai išpildyk du rašteliu, 
kuriuos mes prisiunčiame, ir priklijuok ant bak
so patogioje vietoje. Numerius, kurie randasi 
ant tų raštelių, taip-pat parašyk ant bakso, ne
toli priklijuotų raštelių.

8. Už ekspresą arba už freitu vežimą pats 
apmokėk iki New Yorko.

9. Neužmiršk išpildyti visas tris (baltą, 
rausvą ir geltoną) siuntimo blanką ir visas tris 
išsiųsk tuojau sykiu su money orderiu ar čekiu 
už siuntimą į Lietuvą, apsaugą, pristatymą Lie
tuvoje į vietą ir p. Jei per apsirikimą prisiųstu- 
mei perdaug pinigų, kas atliks, bus sugrąžinta, 
Jei neužteks, mes turėsime siųsti bilą, kad pri
mokėtume). Prašome teisingai apskailiuoti, kad 
nereikėtų mums bereikalo laiko gaišinti. Siųsk 
14 centų už kiekvieną svarą pilnai pridėto ba
kso.

10. Mes priimsime ir mažus taksiukus arba 
ir rišulius — bundulius, bet juos turėsime per
krauti j baksus prieš siuntimą per marias. Jei 
nori tokius rišulius siųsti, taip-pat paženklink, 
kaip ir baksus, bet prisiųsk po 18 centų už kiek
vieną svarą iškaščiams.

11. Rašyk čekį ar money orderį vardu Lith- 
uanian American Trading Co.

Adresuok laiškus ir siuntinius:

Lithuanian American Traiding Company
6 West 48-th Street, New York, N. Y.

Rekomenduojame, kad dėti drabužius ir čeverykus į baksus, kuriuos norite siųsti. Nešiotos drapa
nos yra reikalingos Lietuvoje, ir turi didesnę vertę už naujas Suvienytose Valstijose.

WATERBURY, CONN.

Graži kompanija.

Rugsėjo 7 d. buvo W. L. Švie
selis Draugijos in&nesiius susi
rinkimas. Šį sykį mažai susi
rinko narių, nes buvo šilta die
na, tai daugelis buvo išvažiavę

Šis krėslas prie 
kilų penkių dėl 

Valgomojo kam
bario seto.

Šitas puikus sta
las vertės $20.00, 
bus atiduotas

DYKAI
Kuris per Rugse- 
jo-September 
mėnesį padarys 
djdžiaįusį pirki
mą. Pamatykite 
jį musų lange.

Išdavus raportą apie W. L. P. 
1). Sąryšio veikimą buvo pakel
ta klausimas: gal ir Šviesos 

• Draugija prisidės prie pirkimo 
parko? Mat, Sąryšis yra išrin
kęs komisiją suradimui pato
gios vietos vasaros išvažiari- 
vini8 ir kelios draugijos tam, 

I pritarė. Dabar dažnai atsitin
ka taip, kad Waterburio darbi
ninkai didesniems išvažiavi
mams turi įieško! vielos kiiuos 
miestuos. Tai betgi tapo ame- 
sta. Mat, musų bolševikams, 
susidėjusiems į kompaniją su 
Povilaika, tatai nepatiko, 
liau tas pats Povilaika pakelia 
klausimą: kodėl Sąryšis nesiun- 
čiąs pinigų į Lietuvą — josios 
valdžiai? Dagi teismu pagra
sina, jei Sąryšis nepasiųsiąs pi
nigų, kur jis nurodė. Vis dėl
to Povilalika nerado pritarėjų. 
Nutarta, kad Sąryšio pinigai 
butų sunaudoti tam tikslui, ku
riam jie buvo renkami. Rei
kalavimas bus priduotas Sąry
šiui laišku.

! Po tam “kairysis” Kemėšis, 
atsistojęs, reikalauja, kad Sąry
šio delegatai išduotų raportą iš 
S. N. A. Fondo ir bylos vedi
mo. Čia delegatai trumpai pa- 
aiiškino, kad to Fondo komite
tas surengęs tam tikslui išva
žiavimą} $r kad advokatai yra 
pasamdyti, kad tuoj prasidės 
byla ir llt.
J. Kemėšis ir pradėjo neteisin
gai tvirtinti, buk byla varoma 
tik už tris asmenis, ir tie trįs 
huk esą paliuosuoti nuc teismo.

Toliau tas žmogelis tiesiog ap
melavo komitetą. Girdi, jis vis 
ką Slaptai veikiąs, taip, kad 
nieks negalįs žinoti. Net nu
kentėjusieji^ streikieriai ir tie 
nesurandą $ komiteto!

Tada vienas minėto komite
to narių atsistojęs paaiškino, 
kad byla vedama už visus, 
rie tik norės .kad paini tieji 
nėjai gintų juos. Toliau 
rodė, kad komitetas nieko 
veikia slaptai, kad draugijų 
legatams yra gerai žinoma, ką 
jų įgaliotas kom. veikia, taigi 
kad to žmogaus tvirtinimai y- 
ra neteisingi. Tada atsistoja 
kdtas žmogus, Skučas, ir pra
deda pirmesnio savo draugo tą 
neteisingą pasaką sekti ir d« 
užmškia, kad jam' esą aišku, 
jogei “minėtas komitetas noilt 
fik pasinaudoti”. Čia drg. Pal
šis atsistojęs užprotestuoja 
prieš tokį neteisingą užmetamą.

Reikalauja Darbininkų

ku

nik 
ne
de

Mes reikalauja:! e angliakasių ir 
krovėjų. Musų Rankios dirba kas
dien. Mes turime, gu stų kasimą ir 
žemyn luuiiną :ki-5-i>ddų-ai*:• 
giles. Šita kon’pmija neapmoka 
kelionės. Mes nirime viską, kas 
darbininkus patraukia. Geros dar 
bu ir gyvenimo sąlygos. Geri na
mui, su vandeniu ii ckkros švtej )• 
mis; žemos ramios. Dideli dar
žai. g* ros ganyklos dy kai. Gali
ma laikyti karvės, kiaulės ir \ C

tos. Valgyklos nevedusiems darbi
ninkams. Tik-ką padarytas dviejų 
melų kontraktas kasyklų savin'nkų 
su šito apskričio angliakasiais, ku
ris užtikrina nuolatinį darbą. Mes 
nenorime tokių darbininkų, kuria 
tikisi, kad jiems kelionė bus apmo
kėta. Platesnėms žinioms atsišau
kite, ar rašykite:

J .F. Palmer,
New River Company, 

McDonald, W. Va.

nnama

Hutiiko» ir Turkiikes Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

3514-16 W. 12th ST.
Arti St. Louia Are. 

CHICAGO, 1LL.

Ve- Bet Povilaika kažin ką pakuž-

Čia ir vėl atsistojo

PREKES ant visų kitų rakandų numuštos

Kulis’ FurnitūraeHouse
3224-3226 So. Halsted St, Chicago, III

7.... ■............ ....... .. ....
DR. VIRG. NARBUTT

Physician A Surgeoo 
Office: valandos 2—4 ir 7—9 

po pietų.
8001 West 22nd Street

! Tel. Lawndale 660
| Gyvenimas: 2111 Marshall Blv. f

Tel. Rockwell 168L I

da šalę sėdinčiam bolševikui, o 
tas įneša, kad auka paskirta 
stretikieriams butų sulaikyta. 
Tam pritaria visi bolševikai ir 
pats Povfilaika.. Taigi nubal
suota neduoti aukos kol daly
kai “nepaaiškėsią”. Bet jie 
gerai žinojo, kad byla dvide
šimties nukentėjusių streikie- 
rių prasidės rugsėjo 16 dieną! 
Ir jie taipjau gerai žinojo, kad 
Streiko Nukent. Aps. Fonde 
randasi tik keli šimtai dolerių, 
o bylai užbaigt reiks kelių tūk
stančių. Ir tie žmjonės drįso 
priešintis gelbėjimui streikie- 
rių!

Nėra dyvų, kad Povilaika 
viešai išėjo prieš streikierių 
gelbėjimą: jis visados draugiš
kas su streikininkų priešais. 
Bet! keista, kad “tikri revoliuci
onieriai” tą pačią kompaniją 
remia.

Todėl darbininkai turėtų at
kreipti savo domos į juos ir pa
matyt, kaip jiems “rupi” dar
bininkus! išŪuosuoti. Jiems,; 
matyt, latyaU fupl ta pora šni- 
pukų, kurie skundė ir mušė 
streikuojančius 
Gal jiems rupi, kad tųjų nedori 
pasielgimai nebūtų teisme iš
kelti aikštėn.

— Dėdes Draugas.

{fa* IIA VAIKINŲ Ir MERGINŲ Klnlll" NORI APSIVESI!, bet b| MINKI neturėdami progos susi- IvllUv pažinti ir užmegžtl ntei- 
lUkus ryšiui, neguli apvi- 

vcvtl. PaJIe&kolitMŲ Žurnalai visiems 
auteikia tokia pr<>Ąa. Reikalaukite pa- 
ftiurėjimtiĮ; ten rasite platiaujku Infor- 
n.acljus. Žurnalas metatusSl,kopija 10c 

ADVKRTISING JOURNAL
809-21* ’l eiuple Coui t Ridą. Chicago, III.

VAKARŲ RENGĖJAI, 
TĖMYKITE!

darbininkus.

EAST CHICAGO, IND.

Del mano žinutės “Naujienų” i 
212 num. p. Blinda parašė atsa-, 
kymą (216 num.), užgin^yda-1 
mas, kad LSS. »201 kuopa nid-. 
kados negynus skaityti “Nujiė- : 
nų”. Kam čia šventapetriškai ' 
ginties. Gegužės pirmąją pa-Į 
rengtose 201 kuopos prakalbo
se — kas taip karštai agitavo: 
“Draugai, neskaitykite “Naujie 
nų” nė “Keleivio”: tiedu laik
raščiai tai musų išdavikai!”— 
Ar ne draugas 201 kuopos raš
tininkas? Po to įvykusiame su
sirinkime turėjo būt įrašyta pro 
tokolan, bet kad susirinkimą po 
lioija išardė ir keletą draugų 
areštavo, tai taip ir paliko. Įvy
kusi® me suvažiavime 24 rugse-

Jums trūksta naujų veikalų 
perstatymui scenoje ateinančiu 
sezonu. Tai štai jums maloni 
žinia: Puiki komedija, kurią 
kitą syk lošė Chicagoje Dramos 
aktoriai ir kurios uiekur nega
lima buvo gauti, dabar tapo at- 
spauzdinta ir ją galima bus loš
ti visur. Tai komedija —

AUKSO VERSIS.
Naujienų knygynas įsigijo ši

tos komedijos knygelių geroką 
pundą, idant greitai patarnavus 
visiems lošėjams, kaip Chicago
je, taip ir kituos miestuose. 
Knygelės kaina 15c. Veikalą sta
tant scenoje, reikia turėti 6 kny
geles. Kaipo patarnavimą artis
tams Naujienų knygynas perkan
tiems 6 knygeles antsyk parduos 
jas už 75c. Skubinkit© su užsa
kymais. Siųskite savo užsaky
mus kurtu su pinigais iadresu:

NAUJIENOS 
1739 South Halsted Street 

Chicago, III.

kairiasparniai varę stprią agita
ciją už “kairįjį sparną’’, už “ko 
munistus”, už “Laisvę”, ir ren
kamas tam laikraščiui ręmti au
kas, kad jis sukirstų “Naujie
nas’. Kogi daugiau reikia?— 

žvingelis.

(šiuo tuos ginčus dėl mažino Į 
žio skaitome pabaigtus. —

N. Red.)

Telephona Bonlrrard HM
DR.Ą. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 1-12 ryto 
1—41 vakaro

UQ1 8 Morgan St, Chleago. UI

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Pričmiino valandos nuo 8 iki 
12 iŠ ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Halsted St~ Chicago.
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Editor P. Grigaitis *

1739 SO. HALSTED ST
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506

$6.00
3.50
1.85
1.45

.. 75

02
12
50

Naujienos eina kasdiena. Išskiriant 
nedeldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicago Je — pačtu:

Metams ........................... ..
Pusei metų ..........................
Trims mėnesiams ..............

’ Dviem mėnesiam .............. .
Viena mėnesiui....................

Chicagoje — per nešiotojus:
Viena kopija ..........................N
Savaitei .......................................
Mėnesiui .....................................

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoj,

Metams ................................... S5.00
Pusei metų .............................  3.00
Trims mėnesiams .................. Lbo
Dviem mėnesiam .................. 1.35
Vienam mėnesiui ...................... 65

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ............................... $7.00
Pusei metų ..........................  ’4-00
Trims mėnesiams ................. 3.00

Pingius reikia siųst Pačto Monei
O riteri u, kartu su užsakymu.

plieno korporacijos pirmi
ninkas; Bernard M. Ba- 
ruch, milionierius; Thomas 
D. Jonės, International Har 
vester kompanijos ir New 
Jersey Zinc kompanijos di
rektorius? ir tt. O nuo dar
bininkų čia nėra nė vieno at
stovo.

Iš antros-gi pusės, kapi
talistai turės ne mažesnį at
stovų skaičių,, kaip darbi
ninkai, ir tarpe kitų dvide- 
šimt-dviejų ’ konferencijos 
narių. Taigi organizuotojo 
darbo atstovai sudarys toje 
konferencijoje daugių-dau- 

giausia kokį ketvirtadalį. S. 
V. prezidentas tečiaus no
ri, kad žmonės tikėtų, jogei 
ta konferencija bešališkai 
apsvarstysianti industrijos 
santykių klausimus.

vę prišingoms partijoms, pa
pildo aršiausį despotizmo dar- 
b«.

Eberto-Noskes valdžia šituo 
žvilgsniu eina Rusijos bolševi
kų pėdomis. Tik reikia pripa
žinti, kad iki Lenino-Trockio 
valdžios jai dar visgi toli. Vo
kietijoje dar gyvuoja daugybė 
priešingų valdžiai laikraščių, jų 
tarpe ir 40 dienraščių, kuriuos 
leidžia nepriklausomieji social
demokratai. O Rusijoje bolše
vikai sutriuškino visų Opozici
nę spaudų be išėmimo — ir bur | 
žuaziškų parflj 
revoliucionierių, 
kratų.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

vienytų Valstijų infanterijos or pins visas tų narių teises apsau-

ir socialistų 
socialdemo-

BOLŠEVIKAI PANAIKINO 
DARBININKŲ KOMITETUS 

DIRBTUVĖSE.

Baltjurio federacija 
jau tveriasi.

Lloyd. George 
suka į kaire.

-------------- i
Trtic translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Sept. 19, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Dvejetas dienų atgal An
glijos ministerių pirminin
kas laikė įdomią kalbą Lon
done. Jisai karštai ragino 
publiką remti liberalų ir dar 
binikų jiegas, žadėdamas 
dirbti, kad Anglijoje išnyk
tų purvinosios beturčių lin
dynės, kad darbo valandos 
dirbtuvėse butų trumpesnės, 
kad darbininkų algos butų 
didesnės, kad išnyktų apsi
ginklavimas ne tiktai Vo- 

* kiėtijdoš, o ir kitų valstybių.
Šitie Lloyd George’o žo

džiai skiriasi nuo jo politi
kos, kaip dangus nuo žemės. 
Ir jo kalbą visi, kas ją gir
dėjo, suprato, kaipo paskel
bimą, kad ministerių pirmi
ninkas yra pasiryžęs per
traukti ryšius su konserva
toriais, su kuriais jisai iki 
šiol ėjo išvien. Pirmas žen
klas ateinančios permainos 
Lloyd George’o politikoje L_ 
buvo pasirodymas laikraš
čiuose “The Futūre”,išleisto 
valdžios kaštais atrėmimui 
spaudos užsipuolimų ant vai 
džios.

Lloyd George ėmė gerin- 
ties liberalams ir darbinin
kams tada, kada žmonės pa-

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III. Sept. 19, 191!) 
as reųuired by tnc act of Oct. 6,1917

Keletas dienų atgal šioje 
vietoje buvo išreikšta nuo
monė, kad aplinkybės ver
čia Baltjurio šalis — Lietu
vą, Latviją ir Estoniją — 
jungties į federaciją.

Paskutinės žinios iš Eu
ropos sako, kad tokia fede
racija jau tveriasi. Minė
tosios šalįs ketina turėt vie
nodus pinigus ir bendrą 
muitų sistemą. Prie Lietu
vos, Latvijos ir- Estonijos 
ketinanti prisidėti (arba 
bent padaryti su jomis ko- 
kią-nors sutartį) 
dija.

Toks mažųjų 
pakraščio tautų 
mas padės joms
nuo Rusijos, kuomet joje įsi 
galės nacionalistiški 1 ele
mentai; o kad nacionalistai 
Rusijoje ankščiaus ar vė
liaus paims viršų, apie tai 

.^šiandie beveik negali būti a- 
bejonės.

ir jFinlan-

Baltjurio 
susljungi- 
apsiginti

Apžvalga
NOSKĖ PAMĖGDŽIOJA 

TROCKĮ.

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, III. Sept. 19, 1919 
as roųuired by Uie act of Oct. 6,1917

Vokietijos nepriklausomųjų 
socialdemokratų organe “Die

rodė jam nepasitikėjimą, iš-ilrc,lie^u randame šitokių žinu- 
rinkdami į parlamentą Dar-įtę: * 
bo Partijos vadą, Arthur’ą' 
Hendefson’ą. Tiktai kažin 
ar jam pasiseks dabar ap
dumti visuomenei akis po 
to, kada ji pažino jo veidmai 
ningumą.

Nos-<

Industrinė 
konferencija.
Truc trantldtion filed wilh the post- 
ihasler at Chicago, III. Sept. 19, 1919 
$s reųuired by the act of Oct. 6,1917

Prezidentas Wilsonas pa-
skelbė dvidešimt du var- Frcie jUcen<1”. 
du žmonių, kurie turėsią at- priklausomųjų 1 A • Lt 1 T M M • 1 i •

Prie nesuskaitomų’ 
ke’s ir jo kontr-rcvoliucinių 
pasekėjų uždraudimų laikra
ščių prisidėjo dar vienas. Pa- 
sinaudodams apgulos stoviu, 
vyriausioji Noske’s koman
da, pasirašant . v. Luettwit- 
z’ui, uždraudė, be nurodymo 
priežasčių, pardavinėt Berli- 
ne Klaros Zetkiri leidžiamų 
laikraštį “Die Koinunistin”.

Kitame. “Die Freiheit“ nume
ryje randame žinių, kad vyriau
sioji Noske’s komanda uždrau-

stovauti “publika” industri
nėje konferencijoje, šaukia
moje 6 spalių dienai į Wash- 
ingtoną, tikslu apsvarstyt 
santykius tarpe kapitalistų 
ir darbininkų.

Toje konferencijoje daly
vausiąs da ir toks-pat skai
čius žmonių, atstovaujančių 
organizuotus darbininkus 
ir organizuotus samdytojus.

Tarpe “publikos atstovų”

i socialdemokra
tų partija; uždraudė, taip-pal 
pasiremdama ąpgulos stoviu.

Noske yra vyriausia karino- 
menės koinandtiotojus Vokieti
joje, lygiai kaip Trockis Rusi
joje; ir juodu abu vadina save 
socialistais (Trockis* (beje, ge- 
riaus mėgsta “komunisto” ti-

teisin- 
perse- 
kontr-

Val-

True translation filed #ith the post- 
master nt Chicago, III. Sept. 19, 1919 
as required by the act of Oct. 6,1917

Nik olai čaikovski laikraštyje 
“The Struggling Russia” (Aug. 
30,1919) paduoda keletą įdomių 
faktų apie tai, kaip keičiasi eko 
nohiinė bolševikų valdžios poli
tika.

Jisai rašo, kad šių metų pra
džioj Rusijos bolševikai, pama
tę, jogei visa industrija, jiems be' 
šeimininkaujant, ėmė galutinai 
irti, sumanė reformuoti jų. Tuo 
tikslu jie pasikvietė gabų biz
nierių, M. Krassin’ą, buvusį vo
kiškos “Siemens & Halske“ fir
mos direktorių Maskvoje, pasių- 
lydami jam valdyt tris departa
mentus — Vaizbos ir Industri
jos, Transporto ir Karės ir Amu
nicijos. M. ‘Krassin tečiaus pa-l 
statė bolševikams sekamas sų-| 
lygas.

Kad butų paskirti vokiški 
specialistai visose jo departa-| 
menių šakose, nepaisant jų so I 
cialių. ir politinių paž valgų; I

Kad butų panaikinti visi! 
kon troli uojantįs darbininkų ir I 
samdininkų komitetai ir jų I 
vietoje paskirti atsakomingi I 
direktoriai su pilna galia;

Kad butų įvesta “picce- 
Vvork” atlyginimo sistema vie l 
toje algų už dienas, viršlai-1 
kio darbas reikalinguose at- Į 
sitikimuose dirbtuvėse ir ant I 
geležinkelių, nepaisant aštuo-| 
nių valandų darbo dienos. i
Bolševikų valdžia visas šitas] 

sąlygas priėmė ir šiandie M. | 
Krassin valdo Rusijos industri-l 
ją pagal savo pienų, mėgihda-Į 
mas išvesti ją iš chaoso.

Kad šitie Chaikovskio nuro-| 
dytieji faktai yra teisingi, gali-1 
ma spėti iš to, jogei jie pilnai | 
sutinka su Lenino kalbomis] 
ap^e Rusijos industrijos tvar-| 

kymų. “Naujienose” jau buvo Į 
keltų kartų paduota ištraukos iš | 
Lenino knygelės apie “Rusijos] 
revoliucijos uždavinius”, kurio*' Į 
je jisai rekomenduoja įvesti Į 
dirbtuvėse Tayloro sistemų, ] 
“piecC-w*ork” ir diktatoriškų ] 

dirbtuvių vedėjų galią, prieš ku 
rių darbininkai turi visiškai nu I 
silenkti... »

Ypatingai įdonpis čia yral 
tas faktas, kad bolševikai pa-1 
naikino kontraliuojančias dar
bininkų komitetus fabrikuose 
ir pakeitė juos direktoriais su | 
pilna galia. Reikia žinoti, kad] 
tie darbininkų komitetai susi-1 
organizavo pirmaisiais revoliu
cijos metais (1917 m.) Jų tks- 
las buvo ginti darbininkų rei
kalus ir daryt įtekinę į dirbtu
vių vedimui Kada bolševikai 
paėmė į savo rankas valdžių, 
tai jie sumanė pagelba tų ko
mitetų “įvykinti socializmų“ ir 
padarė juoŽ dirbtuvių bosais 
(apie dviejuose tūkstančiuose 
dirbtuvių). Žiiiottiės tečiaus, 

kurie jojo į tuos komitetus, bu
vo permažai apsipažinę su dirb
tuvių vedimu, ir pramonija Ru
ja buvo persilpna ir permen- 
kai susiorganizavusi, idant toks 
pienas butų galėjęs pavykti. In
dustrija ėmė amžinai griūti.

Dabar-gi bolševikai puolė į 
priešingų krašlutinybę ir visai 
panaikino darbininkų komite
tus dirbtuvėse, sugrąžindami jo
je senųjų priešrevoliucinę tvar
ką, ir dar apsunkindami ją dik
tatoriškos bosų galios įvedimu,

1 True translation filed with the post- 
. inaster at Chicago, III. Sept. 19, 19tt 

as reųuired by the act of Oct. 6,1917
AUSTRALIJA.

Jūreivių streikas tebesitęsia.
Liepos pabaigoj Australijos 

valdžia griežtai užreiškė, kad ji- 
I nai nemananti vesti jokių dery
bų su streikuojančiais jūrei

viais. Gi jūreiviai su ne- 
I mažesniu griežtumu reika- 
|lavo, kad visi jų reikalavimai 
I butų išpildyti. Jie reikalavo grei- 
j to savo sekretoriaus Walsh pa- 
| liuosavimo. Yra tikrų žinių, kad 
Į valdžia sutiko išpildyti visus rei
kalavimus, tik norėjų, kad ju- 

| reiviai pripažintų arbitracijos 
I teismų ir grįžtų prie darbo.

Kuomet tas valdžios pasiuly- 
Įmas liko perduotas jūreiviams, 
| tai jie visi balsavo prieš. 
Jie pareikalavo, kad valdžia raš
tiškai prisižadėtų išpildyti jų rei
kalavimus, ir kad Walsh butų 
tuoj paliuosuotas. Valdžia, bi
jodama prarasti savo autorite
tų, atsisakė išpildyti darbininkų 
reikalavimus.

Tuo tarpu streikas tebesitę
sia ir navigacijos stovis darosi 
vis blogesnis. Jūreiviai-streikie- 

| riai jaučiasi kuopuikiausia, juos 
remia net ir kitos unijos. Jie ga
li lengvai išsilaikyti apie šešetų 
mėnesių. O valdžia negali gauti 
“skobų“. Net sugrįžusieji karei
viai atsisako užimti streikuojan
čių vietas. «
Dabininkai pageidauja revoliu- 

cijoniškeanės politikos.

Sydney mieste įvyko Australi
jos delegatai stoja už tai, kad 
Australijos darbininkų politika 
butų labiau revoliucionieriška.

Trumpai kalbant, permaina 
yra sekama. Prieš karę Australi
jos darbininkai norėjo progre- 
syvės politikos. Bet kares metu 
propaganda išjudino juos. Jie 
suprato, kad reikalinga tvarkyti 
industrijų demokratijos pama
tais. Gi oficialėj konferencijoj 
darbininkams pasidarė, aišku, 
kad jie nieko gero neišloš, kol 
valdžia pasiliks reakcijonierių 
rankose. Į dart)ininkų suvažia
vimus atžagareiviai visokiomis 
tiesiomis ir netiesiomds įmonė
mis pasirūpindavo pravesti dau
giausia savo šalininkų. Ir tuo 
budu darbininkiški suvažiavi
mai mažai kuo skirėsi nuo bur-

ganos.
Major Robcrt C. Cotton, žur

nalo mlatorius, ragino skaity
tojus studijuoti karių istoriją, 
kaci jie suprastų, jogei Suvie
nytoms Valstijoms reikalinga 
“prisiruošti”. Pateikęs skaitli
nes, kurios parodo, jogei dabar
tinė karė daug brangiau atsiė
jo, negu Civilė karė, jis sako:

“Tolyn karės darosi vis bai
sesnes ir žiauresnes. Kiekvie
noj naujoj karėj spėkos susi
koncentruoja vis labiau ir la
biau. Kiekviena kare yra prie
žastini naujos karės — aršes
nės, nuožmesnes. Ir neveizint 
į tai, kai kurie dar priešinasi 
militariškam prisirengimui”.

Fargo, N. D. — (Įsteigė spau
dos asosiaciją), Kadangi North 
DakotoS kapitalistų kbhtroliuo- 
jami laikraščiai atsisakė rašyti 
apie tos valstijos progresą ir in
dustrinius patvarkymus, tai ūki 
ninkai nusprendė įkurti savo 
laikraščij asociaciją, kuri galė
tų parūpinti įvairių iš valstijos 
gyvenimo žinių.

Jau įvyko pirma konvencija. 
Manoma, kad prie naujos aso
ciacijos prisidės visi ūkininkų 
ir darbininkų laikraščiai.

Partijos Dalykai.
Visiems Cook Apskričio 

Socialistų Partijos 
Skyriams.

PRANEŠIMAS.

gotti. 7-tos, 13-tos, 15-tos, 
27-tos ir 35 Wardos (Chicagoj) 
skyriai jau užgyrė tą valstijos 
organizacijos tarimą.

Du Lenkų ir trįs Lietuvių 
skyriai (kuopos) Cook apskri- 
tyj ^au vėl sugrįžo ir prisidė
jo prie Sodaiintų Partijos.

Nuo laiko, kaip pasibaigė na- 
cionalė konvencija ir Skyriams 
buVo valstijos sekretoriaus Wil 

no išsiuntinėtas raportas, iš 
visų vietų gauta jau pranešimų 
apie skyrių tvirtą pasiryžimą 
1 niky ties partijoj ir šluoti lau
kan visus partijos ardytojus.

Lietuviai CollinsviUėj* Jll., 
jau organizuojasi, ir kąip re
gėt, tai po kelių savaičių Komu
nistų Partija ir Komunistų Dar 
bo Partija Illinois valstijoj bus 
savo dienos atgyvenusios.

Reikia labai, kad kiekvienas 
skyriuj tuojau apsivalytu nuo 
socialistų partijos ardytojų, o 
paskui imtųsi tikro statomojo 
darbo — didinimo narių skab 
čiaus, literatūros platinimo, 
agitavimo ir, aplamai, stūmimo 
priekin Socializmo reikalo. 
Kiekvienam draugui darbo bus 
pakankamai. Tie, kur mano, 
kad jiems geriau veikti kitoše 
partijose, tegul ten sau ir eina, 
o mes, socialistai, vidujinius 
vaidus meskime šalin ir imki
mės pozityvio darbo socializ
mui. Draugiškai, Jūsų

ANDREW LAFIN, 
Apskričio Sekretorius. 
OLIVER C, WILS0N.
Valstijos Sekretorius.

“Die Freiheit“ visai 
gai lyginiu tuos Noske’s 
klojimus spaudos prie 
revoliucionierių darbų.

prezidentas paduoda keletą, džia, kuri atima spaudos lals- Taylor’o sistema ir 1.1.

Tokių dalykų stoviu labai ne
pasitenkino darbininkai. Virši
ninkų vietos darbininkiškose 
organizacijose visuomet patek
davo į atžagareivių lankas. Pa
sekmėj o to daugelis darbininkų 
atsimetė nuo senosios darbo par 
tijos ir įkūrė naujų partijų. Kiek 
galima spręsti, nauja partija tu
rės didelį pasisekimų.

Nauja partija rengiasi sutrau
kti krūvon visas socialistiškas 
frakcijas, kad lengviau butų ko
voti politiškoj srityj. Industrinėj 
dirvoj ji mąno veikti išvien su 
Viena Didele Unija. Iki šiol prie 
partijos prisidėjo gabiausi dar
bininkų vadai, o senoji partija 
labai pakriko, nes neturi su

manių žmonių vediniui jos

SUVIENYTOS VALSTIJOS
New Yorkas. — (Hyppodro- 

me’o aktoriai laimėjo). Kaip ži
nia, New Yorko aktoriai įsteigė 
savo unijų. Prie unijos prisidė
jo ir Hippodrome’o teatro ak
toriai, kurie dabar laimėjo di
delę pergalę. Jiems galų gale pa
sisekė prašalinti Charles Dil- 
linghamų, teatro administrato
rių.

Rugpjūčio menesyje apie 400 
aktorių atsisakė lošti irllippo- 
drome turėjo sustabdyti loši
mus. Tečiaus kada Dellingha- 
iuo “rezignaeja” liko priimta, 
tai visi streikieriai sugrįžo at
gal.

Washington, D. C. — (Karė, 
kuri turėjo panaikinti visas ka
rės). Ant kiek visos tos kalbos, 
kurios skelbė, jogei “pasaulinė 
karė panaikinsianti visas kares”, 
buvo! tuščios ir nepamatuotos 
parodo “Infantry Journal”, SU-

Draugai! Illinois Valstijos So- 
cailstų Partijos Delegatų Komi
tetas priėmė sekamą įnešimą:

įnešimas.

“Illinois valstijos Socialis
tų Pnrtijos sekretoriui ir vals 
tijos Pildomjam Komitetui 

šiuomi duodama instrukcijų, 
kad jie žiūrėtų Socialistų Par 
tijos konstitucijos ir kad vi
soj valstijoj reorganizuotų 
tokias partijos skyrių arba 
apskričių organizacijas, ku
rios savo nariams, prisideju- 
siems prie kitų politinių or
ganizacijų, leidžia dar pasi
likti Socialistų Partijoje; ar
ba kurios remia kitokių po- 
politinių organizacijų reika
lą, rengdamos jųjų agitato
riams susirinkimus ir pra
kalbas.”
Tą įnešimą tardė Cook apskri 

čio delegatų komitetas savo re
guliariame susirinkime nedėlio
ję, rugsėjo 14 dieną. Kari F. M. 
Sandberg, N. Jucį Christensen 
ir Chas. Krumbein dėl to, kad 
jie dalyvavo komiunistų kon
vencijoj, įkurusioj Komunistų 
Darbo Partiją, tuo pačiu patįs 
save išsimetė iš Socialistų Par
tijos. A. Shuslcr tapo išmes
tas iš Socialistų Partijos dėl to, 
kad jis skleidė Kom|unistų Dar
bo Partijos išleistus lapelius 
niekinančius Socialistų Partiją. 
Be to, priimta rezoliucijos 
Harry Greemvood ir James 
Meisingerio. Augščiau paduo
tas valstijos organizacijos įne
šimas priimtas 34 balsais prieš 
9, ir Cook apskričio Jovalo Pil
domajam Komitetui duota ins
trukcijų, kad jisai šitą tarimą 
pavartotų prieš visus nusižen
gusius Cook apskričio skyrius 
ir atskirus asmenis.

Priiintasai tarimas reiškia, t,
kad kiekvienas narys, kurs pri
sidės prie surengimo Koiuimis- 
lų Darbo Partijai, arba kuriai 
kitai politinei partijai mitingų, 
arba jųjų literatūros platinimo, 
skaitysis išmestas- iš Socialistų 
Partijos, o skyrius (kuopa), ku
riam tokie asmens priklauso, 
turi tuojau kiekvieną tukį narį 
iš savo kuopos pašalinti. Sky
rius, kurs apsileis ir liepa vartos 
reikiamų priemonių prieš lo
kius prasikaltusius narius, bus 
perorganizuotas.

Kol skyriai e. (kuopoje) yra 
bent penki nariai, norintįs pa
silikti Socialistų Partijoj,.jie turi 
teisės pasilaikyti čarterį ir visą 
partijos mantą priklausančią 
partijos skyriui, o apskričio ir 
valstijos organizacijos pasiiui-

'Sveikatos Skyrius

LIGONIAMS SU GONORRHEA

Cliicagos sveikatos vyriausy
bės patarimai ligoniams, turih- 
tienis gonotrhrii arba triperį, 
ra sekanti:

“Gonorrhea gali būt lengva 
liga, bet tankiai ji yra labai se- 
rioziška. Ji tankiai pernešama 
į akis, kartais į burną, nosį ir 
mėšlinę žarną. Jeigu ji paten
ka į akis, tai padaro aršų užde
gimą jų, kuris labai tankiai su
naikina akis. Ji gali patekti į 
kraują ir apimti sąnarius ir šir
dį. Jeigu ji patenka į sąnarius, 
tuomet prasideda . gonorrhenis 
reumatizmas, kuris yra skau
dus ir ilga liga, galinti sunai
kinti sveikatą. Jeigu ji apima 
širdį, gali atsirasti chroninė šir
dies liga, kuri padaro nelaimin
gąjį pilnu arba daliniu invali
du.

Pas vyrus liga tankiai nueina 
į pūslę arba sėklinės giles ir 
artais į inkstus, padarydama 

skaudų ir seriozi'ką sirgimą. 
Neretai pa vyrus ji sunaikina 
vyriškumą ir jie nedali turėt 
vaikų po apsivedimo. Kuomet 
.ji patenka giliai į lytiškus or
ganus, ji yra linkusi tapti chro
nine. Ligonis nesijaučia, kad 
jis da tebeturi gonorrheą, bet ji 
da gali užkrėsti moterį iif jis 
gali gauti visas prastas ligos 
pasekmes, ypač reumatizmą ir 
širdies ligą. Kaipo senos go- 
norrheos rezultatas tankiai pa
sidaro strikturoS, kurios susiau
rina šlapumui kelią ir su laiku 
trukdo komfortą ir sveikatą.

Pas moteris liga tankiai eina 
ailgšlyn ir apima gumbą, tru- 
belčs ir o varus. Kaipo šito re
zultatas pavojingas ir serioziš- 
kos ligos išsiųsto minėtuose 
organuose, kurios pagimdo ken 
tejimą, sublogina sveikatą ir 
kartais veda prie mirties, šitie 
gilus suirimai moteryse tankiai 
rekalauja pavojingų ir naiki
nančių operacijų. Šitie suiri
mai pas moteris yra tankiau
sia priežastis vaikų negalėjime 
turėt.

Gonorrhea gana tankiai atsi
randa naujai gimusių vaikų a- 
kyse, jeigu jų motina turi chro
ninę ganorrheą. šitas gonor- 
hinis naujini gimusio kūdikio 
užkrėtimas yra tiek pavojingas, 
kad vaikas netoli visada lieka 
aklas, jeigu nėra atsakomai gy
domas. Aklumas pas žmones 
daugiausiai yrn pdejęs nuo go- 
nuiThcos.

Ar gonorrhea yra sunki ar 
lengva liga, tai priklauso nuo 
to; kajip ligoms save prižiūru 
Yra svarbu, kad jis iš sayo pu
sės stengtus nusikratyt jos ir 
kad jis butų gydomas kompe- 
tentiško gydytojo. Jeigu gau
ni gonorrheą arba jau turi ja, 
tuoj eik pas teisingą daktarą, o 
ne pas besigarsinantį vyrų ligų 
specialistą. Jeigu neturi ište
kliaus eit pas privatį daktarą, 
cik į teisingą ligoninę arba dis- 
pensarį. Bet jokiu budu nepa
silik be gydymo. Jegu atsitik
tų, kad ligoninė bei dispensaris 
atsisakytų tave gydyti, kreipkis 
į Sveikatos'skyrių miesto rotu- 
žėj ir tu likri pasiųstas į gerą 
diąpensarį. Bet jokiu budu ne
pasilik be gydymo ir gauk jį 
taip greitai, kaip galima. Juo 
ilgiau lauksi be gydymo, tuo 
kebliau bus gydyt paskui ir tuo 
ilgiau ims, kol pasveiksi.

Gonorrhcos priežastis yra gy
vos gaivalas. Jis yra gerai ži
nomas ir gali būt surastas kiek
viename apsirgime. Jis labiau
siai tarpsta lytiškuose organuo
se, bet su lygiu stiprumu jis au
ga an| akies paviešio, ir kar
tais jis auga burnoj, nosyj ir 
mešlynej žhrnoj. Liga gali būt 
perduota kitam hile kuo, kas 
užlaiko gaivalus. Netoli visuo
met ji gaunama lytiškuose susi- 
nešimuose, bet ji gali būti per
duota rankomis arba bile kokiu 
kitu daiktu, ant kurio randasi 
gaivalai.

Jeigu turi gonorrhea, dėl sa
vo labo ir kitų apsaugojjmo, pri 
silaikyk sekančių taisyklių:

1. Neturėk lytškų susinešimų. 
Vengk lytiško susierzinimo; ne
silankyk į šokius ir saugokis 
artimo draugavimo su moterim, 
nesilankyk į purvinus teatrus ir 
nedaryk nieko, kas suerzintų 
jausmus.

2. Apsieik saugiai su savo 
rankom. Užlaikyk jas švario
mis. Neliesk jomis lytiškų or
ganų ir visuomet nusiplauk jas 
po apžiūrėjimo organų. Nečiu- 
pinėk rankomis akių.

3. Miegok vienas. Buk tik
ras, kad niekas nevartotų tavo 
v.duino (toilcto) daiktų, ypač 
šluostįkų ir skarų. Saugokis, 
kad niekas, kas prieina pie ta
vo lytiškų dalių, nepaliestų a- 
kis. Neskolink pats ir neduok 
kitam savo švirškinės. Išplauk 
maudynę po to, kaip pats išsi- 
niaudai. Vengk publiškų mau
dynių.
• 4. Gyvenk ramiai ir apribuo- 
tai. Kol tik yra daug tekėjimo 
pūlių, mankštinkis kaip galint 
mažiau.

5. Negerk alkoholinių geri
nu. Jie visuomet pablogina 

ligų.
6. Gydykis iki tol, kol teisingas 

daktaras liepia. Daugelyj atsi
tikimų gyjimas yra lėtas, jeigu 
nepradedama gydyti anksti. Ne
nustok kantrybes ir neperstok 
gydytis. Tai yra svarbiausia 
dalykas”.

Toliau seka nurodymai, kad 
kiekvienas inteligentiškas žmo
gus sutiks noriai gydytis ir nu
rodoma, kad jei kas neišgali, 
tai turi kreiptis į teisingą ligo
ninę bei dispensurį bei į svei
katos skyrių.

Viršminėtuose patarimuose 
nieko nėra negalimo ir niekus 
neturi būt praleista. Gydantis 
daktaras duos daugiau patari
mu, kurie yra mažesnės svar
bos. — Dr. A. Montvidas.

m - -----------

Norint Pigiai pirkti ar Greitai 
parduoti: namus, lotus ir farhias. 
Ar peržiūrėti Abstraktus ir pa

daryti raštus kreipkitės prie

A. PETRATIS & CO.
REAL ESTATE

3249 SOUTH KALSTEI) STREET 
CHICAGO, ILL.

Notary Public. Visokį Ihsuranee
Nariai Cook County Real 

Estate Hoardo
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Lietuvį Rateliuose.
ROSELAND

Nebeturi kas veikti.

Rugsėjo 14 dienų Aušros kam
bariuose buvo LSS. 137 kp. arba 
“komunistų“ susirinkimas. Tvar 
ką vedė M. Bacevičia Tvar
kų vedė blogai: po kiekvieno na
rio kalbos pirmininkas būtinai 
ryžosi pasakyti savotišką pa

mokslėlį. Beto, senieji kuopos 
veikėjai susirinkime nedalyva
vo, dėlto susirinkimas buvo toks 
negyvas, stačiai nuobodus.

Komisijos raportai tarytum 
sutarti, visi vienodi: “nieko 
neveikta“ ir that’s all. O pats or
ganizatorius dagi viešai prisipa
žino, kad dabar jis visai nebeži
nąs kas reikėtų veikti ir už ką 
agituoti! Progresas, ar ne?

Skaityta LSS. pildomojo ko
miteto laiškas-paaiškinimas, bū
tent: kad jis, “veikdamas dėl ko
munistų labo”, nieko nesugrie-

KAS LAIMINGAS
Laimingas tas, kas nesikan- 

kina nuo blogo skilvio virški
nimo, kas viską valgo su geru 
apetitu ir nejaučia, kad valgis jį 
apsunkina.

Laimingas tas, kuris neturi 
piho išpnlimo ir blogo rūg
štaus skonio burnoje, kurio 
kraujas tyras. Kas nesikanki- 
na galvos skaudėjimu delei skil 
vio nevirškinimo ir neturi spuo 
gų ant veido.

Laimingi visi tie, kurie nau
doja prieš tas
tas ligas, mėtos lapelius

PARTOLA
Valančius kraujų ir skilvį.
PARTOLA yra geriausia <lrau 

gas vyrų, moterų ir vaikų. 
Kiekvienoje lietuviškoje šeimy
noje turi rastis PARTOLA.

PARTOLA rekomenduojama 
ir parduodama didelėse dėžėse 
prekiuojančiose tiktai 1 dolerį.

APTEKA PARTOSA, 
160 Second Avė.

viršuj suraine-

šijęs ir tt. Po to tuoj duota įne
šimas, kad protestų prieš pildo
mąjį komitetų pasiųsti į gurbų, 
dagi b© jokio svarstymo. Vėliau 
buvo paduotas (nenugirdau kie
no) protestas prieš “sovietų res
publikos“ atstovų, Marteusą. 
Tas tai buvo priimtas. Ir kaipgi 
ne: tvarkos vedėjas juk “paaiš
kino“, kad nariai turį “kontro
liuoti viską“...

“Svarbiausias“ turimas te. 
čiaus buvo rengimas vakaro, 
ir kaip tų bespalvę minių (pačių 
kairiasparnių prasimanytas var? 
das) už interesavus, pritraukus. 
Esu, tie, kur skaito Naujienas, į 
“komunistų“ rengiamų vakarų 
neis. Todėl kviesti juos per 
Naujienas neapsimoku. Reikia 
“kaip nors kitaip“ agituoti. Bet' 
klausimas: kągi jie “kaip nors 
kitaip“ agituos? Juk vadinamų
jų “kairiasparnių“ arba “komu
nistų“ čia randasi tiek, kad juos 
ant pirštų suskaitytum... Vei
kiausia ir “kaip nors kitaip“ 
jiems reikės kreiptis į tų pačių 
pilkųjų minių, kuri ėjo ir eina 
su Naujienomis!

Paskutinis protestas buvo -— 
prieš Mr Stilsono diktatūrų. Kuo 
pa užprotestavo prieš pastarąjį 
VIII rajono konferencijų, ki

taip —. išrinkimų delegatų į bu
simąjį LSS. “komunistų“ suva
žiavimų. Boto, buvo duota kitas 
įnešimas — “pasiųsti suvažia
vimui laiškų su pinigais“. Bet 
tai atmesta remianties neva tuo, 
kad ten galinti “atskilti kokia 
nors skeveldra“, kuri nusine
šiau ti “musų pinigus“. Geriaus 
esu “pasiųsti laiškų su parašu“, 
kad jie butų “regli komunis
tai“. Taip ir nutarta. —

—Socialistas.

■■■■■■■

Nelinksma Mums Pranešti 
Apie Mirti Pono Sol. Kleino
Klein Bros.

Halsted, 20-tos Gatvių 
ir Canalport Avė.

Sankrova pasilėka už
daryta Pėtnyčioj ir Su= 
batoj, Rūgs. 19 ir120 jo 
atminties pagerbimui.

CICERO.

Musų dirvonuose.

Lietuvių Laisvės Namo Ben
drovei sekasi. Kad kokios, se
kamais metais ciceriečiai tikrai 
galės pasididžiuoti gražia nuosa 
va svetaine.. Iki šiol, kiek paty
riau, esą parduota netoli du šim
tai šėrų. O tai dar tik pradžia. 
Tegul rengėjai pasidarbuoja tru
putukų sparčiau, tegul išjudina 
plačias vietos lietuvių '' minias 

tada pamatysite ką gali eice- 
ri učiai I

Septyni šukaujantįs lietuviški 
“komunistai“ būtinai pasiryžę

IR*

AA ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAiAU.
A1 labai sirgau per 8 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep

sija. nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, iakstų, Nervą ir 
abelnas spėkų nustojimas vi$o kūno, ir buvau nustojęs riltiM. kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervą ton«, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai mrbL 
Kraujas Išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po kratine. Vidurių rėšlnuu 
išnyko po užmušimui visų ligą. Bėgiu 8 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria. ir po 8 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1900 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistoi ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem sti tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdšal kreipties pro Salutaras:

SALUTARAS 
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenat, Prof.

1797 8o. Halsted 8U Telephone Cinai 6417. Chicago, iU.

Hoffman Mokykla
jsteigta 1910. Mes prirnegiame kolegijai ir universitetui trum
piausiu, kiek tatai galima, laiku, suteikti pamatingų instrukcijų. 
VBi musų mokytojai yra baigę kolegijas ir turi daug metų prakti
kos. Su mokiniais apsiena simpatingai,, draugiškai, DEMOKRA
TIŠKAI. Musų Iligh School diplomą gavę mokiniai priimami j 
daugelį kolegijų. Musų mokykla turi pradedamąjį skyrių, kur 
mokinama 'aritmetikos, gramatikos, laiškų rašymo, spelinimo, 
skaitymo, kalbėjimo (ANGLIŠKAI), istorijos ir geografijos. Mo
kestis už mokslą nebrangi.

Musų mokyklos studentai lietuviai turi suorganizavę specialę 
lietuvių kalbos gramatikos ir literatūros klesą, kurią stropiai pri
žiūri ir veda Dr. A. Montvidas.

Daugelis musų mokyklų baigusių vyrų ir moterų šiandie yra 
jau profesijų žmonės. Musų mokyklą baigusiųjų rasite kiekvienoj 
vidurinių vakarų kolegijoj ir universitete,

MES SUTAUSOSIME JUMS NE VIENŲ METŲ LAIKO. ATSI
LANKYKITE ši VAKARĄ PASIŠNEKĖTI SU MUSŲ PRINCIPALU.

HOFFMAN PRIRENGIAMOJI MOKYKLA
1537-39-41 NORTH ROBEY STREET. CHICAGO, ILL.

(Arti Mllwaukee Avenue).

užvajevoti vietinę LSS. kuopų, 
kad ne kuo kitu, tai — gerklė
mis. Nėra to susirinkimo, kad 
tie “septyni broliai“ nekeltų 
triukšmo — jei ne dėl vienos, 
tai kitos priežasties.. Iki šiol vie
tos draugai socialistai paprastai 
((aro taip: visai nekreipia domus 
į tų vyrukų šukavimus ir daro 
kas jiems išrodo esant geriau. 
Taip ir reikia. Bet reikėtų ir dau 
giau. Būtent: visai atsikratyti tų 
socializmo šmeižikų. ♦

Vielos laisvamanių kuopa na
rių skaičiumi sparčiai auga. Va
dinas, klerikalų “kryžkarė“, ku
rią jie čia vedė tūlų valdininkų 
padedami, nuėjo niekais.. Tikiu, 
kad sekamuoju sezonu laisva
maniai pasistengs tęsti savo dar
bą toliau ir tuo, suprantama, 
“gadinti“ atžagareiviams ner

vus. y — Ciceronas.

betgi tikiu, kad kitų kartų ren
gėjai “pasiprovis“.

Naujosios musų parapijos va
dui, matoma, nekaip tesiseka. 
Tai aišku iš lo, kad jis buk ža
dąs “išshnuvinti” į South Chica- 
gų. Sako, kad praeitą nedėldienį 
jis parodęs ypatingos rūstybės 
dagi prieš savo parapijomis. Da
lykas buk esąs toks, kad bekalė- 
dojant jisai turėjęs porų nema
lonių “aksidentų”...

Kaip nebūk, bet hurnsidiečiai, 
pasirodo, tos rųšics ganytojų 
jau neberęikalauja.

— B. J. Bronius.
---------------------------------------j

GARDFIELD PARK

$55"nupirksi gražų $200 fonogra
fą drauge su 24 rekordais, deiman

tine adata, groja visokio padarymo 
rekordus, vartotas 

tik 30 dienų.
.taipgi turi 

inc tikros šikšnos 
i j svetinei eilę ir ki-

I limų.
Mes taipgi turime ke 

j lėtą augštos klesos 
BaB IjlnjUHl I phonografų, kuriuos 

mes parduosime už 
IPl Pns>ulytą kainą
« už tai kad mes turi-

Jl U uie pratuštinti vietą.
JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
prisiusimi: c. o. d. leidžiame 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuo jaus. 
PR1S1UNČIAME Už DYKA.
AVESTERN FORNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, 111. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Nedč- 

liomis nuo 10 iki 4

BURNSIDE.

šis ir tas.

Aš esmi specialitas visų ligų 
Akių, Angų, Nosies, Gerkles ir Plaučių 
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

Gali būt prašalinta ir daugelyje tesitikimų Iš
gydyta, jeigu gydys teisingai. As per daug ma
tų gydžiau pasekmingai šias ligas. ,

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano ffabumo.

AŠŠ atitaisau kreivas ulei s skausmo vienu
gydymu.

Pritakau akinius teisingai,

W. M. LAWHON, M. D.
sSSfffi!. Chicago

Rugsėjo 12 dienų čia areštuo
ta tūlas rumanas, Alex Fillimo- 
re, apie 40 metų amžiaus, gyve
nantis 9415 Burnside avė. Kalti
na jį, kad pasielgęs nemorališ- 
cai su jaunomis mergaitėmis. 
Liepus jį areštuoti mokyklų 
valdyba. kuri veda visų tyrinė
jimų dėl jaunų mergaičių tvir- 
ciino.

Rugsėjo 14 dienų Apšvietos 
ir Dailės Draugija surengė pra
mogų vakarų. Duota vieno vei
ksmo komedija “ŠliubinS IškiL 
li.C”. Notk -vcikulęiis labui leng- 
Vits, nereikalaująs didelių artis

tinių spėkų, alo lošėjai savo už
duotis išpildė prastai. Tai neat
leistina. Lošėjai jau nebepirmų

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Dury, Lentų, Rėmų ir Stogams Popiery.

SPECIALIAI: Majeva malevojimui stubų iš vidaus, po $1.50 gal.
CARR BROS. WRECKING ČO„

3M3-3029 SOUĮfH HALSTED STREET, ~ CHICAGO, ILLINOIS.

dėl iš jų galima reikalauti dau
giau. Kadangi ir muzika buvo 
nekokia, tai žmonės, matoma, 
nevisai buvo patenkinti. Girdė
jau, daugelis stačiai rūgo j o, kad 
“tokie baliai nekam tikę”...

Šitai suminėdamas aš visai ne
noriu įžeisti Apšviietos ir Dailės 
Draugijų, lik nurodau lai, ka 
girdėjau ir jpals nųičiau. Aš

, Janitorij Vyrų ir Moterų Pas 
Kliubas andais čia buvo suren
gęs prakalbas, tikslu įkurti Lie
tuvai Gelbėti Draugijos skyrių. 
Kalbėt buvo prisižadėję daktarai 
S. Bicžis ir M. Strikolis, bet dėl

vykti. Tai jų vietą užėmė dakta
ras S. Naikelis. Pastarasis kal
bėjo apie Lietuvai Gelbėti Drau
gijos užduotį ir kvietė visus reni 
Ii ją — “kuo kas išgali. Kalbėjo 
bešališkai, nekliudydamas nė 
vienos partijos bei sroves. Susi
rinkusiems jo kalba, matomai, 
patiko: po prakalbos tapo įkur
tas Lietuvai Gelbėti Draugijos 
Skyrius iš dvylikos narių. Gi šio
mis dienomis apteikėme iš cen
tro valdybos pranešimą, ku
riuo musų skyrius tapo užtvirtin 
tas. Skyriui numeris duota 38. 
Skyriaus valdybon išrinkta se
kami asmens: pirm. P. Atkočiū
nas. jo papelijiįlinkas ---- M. Kri-

škčnus; nutarimų raštininkas— 
J. Bagdišenko (802 Indcpenden- 
ce Blvd.): kasierius — J. Užu
balis; turto rašt. — B. Davido- 
niene; kasos globėjai —r N. Vi- 
limaitis ir M. Davidonis.

v

Beto, Lietuvai Gelbėti Draugi
jos 38to skyriaus pasidarbavi
mu, nuo 1 iki 11 dienos rugsėjo 
lapo suaukota sekamai: Liet. Ja
ni torių Vyrų ir Moterų Pas. 
Kliubas iš kasos paaukojo $5;

Šidla, J. Gabrėnas, Kasiunė —

po $2; Ant. Budis ir J. šalpa — 
po $1.00. Viso $17.00.

Pinigai perduoti skyriaus ka
sininkei, Joscpai Užubalis.

— J. Bagdyšenko.

Klaida.
Naujienų n r. 217 buvo išpaus- 

dinta 38tojo skyriaus apyskaita 
surinktų pinigų iki rugsėjo 1 d. 
Tarp kita ten pažymėta “J. Ba
reikas aukojo $2”. Turi būti J. 
Burčikas. —Rast. J. Bagdyšenko

Plieno darbininkai rengiasi 
strelkan.

Kompanijos agentai darbuojasi.
Plieno dirbtuvių darbinikai 

Chicagoj ir jos apielinkčse rim
tai rengiasi prie sunkios ir atsa- 
komingos kovos su didžiausiu 
šios šalies organiąuoilų dubinin
kų |)riešu — plieno trustu. Die- 
>i« Hli’t'iltiii jau yvi» nužymėta —- 
pant'delis, rugsėjo 22. jeigu kils 

streikus vyriausias streikininkų 
headquarteris-centras bus South 
Chicago 'Prade and Labor Au
di tori ūmo. *

-Beje, šį vakarų įvyks didelis 
masinis plieno darbininkų susi
rinkimus didžiulėj Lincoln sve
tainėj, ant 91 ir Conunercial gat. 
Kalbėsiąs Chicagos Darbo Fede- 
racijos prezidentas, John Fitz- 
patrick, tik-ką sugrįžęs iš Pitts. 
burgo, kur jis buvo išvažiavęs 
i-——--------------- -------------- ----

(Seka ant 6 pusk).

Nosies Kliutįs
paeiti nuo 

migdalinių dilių— 
i tonsilų artyn tūlo

KgĮMib om užfeikrėtimo slogo
mis, arba nuo 8U- 

fc pūtimo nosinių k re 
mzlių, nuo trijų 
priežasčių, bet gali 
Luti ir kitos prie- 
žastįs, o jas gali 

susekti tik nushnaningas gydytojas 
po akylo ištyrimo. Aš esu gerklės 
specialistas ir jei jus turite kokią 
nosinę kliūtį, tai nelaukite nei die
nos. Atidėliojimai yra labai pavo
jingi. Aš nieko neskaitau už pasi
tarimą ir aš jums pasakysiu kaip 
tikrai yra. Aš gydau Gerklės, No
sies ir Ausų ligas per 22 metu prie 
State gatvės ir jus galite pasiklau
sti šimtų išgydytų pacientų, kurių 
kitus jus gal pažįstate. Atėję prira
šykite kokiu norite pavardžių iš tu
jų

DR. F. O. CARVER 
A'mM, Ausų, Nosies h Gerklės. 
120 State gat., 2 lubos. Antros du

ris i šiaurę nuo Fair sankrovos. Va
landos: nuo 9 iki 6; septiutadieniais 
nuo 10 iki 12.

| Saugokite Savo Akis j

DR. A. MONTVID
CHICAGO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS *
25 E. W«shington St. ' 
Marshall Field Annex 

18th fl. Ruimą* 1827 
Phone Central 3362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto
—    I — 1

2121 North W«stern Avė. 
Valandos: 6 iki 8 vakare.

Rezidencijos telefonas West 6126

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet iųs kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga j 
krūvą, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet jus esate trumpa
regis arba toli regis, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur. Mano 26 metų 
patyrimas šiame užsiėmime su
teiks jums geriausias pasekmes.

Gydymas visu akiu, ausų, no
sie* Ir gerkles ligij. Po priežiūra

* specialisto. U- 
tarninkais ir pėlnyčioms nuo 2 
iki 5 po pietų.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

IMI 8o. Ashland Ava., Chicago.
Kampas 18-tos gatvės.

S-čios lubos, virš Platt’o aptiekos 
► Timykite j mano parašą.

Valandos: nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėliojo nuo 9 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

Dr. A. R. Blumehthal

. Daktaras

John W. Sarpalius
Gydytojas ir Chirurgas 
3252 S. HALSTED ST. 
Ofiso valandos 

10:30 ryto iki 12 
2 iki 4 po piet, 7 iki 9 vak.

Telefonai 
Ofisas Yards 2544 
Namai

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 
t Gyvenimas yra

. tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Į Mes vartojam 
yjr pagerintą Oph- 
C thahnometer. Y- 

patinga doma at 
< ~ < kreipiama i vai

kus. Vai.: puq 9 rvto iki 9 vak. 
nedėliomis, nuo 10 iki 11| dieną
kus, Vai.: nuo .

4649 S. Ashland av. kamp.47 sL 
Telephone Yards 4317

Boulevard 6437
■■MVšuuummmMMMBaaMMBammuum

Moterim i r Vyram

Ofisai: 
859 North 

Robey Street 
Vai.—8 iki 10 a.m. 

nuo 7 iki 9 vakaro 
802 W. Madison St. 

11 rytų iki 7 vai. vak.

Dr. J. SHANKS
Gydytojas ir Chirurgas
Jeigu jus nesi* 
jaučiat gerai 
ateikit pas 
mane

Dr.D. J.BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.
Rezidencija 10731 S. Michigan 

Avė., Roseland, UI.
Telefonas tas pats rezidenci

jai ir ofisui. Pullman 342 
Valandos: 9 ryto iki 11 d.

2 po pietų iki 4 
6 iki 9 vakare.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodevilius Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj ' 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c.
Prie šių kainų priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-ra GATVES

Vynuoges, Vynuoges!
Vynuogės valgymui, vaisių koše 

lei ir kitoms naminėms vartonėms, 
Californijos, New Yorko, Michiga- 
no kas kokiomis apštimia 4iori gur- 

beliais, krabelėmis ar vogonais. Tel. 
Main 2835. Klausk Dan Coyne'o.

Coyne Bros., >
119 So. Waier St. Chicago, 111.

Plunksnos
Jaunų žąsų 79c. svaras.
Pusiau su pūkais $1.39 svaras.
Geriausi pūkai $1.69 svaras.

BECKS DEP. STORE 
3323-25 South Halsted St.

Vyriškų Drapaną Bargunai
Teisingas apsiėjimas. Garantui 

tas užgančdinimas. Vyrų ir vaiki- 
nu notsiSankti. l>ads<r.vti ant ui 
sakymo siutai ir ovcrkmitui, vcMhu 
sius stailčs ir konservatyvi modeliai, 
$20.00 iki $45.00.

Vyrų ir vaikinų gatavai padaryti 
siutai ir overkuhu $15.00 iki $28.00

Vyrų kelnes $3.00 ir aukščiau.
Vaikų siutai ^5.00 ir aukščiau.
Pirki)* jjau overkutu* dabar pa

kol prieš ateinančią žiemą nepakilo 
kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sande 
U nežymiai vartotų siutų ir over 
kutu $8.50 ir aukščiau.

Fili dress, tuxedo, frock siutai 
ir tt. $10.00 ir aukščiau..

Atdara kas vakaras iki fi vai. vąk 
Nedaliomis iki 6 va), vak. Subatn 
mis visą dincą iki 10 v*L vak. |

8. GORDOit, 
1415 So. Halsted St„ Chicago, 111 

įteigta 1902

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams iinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgu 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir LabaratoriJa t 1025 W. I8th 
St. netoli Fisk 8t.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telej'hone Canal 
GYVENIMAS: 8412 8. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago
Telephone Haymarket 25<4

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
Vaiky ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago
Telephone Drover 9693

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedėlionis 10^-12 dieną.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan st., kertė 32 st.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9—10 ryto, nuo 12—2 po 
pietų ir nuo 6—8 vakare. Ne- 

dčliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

Telephone Yards

Dr. M. Stupnicki
3109 S. Morgan st. Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS.
1757 W. 47 St., Chicago, Hl.
Ofiso TeL Boulevard 160

l-lez. Tol. Seelcy 420

Tel. Yards 3654. AKVSE1

Mrs.A.Miclinl8wicz
Baigusi Akušerijos kc 
legŲų; ilgai* praktika
vusi Pcnnsylvanijos 
hospitalčse ir Pasek
m į n g a į patarnau
ja prie gimdymo 
Duodu rodą visokio
se ligose moterims ii 
merginoms.
3113 So. Halsted Str.

(Ant antrų lubų)
Chicago, III.

Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki v^lal vak 
b
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REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMU) NAMAI-žEMĖ

4-

taigi karpenterių-diulydžių unL
REIKALAUJA

BUŠELMANŲ

PIK-

Cr dils t i
B. KUPPENHEIMER ANT) CO.

218
Arli Franklin.

SIONISTŲ KONVENCIJA RAKANDAI

karnai apibudinti* tik kraštuti-

Pranešimai
automobiliai

BANDITAMS NEPAVYKO

Keu.c. Komitetas.

su-

South

atsiimi

DARBININKŲ
MOKYKIX)SŠvarkų Sapoje

MERGINOS!!!

JIEŠKO KAMBARIU

NAMAI-žEMfiREIKALAUJAME JUS — DABAR

muųj

KETURIOSOESlMTS KETURIOS VALANDOS SAVAITĖJ
LSS.

Ateikite pasimatyti su mumis.

International Tailoring Co va

Samdymo ofisas 3148 — 50 W. 26-th St. arba
Pajieškau patyrusio pagelbininko

847 W. Jackson Blvd

21 d.

Mi

K

19
14

ŽADA SUŠELPT CORPUS 
CHRISTI GYVENTOJUS

devynis metus, ir taipgi parduoda
ma automobilius. Atsišaukit pas J. 
Slankus, 821 W. 34 St. Tel. Drover 
4789.

Kontraktoriai nebesitiki nugalė
ti organizuotus darbininkus.

ATIDUODAMA randon kambarys 
vaikinui 18-tos gatvės apielinkėje. 
Matyt galinta vakarais.

N. F. N. 1724 Rubje St

LMPS. 9 kuopos veikalo žingsnis 
prie Šviesos generalė repeticija į- 
vyks pėtnyčioje, 7 vai. vak. Meldažio 
svet. 2242 W. 23-rd pi. Visi lošėjai

Atžagareiviai kontroliuoja kon-. 
venciją: neįsileido žydu soči- 
alisty dienraščio reporterio^

švarioms merginoms, noriu*

ncpasi- 
niekur dalyvauti tame va- 

bukit savo draugijos vakare.
— Ko ni i leis.

mėnesiui, kambarys ir valgis.
Chicago Beach llotel, 

51-st Cornell avė.

darbas, ateikite šiandien pasirengę 
dirbti.

ARTHUR F. HESS and CO.,
3746 Ogden avė.

REIKALAUJA Prastų darbininkų 
liejykloje. Pastovus darbas. 

LINK BELT CO. 
329 W. 39 Ih St.

namu ant vieno loto, abudu

PARDUODAMA buu rnė ir gro- 
sernė lietuvių apgyvento] vietoj.

33(17 So. \Vallace SI. Chicago

F. M. Jogminas, 
11212 Michigan avė., Roseland.

PARDAVIMUI trįs mediniai na
mai pigiai ir lengvomis išlygomis; 
visi namai gerame stovyje; savinin
kas įvažiuoja j formas. Kreiptis 
3027 XV. 38-th st Rrighton Park.

PPD. Unijos 60i skyriaus susirin 
kimus bus subatoje, 2(1 rugsėjo 8 
valandų vakare, 3001 So. Halsted st. 
Draugai malonėkit atsilankyti pas
kirtu laiku. — A. ?. R.

1)1 DELIS BARGENAS.
Parsiduoda \Vinton Six automo

bilius. 7 sėdynėmis. 5 naujomis rat- 
lankėmis, pats įsicina. Kreiptis pn. 
3301 So. Morgan st.

įneš su dainomis, dainuos 1... 
j mišrus choras ir bus kalbėtoju

kitokių painiyginimų. T' ‘ 
publiką susirinkti skaitlingai.

— Komitetas.

j linkėj. / 
adresu: Steponas Melko, 3108 
Halsted St. Chicago, III.
kilę vakarais nuo 6 iki 9; nedėlio- 
mis visų dienų.

REIKALAUJA merginų prie dar
bo dirbtuvėje. Geru mokestis, pu- 

i ‘ė dienos subatoj. Atsišaukti, 900 
W. 18th St.

138 kp. Mišrus Choras ren---------------------------------—------------

IPASINAUDOKITE PROGA!
PARSIDUODA beveik 

nas prieinama kaina, 
parduotas labai greitai.

Pradedamoji alga $14, kuri

Mokykla Kirpimo ir Deaigning
Vyriškų ir Moteriškų AprėdaJų.

Musų sistema ir ypatiškas moki n r 
“ąs padarys jus Įmovų | trumpą

REIKIA DARBININKŲ

Ruhsiuvių Unijos 269 skyriaus su 
sirinkimas bus subatoj, rugsėjo 20 
d. Unijos svetainėje 1561 N. Robey 
st. Pradžia 7:30 vai. vakare. Kvie 
čia visus — Valdyba.

Jaunų Lietuvių Am. Taut. Kliubo 
šeimyniškas vakarėlis bus subatoje, 
20 rugsėjo, Mildos svetainėje. Visus 
kviečia atsilankyti. — Komitetas.

ratlankėmis, L ...— . ,  ...... r,-,-------- - ----
ginų priimsiu Liberty Bonds pūna pamatyti, (kokie jnvai šįmet y“, 
kaina; atsišaukit tuojaus nuo 4 iki kad iš kilų valstijų žmones atvažia- 
8 valandos vakare.

5437 So. Robey St

REIKALAUJA anglių pilėjų, $55’delh» garažas 6 mašinoms, parduo- 
dnmz labai pigiai.
SUROMRKI CO. 3346 Sn. Halsted st. 

CHICAGO, ILL

WILIJAM VVRIGLEY, 
JR. CO.

3535 So. Ashland Avenue.

. | “pertikrinti” juos, idant jie s»._

. Chicagos apskričio or-! t jųp. tarties su darbo sekreto-I
________ • 1 . . . . • . \ ______ .

BARGENAS — 2 Lozier limuzi 
nai septyniems važiuoti. Paimti už 
•.kolas. Geriausia pasiūlymas gaus 
karus. 3he> Crystal Rock Oil (.o., 

3932 So. Emerald Avė.

PARDUODAMA karas Pierce Ar- 
row 7 pasažieriams limousinas 1919 
m. pigiai. Atsišaukit pn. 642 W. 18 
St. Galima matytis dienų visada.

MES REIKALAUJAME
MOS KLESOS RUBSIUVIŲ 
VISOKIAM DARBUI PRIE

PLOfiCIŲ. KREIPTIS J SAMDY
MO SKYRIŲ:

fe

Lietuvai Gelbėt Dr-jos North Si- 
dės skyrius rengiu prakalbas pėlny 
čioj, rugsėjo 19. A. C.W. svet. 1564 
N. Robey st. Kalbės Dr. S. Biežis. 
Pradžia 8 v . v. — Komitetan.

se 10900 Michigan avė. Draugijėlės 
nai iai, o taipgi ir norintis prisi- 
raŠAli, kviečiami atsilankyt.

— Komisija

JAU ŠAUKIASI VALDŽIOS 
PAGELBOS.

------ ----------1----------------------
REIKALAUJA: kriaučių prie

siuvamų moterų švarkų,

H H

Kensington.—Ateities varnų jr dainininkai, kurie esat pasižadė
(P<> globa 67 ję lošti ir dainuoti malonėkit atsi

hnkyti. — Komitetas.

PARSIDUADA labai . pigiai ant 
1 Vi pagyvenimų namas, yra visi pa
laisvinai ir apmokėta, namas randa
si Rosclandc lietuviu kolonijoj. Kai 
na. $2450 lengvais išmokėjimais.

■

FARMŲ PIRKĖJAI.
Pirmiau negu pirksite FARMA 

gaukite platesnius paaiškinimus iš 
I ietuvių iBendrovės apie Lietuvių 
kolonija Wisconsine, kur jau daug 
lietuviu gyvena ir dar tūkstančiai

PARSIDUODA Automobilius Rup ąpsigvens. nes ten žemė labai gera, 
mobile mados 1916 m. 5 pasažie- ant kurios nepaisant kokie metai 
riams visai kaip naujas su naujomis nebūtų, Visada gerns užderėjimas. 

Parsiduoda labai pi- Dabar geniausias laikas važiuoti ir
I yra,

Kensington. III. — LMPSA. 67 
rengia metinį balių ir koncertų

1—4 .1 O t , ._ ¥ ! 1

;. 115 st. Svetainė 
vakare, programas

6
kelbusi savo darbininkams lo- licija surado pasitepusi tūlame J Northsidlečly domai 

! kautą, grieščiausiai atsisakė tu- basmente. Jisai nugabenta Bride 
rėti reikalo netik su miesto, bet \vell kalėjimo ligoninėn. Mano- 
ir federalės valdžios taikinto- ma, pasveiks. Kili du banditai 
jais. Tada asociacijos bosai sa- dar nesurasti.

Bockdale,1 be, kad jie norį pamokinti ‘‘tuos -------------
Prerijoj, Gary, Joliete, DeKalb 8ld)olševikėjusius radikalus”,
ir tt. |

Aplamai, plieno darbininkai jų.'Kelintą kartų buvo bandyta 
ant žūt būt pasiryžę kovoti ir 
laimėti.
ganizacijos viršininkai sako, kad rialls (ministerio) Wilsono įga-
devyniasdršimts nuošimčių dar- liotiniais. Bet samdytojai kick-
bininkų, dirbančiu įvairių plie- vieną kartą atsakydavę: “H'1 1 
no kompanijų dirbtuvėse, esą jjs ((tarb<> sekr.) nekiša nosies 
organizuoti.
esanti tokia nuomonė: “ turimo;
laimėti dabar arba niekada!”!

Bet nesnaudžia ir plieno kompa-' “.susiprasti”. Vakar buvo pas- 
nijų samdomieji agentai. Jau delbta, kad jie ketiną kreiptis į 
kelinta diena kaip jie skleidžia darbo sekretorių WasbingtoneJ gyventojus.
įvairių paskalų — buk unijos jis panaudotu savo įtek-! --------------
-------------------------- ------------- ----------------- SUBADfi į,AV0 ,AUNĄ pACIU.

TŲ.
♦

(Tąsa nuo 5-to pusi.)

pasitartų su kitais unijų virši 
įlinkais: Tokių jau susirinkimų ’ 
bus surengta ir kituose mieste-j 
lutose: llammond,

...... . . ...... i. — Visi, ku- 
, I t ie norite mokyties lietuvių kalbos 

j gramatikos, ateikite nedėlioj, rugsū- 
Į jo 21, kaip 7:3(1 vai. ryto, į Hoffma 
no mokyklų, 1537 N. Robey. Moki
nimo valandos nuo 7:30 iki 10 vai. 
ryto kiekviemji nedėldienį. Moky
tojauja Dr. A. Montvilas.

— A. Karnokas.

Majoras Thompsonas vakar 
pasiuntė užuojautos telegramą 

1 nukentėjusliems miestelio Cor- 
tegi.l Pus TJiristi, 'lesąs valstijoj, gy- 

vvntoj.uns kur pora dienų atgal 
siuntusi audra pridarė milžiniš
kų nuostolių. Be kita I hompson 

kiek iš-

Chicagos Lietuvių Vyrų Choro 
repeticija įvyks nedėlioj, 21 <1. rug 
sėjo., Mildos svet. Malonėkit visi dai 
ninlnkai bot laiku — kaip ’ t va 
landų iš ryto. Taipgi yru kviečiami 
Ir nauji, kurie mylite dainuoti ir la 
vinlis. — Organizatorius.

Pardavimui Didelis Bargenas 3 
augštais namas ir lotas su nameliu 

j užpakalyj, kaina $1,900. Atsišali- 
| kitę pn. 1627 So. Morgan St.

VALGOMŲ daiktu. Saldainių *r
Tabako sankrova parduodama pi 
gi,ii; ramios > !'» su 4 g\ velium us 
kambariais, — 3537 V/allace st,

jis (darbo sek r.) nekiša nosies
Pas darbininkus kur nereikia”...

Bet dabar? Po dviejų mene- ( .... . t. .
siu kovos “d.irb.laviui” pradedą sl,k(>- k,,‘> chieagiečiai.

. i galėdami, pasistengs
nukentėjusius Corpus

viršininkai nutarę atšaukti strei- IlH-s įr užbaigtų “R 
ką, buk tos ar kitos dirbtuves kovą”. Taigi mat 
darbininkai grieštai atsisakę pri- į ----------- -
sidėti prie streiko, jeigu jisai kil
tų, ir tt. Žinoma, kad tai 
nųelas. Unijos valdyba todėl 
si rūpino išpla tinti daugybę 
aišaukimų, kur nurodomu 
kiuo tikslu visa tai yra daroma, 
ir kviečia darbininkus laikyties 
vienybėj.

yra 
pa- 
at-

Skaitytojai, turbūt, atsimena, 
kad pora mėnesių atgal Chica- 
gos kontraktorių asociacija, pas-

LSS. 234 kuopos susirinkimas 
įvyks nedėlioj rugsėjo 21 <1. Uni 
versity SetRcment svetainėje 4630 
Gross Avė. Pradžia lygini 10 vidun 
dų iš ryto. Draugai, malonėkit šį 
sykį atsilankyti visi, nes yra daug 
svarbių reikalų apsvarstyti.

— Sekr. A. Audickas.

naujas pia 
Turi Imti ' 
Norintieji 

pirkti iitsišiiukitr anie ii vai. vakare.
P. DVYLIS, 1

2306 So. Stale si. Chicago, III.
3 augštas 5-tos lubos iš pryšakio

DIDŽIAUSIAS bnrgennh Chirug >• 
jc , purs t’.oda 2 lotu, krūvoj (>;’x 
130 pėdų pu^al pat 72 ir Archer A v. 
ant pulkaus kalno su 15 Žaliuojan
čiu ai'žuolų. Atsišaukite pas savi
ninkų.

R. Vaičaitis, 
816 W. 34 St. iŠ franto

BARGENAS.
7 kambariais naujovinis namas, 

elektros šviesa, karštas vanduo ir 
šiluma. Lengvomis išlygomis $500 

PARDUODU lesloruntų, lietuvių 1>kis nierusi"®mis išmo-
apg\Ventoj vietoj. Biznis išdirbtas i)pV(l;P
per 8 metus. Priežastis paradaviino i m iluHirsitc ant vielos. IGlfl So.Olals- i 
ted st. Chicago. - ------------

______ I PARDUODAMA namas su Itoru ir 
PARSIDUODA visai mažai varto- bučernčs daiktais pigiai arba mainis

H barzdaskutVklos daiktai. Beveik s,nt kok‘° kito biznio. Taippat par- 
nauji su Visais naujos mados įtaisy- duodama karpenterio kontraklo- 
mais parduosiu pigiai. Priežastis y-'rlaus įrankiai ir vieta išdirbta per 
ra ta, kad noriu dėtis kita biznį toj 
pačioj vietoj. Atsišaukit greitai 
pas: Charles Stonis, 10759 Michi
gan avė. Chicago, III.

Iš pavydo, kad buk jo jauno
ji pačiute bičiuoliuojanti su ki
tais, Felix Pbauton, 3147 W. 
Garflcld gt. vakar pavojingai ją 
subadė dideliu medžkočiu pei
liu. Moteris nuvežta į ligoninę, 
o vyras kalėjimą. Praeitą na
ktį Phanton bandęs'nusižudyti, 
bet sargas laiku patėmijo ir 
PlPintonui nephvyko. — Pban- 
ton vėliau buk paisikakęs, kad

Žydų sionistų konvencija dar 
tęsiasi. Ją galutinai pasiė.nč į 
savo rankas palis atžugareiviš-j 
klausieji gaivalai. Jie nelik kad i 
n< praleidžia jokio išmintinges- } 
nio sumanymo, bet dagi ne nori, 1
k.«l apie konvencijos žygius pa- Į»tlikU<s iš .lulelės medes: mat 
tirtų plačiosios Amerikos žydų i*s • "U 'ų sems, a iai my c- 
durbininkų minios. Savo žy- JV” ™v» illul“b 26.n,e,lJ n,0‘e‘|- 
giu» konvencijos bosai norį “tin-j l°(lel iintaięs. geriau ją p.tyųs-

• • • _ _ ! A . - L .. A * .v I t / I ii f i Iz 1 _

Cioerv. — Pėtnyčioje, rugsėjo 
J. Jukniuus svetainėje, 4827 \V. 
St. Liet. Socialistų Apšvietus Kliu- 
bas rengia prakalbas. Kalbės Nau
jienų redaktorius, d. P. Grigaitis. 
Prakalbos prasidės kaip 8 vai. vaka 
re. Publika kviečiama skaitlingai at 
šliaukyti. — Komitetas.

REIKALAUJA KRIAUČIŲ
Pritaikytojų, sagstytoji), viršuti

nių apikaklių dirbėjų, pamušalo sug 
stytojų; atsiuvinėtojų rankinių gu- 
zikams skylių siuvinėtojų prie švar 
ku. David So. Goldstcin and Co., 
1557 Mihvaukee avė. arti Robey.

EXTRA BARGENAS.
Jeigu jums reikia rakandų nepra- 

lieskite šio bargeno. Puikus Play- 
er Pianas, stailė 1919, vėliausios 
mados seklyčios setas, valgomojo 
miegamojo kambario setai, divęnai, 
paveikslai ir lt., parduosiu už bilę 
kokį teisingų pasiulijimų

PARDAVIMUI pirklybinC vieta— 
< v tikrovinis pryšakis, du dviem aug 
Šiais namai, lotas 25 per 150 pėdų 
Parduodama pigiai dėl mirties. — 
1021 Elston avė., Tel. Monroe 6375, 
Mrs Geof.

ti į anų svietų, bet ne atiduoti ki
tam.

Kenosha, Wis. —( Pusmetinis susi 
sirinkimas 1). L. B. bus 28 rugsėjo 
12 vai. dienų Schultz svetainėj. Visi 
nariai malonėkit atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų.

Rašt. Jonas Aereikis.
kioj, kaip Chicagos žydų gelton- 
lapis K tiri ere ir panašiuose. Id
ilei konvencijos bosai- grieštai 
atsisakę įsileisti įtekmingiausio 
Amerikos žydų socialistų dien- draugijėles (.

■ Lietuvių kalbos mokykla atsidaro 
i nedėlioj, rugsėjo 21, kaip 1-ma va- 

Kurie dar mano, kad “žydas landa po wpietų Aušros 
visuomet stoja už žydą”, dabar 
gali matyt, jogei jie klydo.

LMPSA. 29 kuopos repeticija į- 
v\ k.» nedėlioję, 1:09 vai. po pietų 
Viešo knygyno svetainėje, 1822 Wa- 

Trjs nepažįstami banditui an- bt» ;ia aye. Visi lošėjai malonėkite 
dais įėjo aptickon 500 Hamlin sus’’inkli. — 
gatvėj ir jiaprašč “už kvolcrį 
šaltmėčių.” Kada aptiekininkas 
rengėsį išpildyti jų reikalavimą, 
banditai paliepė jam iškelti ran
kas. Bekeldamas jas aptiekorins 
kartu iškėlė ir — revolveri. Pa- ; 
sekinėje to, du banditai tapę pa- j 
šauti. Jie betgi spėjo išbėgti iš 
aptiekos ir pasislėpti. Vėliau vie 
ną jų, pasivadinusį “Lane”, po

I JLSL. 1 kuopos lavinimosi 
sirinkimas įv\ ks nedėlioję, 21 die
nų rugsėjo, 10 vai. ryto. Aušros svet.l 
3001 So. Halsted st. prelegentas bus 
.1. l iurba. Draugai, malonėkit at
silankai ir išgirsti lekcijas.

Komitetas

Rrighton Park. — Keistučio Pas. 
Kliubo devintas mėnesinis susirin
kimas įvyks nedėlioj, rugsėjo 21, 
Liberty svetainėj 3925 So. Kedzie 
avė. Visi nariai ir norintis įstoti 
prašomi susirinkti kaip 1 vai. po pie 
tų. —Pirm. P. Jakavičia.

Liet. Gelbėt Dr-jrs 38-tas skyrius 
rengia prakalbas nedėlioj, rugsėjo 
21. John Engels svetainėj 3720 \V. 
Harrison st. Pradžia 2 vai. po pietų. 
Visus kviečiame atsilankyti.

-- Valdyba.

Visuose skyriuose nuo jusy priklauso uždirbti 
kuodidžia.isią užmokestį.

GERIAUSIOSE DARBO SĄLYGOSE

Kišenių — pirmų ir antrų beistuotojy — pečių beistuo- 
tojų — skylių darytojų, viršutinių apikaklių dirbėjų — 
atsiulėtojų, guzukų prisiuvinetojų, egzam! nuo tojų. pir
mųjų ir antrųjų beisterių, pritaikytojų.

Dirbtuvėje dieninė šviesa. — Dirbkite didžiausioje Chi- 
cagos dirbtuvėje, turinčioje naujoviniausius įtaisymus 
ir sveikiausioje rubsiuvių ša po j e.

Harvey, III. — Svarbios prakal
bos, rengiamos SLA. 289 kuopos 
j vyks nedėlioję, rugsėjo 21 d., kaip 
6:30 vai. vuk. d. A. Gieruchi svet. 
15639 Halsted st. Visus kviečiam 
: '.aitlingai atsilankyti. — Komitetas

PILNŲ OPERATORIŲ 
PRIE AUGfiTOS RŪŠIES VYRŲ 

DRABUŽIŲ — . 
PRITAIKYTOJŲ, STRIGUOTOJŲ 

IR NUSUK UOTO JŲ. GEROS 
DARBO SĄLYGOS IR GERA 

MOKESTIS. 
KREIPTIS PAS 

COHN RISSMAN and CO., 
2741 North Avė.

LSS. 235 kp. piLsmėnesinis susi plynai 
rinkimas įvyks pčlnyčioj, 19 dienų kuogeriausia užmokestis nuolatinis

į rugsėjo. Pradžia kaip 7:30 v. v. —
(Naujoje svetainėje >2053 So. Halsted
St. Draugai, malonėkit ateiti paskir 
tu laiku. Sekr. D. 1). Chezunas.• 1

Pranešimaz. Lietuvių Moksleivių 
Susivienijimo Amerikoj Seimas pra
sidės rugsėjo 19 d., 10 vai. ryto., 
‘‘Audros” svetainėje (3001 
Halsted si).

Visi delegatai malonėktie 
kyti laiku. —Valdyba.

‘ < V/ ’»

REIKIA 30 gabių vyrų, gali uždir
bti $6,000 į metus. Kas nori gali 
vakarais porų valandų padirbėti. 
Atsišaukti ypatiškai, arba telefo- 
nuokit: Mc Rfnley 2002 nuo 11 iki 
6:30 valandos vakare.

J. A. VValulis,
i 4980 Archer avė., netoli Crovvford 

- '-g avė. Chicago, III.
asmenų JIEŠKOJIMAI l ---------- -rY REIKALAUJA ištikimo vyro ge

ra reputacija, kuris yra apsigyvenęs 
: ant vietos apsipažinęs su žmonėmis 
' ir nori užsiimti atliekamu laiku 
vakarais p6 savo dienos darbo ir 
nedėldieniais; tokiam turiu labai 
apnuokamų basiolinimų. /Rašyda
mas paminėk, ar priguli prie ku 
rios draugijos. Meldžiu atsiliepti ir 
iš kitų miestų.

Charles L’rnick, Trustee, 
220 So. State St., Chicago, III.

Pajieškau Onos Slunkaitės, girdė 
; jau, kad gyvena Chicagoje Bridgc 
Porto apielinkėje. Meldžiu jos pa 
čios ar ko kito pranešti adresu:

i L. Laurynailis,
21 E. 119 -th St. Chicago, III.

Chicagos Lietuvių Kriaučių Kliu- • 
bas rengia pramogų vakarų spalių' i 
26 dienų Zvviazek Pųlek svetainėj, 

įScenoj statoma komedija šalaputris. 
Kitų draugijų prašome tų dienų ne- 

, rengti jokių pramogų.
— Valdyba.

Pajieškau motinos Onos Bumblie 
nės taipgi seserų bei giminių. Moti-1 
na gyveno KuntaiČių mieste, Telšių 
anskr. Trjs mėnesiai atgal leidau 
laiškų motinai per Danijų, bet jo- 

| klos žinios negavau. Atsišauki!^ 
i greitai Bene Bumblaitė. 128 Ken- 
I sirigton avė, Chicago, III.

Į Pajieškau kambario Bridgeporto 
i apielinkėje tarp Halsted ir I.oxve | 
avė. tą gerų kambarį galiu gerai už- j 

LMI’SA. 67 kuopa rengia teatrą ir mokėti. Gaistina, kad butų maudynė 
balių 18 sausio, 1920m. K. P. svotui-

‘ nėe. Bus statoma trijų. veiksmų ko 3343 S. Halsted St. 1 ei. Drover 81(i7 1 
mediją, Svetimose Plunksnose. Drau 
gijas ir kuonas meltlžiame tų die
nų nerengti jokių pramogų.

— Komisija.

Cicero — Vyrų ir Moterų Apšvie
tus Draugystės rengia vakarą su per 
statymu Geriaus vėliaus, negu nie
kad, Įvyks lapkričio 2 dienų J. Juk 
niaus svet. Draugijų nariai 
Judėkit 
kai e ir

Nepaprasta
PROGA

........  —........... , _ .... „ , čioms pastovaus darbo naujovi- 
SIULYMAI KAMBARIŲ j nėję dienos šviesa dirbtuvėje.

'i uri turėti daugiau kaip 1G ir 
nedaugiau kaip 20 melų. Atsi
neškite gimimo paliudijimus.

: >,:a vakarų. Scenoj statoma Revoliu ’ 
1 cionieriai. Vakaras bus gruodžio 6 
d. Meldažio svetainėj. Kuopos cho
rai. bei kitos progresyvūs lietuvių 
draugijos maloniai prašomos tų 
karų nerengti jokiu pramogų

— Komitetas.

kp. 
ne- 

(lėlioj, rūgščio 21 d. Stančiko sve
tainėje pn. 205 F 
atsidarys 5 vai. 
prasidės 6 vai. vak. Inžangos 
tai 35c. ir 50c. ypatai. Kvičia 
atsilankyti.

REIKALAUJA moterų prie šva
raus. lengvo nuolatinio darbo skirs
tyti knygas ir popieras. Gera moke
stis, kreiptis į uzve«r.dą — Gumbin- 
sky Bros and Cn. 2261 So. U tion 
nve., Chicago. 
----------------------------------------------

REIKIA patyrusios Lietuvaitės 
pardavėjos gera mokestis. DelsonĮ 
Knitting Mills.
1307 Milwaukee avė. Chicago, III.

PARDAVIMUI: Naujovinis dviem 
i namas. Įtaru 

maudynė ir elclciwos 
šviesos. Viskas kuogeriausiame 

5 stovyje. Wallace gat. arti 32 ros. 
į Tik $8,000.00. Šita nuosavybė aliai 

’J". L v. t:?a" r į Dabar
Į randa atneša $70.00 mėnesiu'. — Jg 

' ' nalitts Chap and Co., 31 ir \Vallace 
gatvės.

viskas pagyvenimais mūrinis 
kaip nauja. Taipgi $200 dubcltavais apšildomas, 
springsais Phonograh. Grajina vi
sokius rekordus, parduosiu už $55 
su rekordais ir deimanto adata.

Residencija 1922 So. Kedzie Avė.,1 kis kuoakyliausį ištyrimų. 
Chicago, III.

TIKTAI ŠI MENESI.
Griausis pasiulinimas gaus puikų 

tikros skuros seklyčios setų, varto
ta 30 dienų, vertas $175. Mes esame 
priversti taipgi pratuštinti daug ki
ni seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
fonografas. PRISIUNČIAME U Z 
DYKA. Priimame Libertv Bonds. 
NVESTERN FURNITURE STORAGE 

2810 W. Harrison St.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Nc- 

dėliomis nuo 10 iki 4 vai.

AUTOMOBILIŲ TAISYMO fiAPA.
Už pusę kainos J4aip kitose šapo- 

se. Taisau visokios rųšies automo; 
bilius Ignišcn starterius, gencrei 
torius. Parodysiu kaip jums pa
tiems pasitaisyti ir už tai neimti pi 
nigų kol nesutasiau automobilių.

D. PETRAV1ČIA,
3147 So. Union Avė., Chicago.

Telefonas Boulevard .479,

PARSIDUODA įuutomobilius už 
$335.(0. Automobilius 1914 metų. 
Mitchell, 6 cilinderių, 5 sėdynių. 
Mašina gerame stovyje, geri gumai. 
Pampinsiu laianj ir- važiuoti ismo 
kinsiu. J. M., 3127 S. Emerald Avė.

vp stebisi. Dauguma nuo bendro
ves pirkusieji buvo išvažinėjų po 

— visų Amerika, be geriau negalėjo at
rasti kaip \Vis. lietuvių ' kolionijoje, 
kur išlvgos yra prieinamos ir bied- 
niausiam žmogui, o prekė perous 
pigesnė už žemes negu kitur. Gra
žios Heikos) ežerai dabina visų a- 
nieHnke. miestas arti, su visais pa- 
rankumais dėl farmerin. Taip-gi ir 
keliai visur geri, kad ir blogiausiam 
ore galima išvažiuoti.

| Kas norite nupirkti gerą 'farrną 
pigiai, linksmoj vietoj ir tarp sa
vųjų.

Tai prisiuskite savo adresų, o mes 
jums prisiusime knygelę su plates
niais paaiškinimais, paveikslais ir 
pienu r
LIBERTY L AND A INVESTMENT 

COMPANY,
>3301 So. Halsted St.. Chicago, III.

PARSIDUODA geriausio padary
mo automobilius, Hayncs, 1916 m., 
7 sėdynėmis, 5 naujomis ratlankė- 
mis; atrodo ir eina kaip naujas.! 
Parduosiu labai pigia kaina, nes tu 
ri boti parduotas greitu laiku. Alsi 
šaukit nn. 3222 So. Halsted st. Ga
ražas Chasas Bros.

Pardavimui ar išmainymui ant 
geros fanuos puikus keturių pagyve 
nimn muro namas su akmeniniu 
priešakiu |x> septynis kambarius ir 
statytas ant dviejų lotų: neša geras 
randas ir namas randasi geroj apie- 

Atsišpukit pas ; savininkų 
‘‘T So. 
Atsilanky

Parsiduoda puikus dviejų pagyve- f' 
nimų medinis namas su maudynė- nias 
mis randasi lietuvių apielinkėj laiką. 
Rrighton Parke 6 ir 5 kambariu. , Me« turima* iNdžiautitM ir geriaa- 
Atsišaukite pas savininkų vakarais siua kirpimo-deai^iing ir siuvimo 
nuo G iki 9; nedėliomis visą dienų skyrius ,kur me» suteiksime praktiš 
Šiuo adresu: Steponas Melko, 3108 ką patyrimą kuomet Jus mokysitės 
So. Halsted st., Chicago, III. ( Elektra varomos mašinos musą
---------  ----------- ----------------- ' siuvimo skyriuose.

PARDUODAMA dviejų augštų nni Jus esate užkviečiami aplankyti Ir 
rinis namas su panamių, 6 pagyveni pamatyti musų mokyklą biJe laiko
mais 2615 Emerald avė. Parduos pi- diena ir vakarais Ir gauti speciali^ 
giai. Kreiptis vakarais pas Martin J. kal pigią kainą. 
Rabbitt, 3944 Gladys avė. i Petrenos daromos pagal Jūsų mke

namsargiui; geram darbininkui bus dama už $1,900. 
gera užmokestis ir užlaikymas. Al- kėti.

i .. ... įsišaukit tuojaus. Frank Gedmin,'gut.tikie-' REIKIA rankinės siuvėjos ir ma- 355# p0]k 
visus žinos aperalorės 8 valandos f die-

t nų, laikas ir pusė už viršlaikį. Gera
Į mokestis. Delson Knitting Mills 

1519 Mįlvvauke avė. ChicagoNorth R’dė. — Nedėlioi
rugsėjo Liuosyhės svetainėje Waban '
šia ir Girard st. bus puikus nrogra-. REIKIA muilo ę^ento ,katras

i Pirmyn,'ra patvres. Gali knlbėt lenkiškai 
i ir Lietuviškai ir Angliškai. Geras past 

Meldžiame tovus užsiėmimas darbas ant komi- 
š»»no. Atsišaukit tuojaus. Polonia 
Soap Co. 1420 Etnma st. Chicago.

i Petren os daromos panai Jūsų nrta 
■ rą — bile stailės arba dydžio, ii bl 
le madų knygos.
MASTER DESTGNING 8CHOO1 

J. F. Kas nieką. Perdetinla
190 N. STATE STREET, CHICAGO. 

Kampas Lake St. ant 4 lubų

NAMŲ BARGENAI BRIDGEPORTE
4, pagyvenimais mūrinis namas 

po 4 kambarius, neša randus $53 j 
mėnesi. Kaina $3,700. Namas yra 
prie Union avė. arti 33 gat.

2 negyvenimais mūrinis namas, 
raudos atneša $24 j mėnesi, narduo- 

... $300 reikiu įmo-
Namas netoli Halsted ir 33

Du 
mūriniai, gyvena 4 šeimynos, rau
dos atneša $52 j mėnesi. Kaina 

1$2.900. *,500 įmokėti. Yra netoli 
Halsted ir 34 gat.

2 pagyvenimais naujas mūrinis 
namas po 6 kambarius, su elektros 
šviesa, maudynėmis, užpakalyj di-

VALENTINE DRESMAKENG 
COLLEGES

6206 So. Halsted st, 2467 W. Ma 
dison, 1850 N. WelU at.

137 Mokyklos Suv. Valstijose 
Siuvimas, Potrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
fa išmokinti jus pasiūti suknes ui 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, PirtnininH

INTFRNATTAL BARBER SCHO0L 
Mokytis tereikia tik 10 dienų, fj'as 

kui mes mokanič 50% to ką moki
nys uždirba 653 W. Matjison St., 
vienas blokas į rytus nuo Halsted 
gatves.




