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PLIENO DARBININKU STREIKAS PRASIDĖJO
Policija jau užpul
dinėja darbininkus
Darbininku susirinkimai ardomi
Trustas samdosi desetkus 

tūkstančių mušeikų
36.000 laivų darbininkai streikuos
ŠIMTAI TŪKSTANČIŲ PLIENO 

DARBININKŲ SREIKUOJA

Naktiniai darbininkai jau nebe, 
ėjo j darbą. Susirinkimai vi
sur perpildyti.

CHICAGO. — Milžiniškas 
plieno darbininkų streikas jau 
prasidėjo. P r a s i d ė j o 
jis vidurnakyje, ' bet < rašant 
škv žinią, dar nėra žinoma kiek 
darbininkų sustreikavo*. To ne- 
guluna bus patirti mažiausia be 
vėlaus vakaro.

Visame Chicagos distrikte, į 
kurį ėeina ir Gary, m ktiniai dar
bininkai plieno liejyklose visai 
nėjo į darbą, nors streikas dar 
nebuvo oficialiai prasidėjęs.

Vakar visur buvo laikomi 
darbininkų susirinkimai ir, kaip 
prane&amta, susirinkimai buvo 
tokie skaitlingi, kad, kaip net 
knpitalistų laikraščiai tvirtina, 
jei visi dalyvavę susirinkimuo
se (Darbininkai prisidėtų prie 
streiko, visos šios apygardos lie
jyklos turėtų užsidaryti. O nėra 
mažiausios abejonės, kad daly
vavusieji susirinkimouse, daly
vaus ir streike.

Gary mhyoras buvo sušaukęs 
“piliečių” susirinkimą, kad 
sutverus iš jų liuostmorius bū
rius neva “pridabojimui tvar
kos”. Ir nežiūrint, kad laikraš
čiuos tilpo puslapiniai paskelbi
mai, į susirinkimą ndalėjo nė 
vienas žmogus.

Darbininkų gi susirinkimai 
buvo perpildyti, taip kad žmo
nės negalėjo net sutilpti į svetai
nes. Indiianla Harbor 6,(MM) Žino 
nių turėjo (susirinkimą laikyti 
gatvėje, kadangi nebetilpo į sve
tainę. Tas pats buvo visuose lie
jyklų distriktuose. Joliete 3,000 
plieno darbininkų nebesutilpo 

svetainėje.
Visų kampanijų plięno dar

bininkai streikuoja. United Skai
tos Steel Corporation yra did
žiausia, bet ir daugybė nepriklau 
stančių prie trusto liejyklų yra 
apimtos streiko. Reikalavimai 
visur vienodi, tai pripažinti dar
bininkams teisę kolektyviai (be
ndrai) tarties su savo samdyto
jais. Reikalaujama taipgi pakė
limo algort, sutrumpinimo dar
bo valandų ir tt.

Unijų viršininkai sako, kad 
šiandie vien Chicagos dstriktc 
streikuos virš 85,000 darbinin
kų. Pittsburghe streikuoja apie 
135,000 darbininkų. Visoj Ame
rikoj galbūt streikuos apie 400,- 
000 plieno darbininkų.

Vakar kol-kas Chicagos dis- 
trikte buvo rainu. Darbininkai 
reikalauja, kad iš jų tarpo butų 
skiriami specialiai ]M>licistaii pa

laikymui tvarkos. Visur plieno 
įvirstas ir pavienės kompanijos 
Uibenasi mušeikas, todėl neži
nia kaip ilgai darbininkai įs
tengs palaikyti ramumą, kuo
met ant jų nuolatos užpukKnės 
mušeikos.

PENNSYLVANIA VALSTIJOS 
KAZOKAI JAU VEIKIA

Kazokai ir policija išvaikė dau- 
gelį susirinkimų Pittsburgho 
apielinkėje. Keliolika žmonių 
areštuotu <

PITTSBURGH, Pa., rūgs. 21. 
— Plieno darbininkų Streikas 
dar neprasidėjo, o kazokai, poli
cija ir trusto mušeikos jau vei
kia.

Šiandie kazokai ir policija iš
vaikė keletą dari ninku susi rin
ki mlų ir daug žmonių sumušė 
savo lazdomis.

Clairtone darbi niūk a ims ra
miai laikant susirinkimą ir svar
stant savo reikailus, užpuolė ka
zokai ir pradėjo žmones vaikyti 
ir mušti. Keliolika žmonių su
muštu o 16 taĮM) areštuota.

McKeesporte policija užpuo
lė ant darbininkų susirinkimo ir 
susirink ilsius nuvarė į kitą mies
telį. Bet ten ant jų užpuolė ka
zokai ir pradėjo vaikyti ir mušti. 
Du žmonės areštuoti už neganė- 
tmii greitą pasitraukimą.

Apskaitoma, kad ryto ryte šia
me distrikte sustreikuos ma
žiausia 135,(MM) darbininkų.

Homestead dirbtuvės aptver
tos siMgliuotoinlis vielomis ir pa
statyta švyturiai.

Wheeling, W. Va. 25,000 dar- 
bininikų prižadėjo sustreikuoti 
ryto. Youngstown, O. 5,000 dar
bininkų metė darbą jau nedė- 
Hoj.

PLIENO DARBININKŲ STREI
KAS PRASIDĖJO.

Dalis Gary, Ind. plieno liejyklų 
darbininkų jau sustreikavo. Vi
sos liejyklos užsidarys šiandie.

GARY, Ind. (Subatoj)— Uni
ted States Steel Corporation dar 
bininkų streikas jau kaip ir pra
sidėjo. Tūkstančiai darbininkų, 
kurie šįvtukar užbaigė darbą, iš
sinešė iš dirbtuvių savo įnagius 
ir pasakėt kad jie daugiau pane- 
dėlyj nebegrįš į dhrbą.

Naktininiai dbirbinjinkai irgi 
pasakė, kad jie einą dirbti pas
kutinę naktį ir daugiau nebeis 
dirbti kol streikas nebus laimė
tas.

Panedėlyj, tikimasi, visos plie
no liejiklos turės užsidaryt, nes

kaip jaučiama, visi darbininkai 
mes darbą. Visi jaučia, kad jei 
plieno darbininkų s t raikąs bus 
laimėta, jis bus laimėtas Gary, 
nes Čia yra visos svarbiausios 
trusto dirbtuvės; trustas šį mies
tą pabudavojo ir išaugino ir jis 
ynai svarbiausia trusto tvirtovė. (

Mayoras irgi veikia. Jis šau
kia susirinkimus, samdosi dau
giau policistų, organizuoja įvai
rius “piliečius” biurius, vis ne
va “poilaikymui tvarkos.”

PLIENO TRUSTAS SAMDOSI 
10,000 MUŠEIKŲ.

Kviečia visus “lojalius” darbi
ninkus patapti mušeikomis. Ga
benasi ir valstijos “kazokus”.

- ——- —Į T I

PITTSBURGH, PU,, rūgs. 20. 
Plieno trustas rengiasi prie strei 
ko. Jo rengimasis tai samidy- 
mas mušeikų.McKeesport ir ki
tų plieno trusto miestelių mayo- 
rai išleido atsišaukimą į pilie
čius, iki.iid jie rašytus! į “šerifo 
pageibininkus”, teisingiau mu
šeikas. Jau daug “piliečių” at
siliepė ir jiems tajx> suteikta gin
klai ir jie turės gelbėti privatiš- 
kiems trusto mušeikoms. O pats 
trustas irgi organizuoja 10,(MM) 
mušeikų. Visi nužiūrimi ištiki
mais darbi n i nikai, daugiausia vi
sokie bosai ir foremnnai yra pri
šauk manųjų pats trustas už juos 
užstato kauciją, duoda ginklus, 
suteikia įvairiais pamokas -kaip 
užpuldinėti aut streikierių — ir 
jau gatavas mušeika.

Tas mušeikas trustas ketina 
Ndeisti į darbą panedėlyj, kada 
irasidės streikas. 'Prustas vis dar 
i kiši, kad prie darbo pasiliksi ga 

netinai darbininkų, kad gailėjos 
operuoti dirbtuves ir jei strei- 
deriai bandytų atkalbinti tokius 
streiklaužius nuo laužymo strei
ko, tuosyk paleis prieš streikie- 
rius visus slavo mušeikas.

Trustas taipgi pasišaukė Peno 
sylvanijos valstijos kazokus — 
raituosius konstabelius, kurie vi
suomet laike streikų pasižymėjo 
savo žiaurumais.

Daugclyj vietų apie Pittsbur- 
ghą (Darbininkų šaukiami vieši 
susirinkimai tapo mayorų už
drausti.

JAU PASIDAVĖ DARBININ
KAMS.

WARREN, O., — Trumbull 
Steel Co., pirmoji nepriklauso- 
noji plieno kompanija, kuri ma 
ydaina, kad neįstengs sualužy- 

ti gresiančio jos darbininkų strei 
<o, pasiskubino susitaikinti su 
darbininkais, priimdama1 uni- 

t os pastatyUis sąlygas.

36,000 LAIVŲ DARBININKŲ 
IRGI STREIKUOS.

Streikas prasidės gal seredoj ar 
ketverge.

36,000 darbininkų, dirbančių 
ant Didžiųjų Ežerų laivų dabar 
Kilsuoja apie paskelbimą strei- 
co. Balsavimas užsibaigs šiandie 
jet skaitymas balsų užsitęs kelc- 
ą dienų, taip kad streikas, jei jis 
jus nutartas, bus paskelbtas a1- 
>ic seredą ar k et vergą.

Darbininkai taip veržiasi strei 
can, kad kitur Vienbalsiai nuta
rė streikuoti ir nenori laukti o- 
ficial'io paskelbimo streiko, bet 
cetina streiką pradėti tuoj aus.

Jie reikalauja pagerinimo są
lygų, bet jų streikas sustabdys 
taipjau visa rudos gabenimą ge
ležies ir plieno liejykloms.

| Angliakasių 
konveųcijoj

AMGLIAKAsUl REIKALAU
JA NACIONALIZUOTI KASY.

KLAS.(

Taipjau reikalauja amnestijos ir 
panaikinimė špionažo įstaty
mų.

' ■' H-
CLEVELAND, 0., rūgs. 20. — 

Angliakasių konvencija išdirbo 
ir priėmė smulkmeniškus pienus 
u-pie nacionalizavimą visų kasyk, 
lų. Reikallaiijanųi, kad valdžia 
iš]>irktų visas kasyklas, užmo
kant jos nustatyta tų kasyklų ve 
rte ir paskui jas operuotų kar
tu su darlnininkais, kurie turė
tų lygią reprezantalija su valdžia 
tų lygią reprezentaciją su vald
žia opera vinie kasyklų ir nusta
tyme algų ir darbo sąlygų. '

Taipjau pasiūloma anglių ka
syklų nacionalizacija Kanadoj.

Bet angliakasiai sutinka su
teikti pirmenybę nacionalizavi
mui geležinkelių ir tą reikala
vimą visomis jiegomis remti, 
bet su sąlyga, kad geležinkelių 
darbininkų brolijos paskui tuo 
pačiu smarkumu kovos už naci 
onaŪžavimą kasyklų. Tks viskas 
įritinta vienbalsiai.

Konvencija beito priėmė rezo
liucijas, reikalaujančias, kad bu
tų praleisti įstatymai, jog vyriau 
sias teisimas negali prijihžinti įs
tatymu n ekoinsti tu elniais, kad 

butų pašalintas iš vietos generta- 
lis Ikrasos viršininkas Burleson, 
kad butų suteiktas naujas bylos 
nagrinėjimas ar pilnas pardonas 
Thomas J. Mooney ir Warren 
K. BiIIings, kad špionažo įstaty
mas butų atšauktas ir kad butų 
suteikta amnestija visiems poli- 
tiniems kaliniams. Tečiaus kon
vencija nutarė neskelbti visuoti
no streiko privertimui paskelb
ti amnestiją.

Konvencija taipgi svarsto klau 
simą paskelbimo streiko parėm 
imtu plieno darbininkų streiko.

ANGLIJOS GELEŽIES DARBI
NINKAI PASKELBĖ STREIKĄ

LONDONAS.— Streikas 50- 
000 geležies darbininkų tapo j)as 
kelbtas. Darbininkai reikalauja 
pakėlimo algos. 

---- -------------------

LAIVŲ BUDAVOTOJAI REIKA 
LAUJA 44 VALANDŲ

NEW YORK, rugSL 20. — 
Bnoolklyno laivų Imdavo to j ai 

vakar susirinkime nutarė parei- 
kaĮaluti iš laivyno sekretoriaus 
44 vai. darbo savaitės. Streiko 
lęol-kas nutarė neskelbti.

BOSTONO DARBININKAI 
PRIEŠ VISUOTINĄ STREIKĄ

BOSTON, Miass., rūgs. 21. — 
Bostono centralinė darbininkų 
unija vaikarykščiaune susirinki
me nudarė neskelbti visuotino 
streiko mieste, iparėmimuii strei
kuojančių policistų.

488 ŽMONIŲ NUO LAIVO NE
SURANDAMA.

KEY WEST, F ja., rūgs. 20.— 
Apžiurėjus paskendlu tarp Hava
nos ir šio uosto laivą, patikrin
ta, kad tai yra ispanų laivas Vab 
banera. Nė vieno iš buvusių nt 
laivo 488 žmonų nesuransta.

True IraUsInfinn filed wilh the post* 
tiuistcr at Chicago, III. Sept. 22, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
HOLANDIJA IR BELGIJA PER 

TRAUKIUSI RYŠIUS.

LONDONAS, nigs. 21. — Ofi- 
cialė bevieKnė žinia iš Berlino 
sako, kad Belgijos ambasadorius 
Haiagoj tapo atšauktas, taipjau 
tapo atšauktas Holandijos am
basadorius Brusselyj.

4 ŽMONĖS UŽMUŠTI.

KANSAS CITY. Mo„ rūgs. 20. 
- 3 moterįs ir 1 vyras tapo us- 
mušti ir du sužeisti, šiąnakt ne
toli nuo čia paslydus ir apvirtus 
automobiliui.

True Irtins’ation filed witli the post- 
master’at Chicago, III. Sept. 22, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
VOKIEČIAI NEBELEIS KAREI- 

x VIŲ Į PABALTIJOS ŠALIS

BERLINAS, — Prusijos-Lat- 
vijos (Lietuvos) rubežius ta.|>o 
uždlaryttas dėl su verbuotų Vokie
tijoje liuosnorių. kareivių. Vo
kiečių kareiviams paliepta sus- 
tabdlytli visus bandymus pereiti 
rubežių.

True transialion filed wilh the post- 
master at Chicago, III. Sept. 22, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

LENKIJA SIUNČIA MISIJA 
Į LATVIJĄ

VARSA VA, — Lenkijos val
džia pasus specialę misiją į Lat
viją, kad įsteigus draugiškus ry
šius tarp tų dviejų šalių.

Truc trans’ation filed wil|i the post- 
aiaster at Chicago, III. Sept. 22, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

ANSTRALIJA RATIFIKAVO 
TAIKOS SUTARTĮ.

MELBOURNE, rūgs. 19. -- 
Australijos nacionalis susi rink i- 
m/as šiandie ratifikavo Vokieti
jos taikos sutartį ir defensivj su
sivienijimą tarp Francijos, An
glijos ir Suv. Valstijoj?

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Sept. 22, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

BOLŠEVIKAI PRALAIMĖJO 
SIBERIJOJ.

OMSK, rūgs. 11. (suvėlinta). 
— Gen. Sacharinovo armija te
betęsia savo pasisekimą linkui 
Kurgtn, apie 2(M) myl. į pietvaka
rius nuo Tobolsko. Ji dabartinia
me savo ofensive suėmė 5 pil
nus štabus, 2000 belaisvių, 19 
kanuolių, 40 kulkasvaidžių, ir 
daugybę kitokio gtrodio.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Sept. 22, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Vokietija cenzuruos laiškus.

BERLINAS, nigs. 19. — Fi
nansų ministerija paskelbė, kad 
cenzūravimas laiškų ir telegra
mų į svetimas šalis bus palai
komas. Tai daroma, kad nelei
dus siųsti! pinigus iš Vokietijos.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Sept. 22, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917
.. Mackensen internuotas Sa

lonikuose.

WASHINGTON, nigs. 15. — 
Valstybės departamentas gavo 
žinią, kad buvusis field marša
las Mackensen tapęs internuo
tas Salonikuose. Jis atvyko įį 
ten seredoj.

True transialion filed with the post-master at Chicago, 111. Sept. 22, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Petrogradas prašo taikos
Lietuva nepriėmusi bolševikų 

taikos pasiūlymo
PETROGRADO BOLŠEVIKAI 

PRAŠO TAIKOS.

Priimtų visas sąlygas, kokias 
talkininkai ne paduotų

COPENHAGBN, rūgs. 20. — 
Pasak gautų čia iš Petrogrado 
žinių, Petrogradk) miesto sovie
tas įgaliojo liaiudies komisarus 
pradėti taikos taiylnis su talki- 
niniknis pamatu talkininkų, vals
tybių nustatytų sąlygų.

Žinia sako, kad taika pagei
daujama bile kokih kain.

(Apie jokį pasiųljnną taikos 
nuo centęalinės sovietų valdžios 
Maskvoje nepranešamu ir todėl 
Petrogrado sovietų pasiūlymas 
išrodo kaipo Petrogrado distrik- 
to pasiūlymas (atskiros taikos.

Jau pirmiau buvo pranešta, 
kad gyvenamosios sąlygos Pe
trograde per tūlą laiką yra ne- 
jjaiprastai blogos. Buvo žinių, 
kad ten siaučia cholerą, kad nuo 
2(M) iki 300 žmonių miršta kes- 
dien ir kad sanitarės sąlygos da, 
rosi nepakenčiamos. Miestui, sa
koma gręsia badas).

Rumunija rengiasi užpulti bol
ševikus.

GENEVA, nigs. 20. — Rumu
nijos biuras Berne išleido pra
nešiotą, kad Rumunija atlen
kia liuosnorius kareivius, išsi
blaškiusius po pietinę Rusiją, 
kad sukoncentarvus juos ant 
Dniestro upės, kur tikimasi 
lM)lševikiškų sumišimų.

True tninslntion filed with the pnst- 
master at Chicago, III. Sent. 22, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917
LIETUVA NEVEDANTI TARY- 

BŲ SU BOLŠEVIKAIS.

Sako Lietuvos delegacija Pary
žiuje.

PARYŽIUS, nigs. 19. — Lie
tuvos delegiieijti čia išleido for
mali užginčijiiną žinioms, kad 
jos valdžia buk sutikusi tarties 
apie taiką su Rusijos sovietais, 
kaip buvo sakyta bolševikų už- 
rubcžinlių reikalu nrinisterio 
čičeinno bevieli iriame Į >ra neši
me. \ 

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Sept. 22, 1919 < 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917 •

ESTONIJOS TARYBOS SU ( 
SU BOLŠEVIKAIS JAU

PRASIDĖJO.

Leninas norįs taikos, sako bol
ševikų atstovai. Estonai užga
nėdinti.

et—...............— \

REVEUS, rūgs. 19. — “Ru
sijos sovietų valdžia nori gyven
ti taikoje suvisupasauliu”.

Tokie buvo pirmieji žodžiai. 
bolševikų geležinkelių pramonės I 
ir pirklybos ministerio Leonid 

Krasin sveikinant Estonijos tai
kos delcjgariją seredoj Pskove. 
Estonijos delegacija šiandie su
grįžo į Revelį ir yra labai užga
nėdinta pasekmėmis misijos.

Kalbėdamas toliau Krasin pa
sako:

“Mes didžiuojamies, kad mes 
niekad nebuvotne užpuolikais

ant kitos šalies. Kiekviena tauta 
turi pati nuspręsti apie savo tiki 
mą. Mes negalime ir neturime 
noro uždėti sovietų valdžią ant 
kitų žmonių.Mes niekad neka
riavome kitaip, kaip apsigyni
mui, Mes esame pasirengę, net 
geidžiame ilc laiku paleisti sa
vo armijas , kada musų priešai 
panorės padaryt taiką. Mes ypač 
norime taikos su estonais, ka
dangi Estonijos proletariatas di 
dvyriškai kovojo kartu su musų 
narsiu proletariatu kad nuver
tus caro tironiją”.

True Iranslniitin filed with the post- 
nuister «t Chicago, III. Sept. 22, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
BOLŠEVIKAI TURI ATIDUOTI

VISUS KARINIUS LAIVUS

Tokia Pabaltijos šalių sąlyga

RYGA, rūgs. 19 (Rašo Chica
go Tribūne korespondentas Ar- 
rhut Manu).— šalę minimum 
Pabnhijois šalių, kurias aš pra
nešiau keletą dienų atgal, dar a- 
pie dvi pranešta šįryt iš Revelio.

tai kad neutraliame zone tarp 
Pabaltijos šalių ir sovietų Rusi
jos tvarka turi būti prižiūrima 

j net ut ra lės šalies ir kad sovietų 
valdžia turi atiduoti neutraliai 
šaliai jos valdomus Rusijos ka
rinius laivus.

Pabaltijos valdlžyios skaito, 
kad pastarasis dalykas yra labai 
svarbus, kadangi be dabartinio 
apgynimp Anglijos laivyno, bol
ševikų laivai butų dideliu jmivo- 
jum jų nepriklausomybei. .

Be Krasiiui, Vienatinių kitu 
žymesniu bolševikų delegatų 
Pskove yra Litvinov, kuris yra 
pagelbininku užrubežinių reika
lų komiiVior ir buvo bolševikų 
atstovu Ijondone kol jo nedepor
tavo Anglijos valdžia.

2 ŽMONĖS UŽMUŠTI.
CHICAGO. -- Du žmonės li

ko užmušti, o 7 sužeisti vakar 
Chicagoje įvairiose nelaimėse su 
automobiliais.

Ar Jieškai 
Darbo ?
Darbo dabar lengva susi
rasti, jeigu kasdien skaitai 
NAUJIENAS, ir atidžiai per
žiūri skyrių “Reikia Darbinin
kų.” šitame Naujienų skyriuje 
darbininkų pajieškojimų kas
dien talpina ir didelės ir ma
žos dirbtuvės. Tų pajieŠkoji- 
mų Naujienose auga su kož- ' 
na diena. Taigi yra vis dides
nio pasirinkimo.
Iš NAUJIENŲ šiandien susi
randa darbo

Mergaitėa
Moterjs
Vaikinai
Vyrai — visų amatų ir pro

fesijų.
T»i

j*’g u jieškai darbo 
įkaityk

NAUJIENAS.
Tai pigiausias būdas susinsi? 
naujų ir gal geresni darbų.

■ ■ '■ >' ■ .• ■ • ■ Iv......... .................. ................
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WA(U Įmirsti taip-pat, jogei strei-
pasisekimas žymiai pri- 

tiTMuANiAN dailv nem klausys nuo publikos atsine- 
- Šimo linkui jo. Neapgalvo-

S?agitacija pakenktų strei-

Editor P. Grigaitis

1739 80. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Caaal 1**6

Naujienos eina kasdiena, llskiriant 
nedildienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1730 S. Halsted SI., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Uisisakomoji Kaina:
Chicago je — pačto:

Metams ...............................
Pusei metų .........................
Trims menesiams ..............
Dviem mėnesiam ;............
Viena menesiui ..................

Chieagoje — per nešiotojus
Viena kopija ......................... N 02
Savaitei .. i................................. 12
Mėnesiui ........................................ *0

Suvienytose Valstijose, no Chicagoj, 
pačtu:

Metams ....................... .
Pusei metų ................
Trinus Mėnesiams ...

Y

*6.00
3.50
1.85
1.45

.. 75

*5.00 
. 3.00 
. 1.65 
. 1.25 

65Vienam mfinesi
Lietuvon ir kitur užsieniuose: 

(Atpiginta)
Metams ................................. *7.06
Pusei metų.............. . ............ • 4.00
Trims mėnesiams .................. 2.00

Pingius reikia siųst Pačto Monei 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Plieno darbininkų 
streikas.

Milžiniškas plieno pra- 
monijos darbininkų stieiKas 
prasidėjo. Plieno trustas 
nesutiko išpildyti darbinin
kų reikalavimus, o darbi
ninkai nesutiko toliaus nuo
lankia; \ likti sav • išnaudo- 
tej j ’tr .'ų; tau?* jų gif.Cų 
turės išrišti kova.

Sunku šiandie pasakyti, 
katroje pusėje bus pergalė. 
Prie kovos yra prisirengu
sios abidvi pusės, ir abidvi 
pusės yra pasiryžusius lajky I. ♦»-»«» *”ties iki galo.

Laikraščiai praneša, kad 
daugelyje vietų, kur randa
si plieno dirbtuvės, miestų 
vyriausybės pasamdė tūk
stančius naujų policistų, o 
dirbtuvių savininkai pasta
tė burius ginkluotų sargų— 
“saugot tvarkų ir nuosavy
bę.” Prieš darbininkus tuo 
budu kapitalistai ketina pa
vartoti ne tiktai savo ekono
minę galybę, o ir valdžios 
jiegas ir ginklus.

Akyvaizdoje to, darbinin
kams yra labai svarbu, kad 
išvengus visko, kas galėtų 
duoti progos valdžiai įsitiki
nt: i streikų. Jie turi saugo- 
ties visokių riaušių, viso
kios netvarkos, o ypač viso
kių provokatorių kurstyto
jų. Reikia atsiminti, kad 
kiekvienam didesniatn strei 
ke kapitalistai panaudoja 
tam tikrus gaiyalus
tės darymui, idant paskui 
galėtų būt atkreipta prieš 
streikus kariuomenę, polici
ja ir teismai. Plieno trus
tas nesustos prieš nieką,kad 
tiktai sulaužius streiką; ji
sai nesigailės pinigų pasam
dyti gabiausių provokatorių 
ir aršiausiu triukšmo dary
tojų. v

Darbininkams yra lanai 
svarbu, be to, nemaišyt prie. 
tiesioginių streiko tikslų jo
kių pašalinių dalykų. Šian
die žmonių ūpas yra paki
lęs, ir nevienas kadir gerai 
manantis darbininkų agita
torius gali turėti kartais pa 
linkimo panaudot šitų eko
nominę kovų paraginimui 
minių prie “socialūs revoliu
cijos.” Tokia agitacija te- 
čiaus nepadėtų streikinin
kams, o tiktai užtėmdintų 
dalykų, dėlėi kurio ėina ko- 
vJ, ir įneštų suirutę į strėiki 
ninku eiles. Reikia neuž-

kui žmonių simpatijose.
Tie tikslai, delei kurių 

plieno darbininkai susirėmė 
su plieno trustu, yra patįs 
savaimi pakankamai dideli, 
kad galėtų įkvėpti energijos 
ir pasišventimo streikinin
kams. Dalykas čia eina juk 
ne vien apie tai, kad plieno 
dirbtuvių bosai mokėtų ge
resnes algas ir sutrumpintų 
darbo valandas savo samdi
ninkams; o ir apie tai, kad 
tos milžiniškos industrijos 
proletariatas galų gale įgy
tų teisę susiorganizuoti, ir 
kad (isai parodytų savo so
lidarumo spėkų ir savo ga
bumų pasipriešinti išnaudo
tojams.

Po šito streiko plieno dar
bininkai nebus tokie, kokie 
jie buvo iki šiol. Nežiūrint, 
ar jie laimės visus savo rei
kalavimus, ar ne, jie išeis iš 
šitos kovos daitg stipresni, 
negu buvo pirma: stipresni 
pažinimu ssavo reikalų, stip
resni dvasia ir patyrimu.

G plieno industrija yra 
taip svarbi šalies gyvenime, 
k^d tos industrijos darbiniu 
kų laimėjimas padarys gaiin 
gos įtekmės ir į kitas darbi
ninkų judėjimo šakas.

Visa šalis šiandie žiuri, 
užėmus kvapų, į plieno dar
bininkų kovų.Tegul jiems ne 
trūksta sutarimo, ištveri ės 
ir drųsos!

Partijos Dalykai
Nacionalė Konvencija.

suiru-

t

NAUJIENOS, CfifcagO., IIL  _ _
duotų savo sprendimą atsl-lsavo vietų konvencijoj ir neuž- pašelpal, ir‘be to dar šaukia A- 
iniuiu i^l buriu Jrlpcjnhi ninii' imsiu, uorfl kmiVenciiii ir orinti- iiifttKkns lietuviu liuteronu su-

ir 
tikimais, jei kurių delegatų man [imsią, uors konvencija ir pripa-< merfikos lietuvių liuteronų su
dalai butų konteštnojanii. Kon
vencija priėmė nutarimą nepra
dėti nė jbkių svarstymų, kol Vi
si mamhdid tiebus priimti ir už
gini.
Tuo tarpu Wagenknechtas, 

Katlerfeldas, Wm. Bros* Lloy- 
das, John Reedas ir kiti save 
parsistačiusieji liųp vadinamų
jų kairiasparnių/lyderiai laikė 
savo seimelius, leido vieną po 
kilo rašomųjų mašinėle spaus
dintus biutelenus ir stengėsi vi
sokias budais sutrukdyti kon
vencijų, neleisti jai pradėti kaip 
reikiant posėdžių. Jie šaukė,

žinių jų mandatus. Konvencija ’vrtžiavhnus be lie(tuvių llutero- 
i »— ... —ijpį08i Todėl man rodosi 

mes, kurie padavėme aukas tai 
tarybai, ir kurie esame liutero- 
naii pilnoje to žodžio prasmėje, 
'turime tuojau pareikalauti, kad 
ji tuojau pasiųstų musų aukas į

nubalsavo jų neįsileisti.
(Bus daugiau)

Skaitytoju Balsai
[l/f t irelk it a s Hante skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.)

[musų vardu kokiems nors savo 
^ypatingiems tikslams atsiekti.
I Nupeikęs t. v. Chicagos Pru

Ar reikia Amerikos lietu- įsų Lieti. Tarybą, p. Laisvės Var- 
vių liuteronų šuva 

žiavimo.
pas patariu lietuviams liutero
nams susiorgariijzuoįtii “tinka- 

Imesnį tam reikalui Komitetų”.
216 tilpo P .K’K11 toksai ypatingas komi- 

1 , tai, jo 
galėtų tuo užsiimti 

AnierikoUO'i^KOS Lietuc4ų Liuteronų 
\. . . .. .. ___ vi:yDraūgystė”. Ta esanti pilnai at-
'p Laisvės Varpas sako, ka.ij ">»> Mykui- - Man

ka<a. Konvencna "ors P° “«*> lniko’ I>l ifk>»ki'’‘ ro<‘°v U k?d, “ jokių.
ka i o de (atsiliepusi lik “Chicagos Prūsų k“ų visju nereikia O 

|S"'iS“kn 11 Lietuvių Tarvbų”, kuri upsiė- » P.- Li«i»v£s Varpo siuloi .
muši kviesti kitų kolonijų lietu- Chicagos Lietuvių Liuteronų

Naujienų” num.rėkė, kad tokie ir tokie d.'lega-I ‘ ; atsiliepi-['e1“** paranku,
....lovi.i■ .iiiiiottiiiii Up jo- i i i. ................ «,i....

o j)e mus į paduotą neva sumanymątai esu griežtai atmetami be jo
kio ištyrimo, be •iAklausynu , 
niekur nieko; tuo tarpu'Įcad iš- 
tiesų jie nenorėjo būt išklauso
mi, jie nenorėjo užimti savo vie
tų konvencijoj,kada konvencija 
nubalsavo juos į 
legatus. J,ų vienintelis tikslas 
buvo suardyti, sudraskyti parti
jų, kad laiškui jie galėtų savųjų 
partijų organizuoti.

Visa tat yra pilnai iŠrodyta 
pasielgimais tų delegatų, kurių 
mandatai buvo kontestuojami.

Visa tat kuoaiškiausiai parodė 
savo pasielgimais kontestuoja- 
nrięji delegatai, kada jie buvo 
mandatų komisijos kvočiami.

Kontestuojamųjų - delegatų 
y kvotimai. .

Kad parodžius, jogei mandatų 
komisija elgėsi visiškai bešališ
kai. ir kad konvencija darė vi
sokių nusileidimų, by tik įvyki
mą gražų sutarimų, paduodame 
štai kokių atsitikimų dėl įsilei
dimo konvencijon koritcstuįja- 
nlųjų delegatų:

Oregono valstijos keturių de
legatų mandatai buvo kontestuo 
jami dėlto, kad jie pardaVinėjo

į nuomone,
[sušaukti visuotiną ameriKos ” ° . r,
(lietuvių liuteronų suvažiavimų. J nuigyste .

nors

Lietuvių Tarybų”, kuri lipsiė-
. O

ta p. Laisvės V^rpo siūlomoji

trssst

(CHICAGOS
:: ŽINIOS::

V*t

PaiiedėlisJ Rugsėjo 22, 1919

Visi prisirengimai nacionalė’ 
1 «A 4Al U* « I UU. Ui 4*

Socialistų ParKIjosI konvencijai 
Macbinists Hali svetainėj, 113 
S. Ashland Avenue, buvo dar 
keliomis savaitėmis išanksto 
padaryti. To nežiūrint, \Vagen 
'knechtas nusamdė tenpnt, apa
čioj, antrą svetainę, ir pėtny- 
čios vakare, rugpjūčio 29, kai- 
niasparnių vadai laikė ten savo 
prisirengiamąjį 1 susirinkimų, 
kad nusprendus, kų ir ka*ip veik 
ti. Kas tame susirinkime huv< 
nutartų, žino tik, tie, kurie daly 
vavo jame; visi kiti, kurie ne
sutiko aklai klausyti visų to su- 
sinink'imo tarimų, buvo iš jo 
prašalinti.

Subatos rytų, rugpjūčio 30. 
John Recd’as įėjo konvencijai 
p.isamdylon salė n užkomanda- 
vo. kad kairiasparniai jų sau p4 

Kitus ginčams tarp

vllis liuteronus, idant jie prisių
stų savo draugijų adresus mi
nėtos Tarybos raštininkui, la
sai p. Laisves Varpas savo 
straipsniu duoda mums, lietu
viams liuteronamsi, suprast, 
kad tas visas sumanymas šauk
ti lietuvių liuteronų suvažiavi
mų yra lik keletą žmonių su
galvotas “triksas”, idant paga
vus lietuvius liuteronus ant bol
ševikiškos arba komunistiškos 

, meškerės. Mes, Chicagos lie-' 
tuviai liuteronai, nieko apie tai 
nesame nutarę ir nematome jo
kio reikalo dabartiniu laiku 
šaukti kokius nereikalingus lie
tuvių liuteronų suvažiavimus. 
Kad mes tokio visuotino suva
žiavimo nereikalaujame ir nie
kam nrsuteikėm teisės jį šauk
ti, matyt iš to, kad rašytojai 
minėtų straipsnių slepiasi po 
kokiais “Laisvės Varpais”, ne
drįsdami pasirodyti dienos švie 
soj ir nepasirašydami savo tik
rojo vardo.

Kad tas lietuvių liuteronų su
važiavimo simfanylojas ne ge
ru tikslu lų savo suihanymų pa
skelbė, matyt jau iš to, kad jis 
cituoja neva iš tautininkų lai
kraščio (“Lieiuvos”) žodžius, 
kurių ten visai nebuvo parašyta, 

į Suvažiavimo sumanytojas gali

■ Draugystė taipojau neturi tiesos 
ką nors veikti lietuvių liutero
nų vardu. Kas yra liuteronas? 
Ta! yra krikščionis, kuris tvir
ta tiki Biblijai, kaipo Dievo žo
džiui, kaip jį išguldo evangeli
kų-liuteronų Bažnyčia. Todėl į 
liuteronų, kaipo krikščionių, 
reikalus neturi teisės maišytis

DžIODžfi LANDIS JAU VEI
KIA

Džiodžė Landis, po ilgu vaka- 
cijų ir v€l pradėjo veikti. Užva
kar jisai atidavė federalei grųnd- 
džiueii dvyliką “keisų”. Tai 
reiškia, kad dvylika saliuninin- 
kų bei bravarniiikų turės stoli 
prieš teisėją ir pasiaiškinti, 
kodėl jie gaminę ir pardavinėję 
“tikrą alų” ir degtinę.

NORINTI DAUGIAU ALIMONI- 
JO8

Ponia Florence Laird norinti 
gaut daugiau aliinonijos. Keli 
metai aitgal josios vyras gavęs 
divor, už kurį Miimesiotos 
valstijos džiodžč liepęs, kad jis 
mokėtų poniai Florencei po 40 
dol. numeriui. Dhbar ji nori, 
kad Giiicagos džiodžė, atsižvel
giant į gyvenimo brangumą, pa
lieptų Lainhri, kad jis mokėtų 
jai po 85 dolerius kas mėnesį.

NEPAISO VALDŽIOS.
Cukraus spekuliatoriai, pasi

rodo, visai nepaiso federalės 
valdžįos grasinimų. Neveizint 

to, kad valdininkai andais esu 
radę esant reikiingu “nustatyti” 
kainas cukrui po 9 centus už 
svarų, —- cukraus spekuliatoriai 
tariasi nustatyt savo kainas: po 
15 centų svarui!

Rūstusis valstijos prokuroras, 
Uoyne, jau pradeda grūmoti. 
Bet iš to debesio, kaip išrodo, 
lietaus nebus.

■1 "■ "V1""-" ■'1 ""1 - 11 "Telephonc Drover 5052

Dr. A. Juozaitis 
DENTIBTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted St. Chlcaga, III

ipenduotųjų kalbinių federaci
jų kuopoms. To nežiūrint, kon
vencija nubalsavo visus keturis 
pripažnt delegatas. Trys tų de- 
’egalų betgi atsisakė užimti sa
vo vietas konvencijoj.

Konvencija alinote mmnda- i 
vieno delegato iš Wyomiugo, < 
įeito, kad jis dar nebuvo išbu- 1 

vęs trijų metų partijos nariu, 
kaip to reikalauja konstitucija 
•') tas delegatas buvo dargi “de-iir nesutikti su to tautininkų lai- 
šinysis”. '

Konvencija balsavimu pripa- 
'ino maidatus dviejų kairiaspar- 
lių delegatų iš Nebraskos, nors 
jie buvo išrinkti labai abejoja
mu budu. Nū vienas ločiau jų 
'K'tižemė savo vielų konvencijoj.

Konvencijon neįsileista vieno 
‘dešinio” delegato iš Iowos, nes 
jis dar il išbuvo trejų metų pa r. 
i jos nariu.

Edwin Firth pristatė manda-

Ikraščio pakraipa, bet kam skelb 
!ti viešai melus prieš tų laikraš 
ii?

Lietuvių Tatylba” nėra atsako
ma ką nors veikli lietuvių liu
teronų vardu ir ypatingai šauk
ti .visuotinų Amerikos lietuvių 
liuteronų suvažiavimų, tai pa
rodo pats p. Laisvės Varpas. 
Jis sako: “Man regis kad ji

ronų asmens. Taipojau neturi 
jokios teisės daryti ką nors su 
liuteronais tokios draugijos, ku
rios nėra liuteronų bažnyčios 
pripažintos. .Jeigu kokia drau
gija vadina save “11 u te poniška” 
ir liuteronų tenai priklauso, 
tas dar nerodo, kad ji yra to 
kia liuteroniška^, ir kad jos rei
kalai sutiktų su evangelikų liu* 
teroilų bažnyčios tvarka. O 
minėta Chicagos Lietuvių -Liu
teronų Draugystė, dar toli gra
žu nėra tokia, kokia ji turėtų 
bu Ii pagal cv.-liuteronų bažny
čios tiesas. Be to, reikia žino
ti, kad liktai liuteronų parapi 
jos turi teisės šaukti Vi literom, 
suvažiavimus, ir tokie liutero
nų suvažiavinilai vedami po liu
teronų parapijos* kontrole. No
rint turėti lietuviu liuteronu su
važiavimų, turi ta surengti ir 
vesti tiktai lietuvių liuterom, 
parapijas, o ne kokie pasislėpę 
padieniai žmonės, arba organi
zacijos, neturinčios teisūs mai
šytis į liuteronų tikybinius rei
kalus. Aš esmi vietinės lietuvių 
liuteronų parapijos parapijoiias 
ir taip-pat priklausau prie mi
nėtos Lietuvių Liuteronų Drau
gystės, Ihef aš, Sr visa didesnė 
imusų draugu dalis,esame sta
čiai priešingi tiems žmonėms, 
kurio norėtų panaudoti musų 
Draugyste savotiškiems tiks

DR. A. MONTVID
CHICAGO 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
25 E. Washington St. 
Mareliai! Field Annez 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362 

Valandos:, nuo 10 iki 12 ryto

2121 North Western Ate. 
Valandos: 6 iki 8 vakare.

Rezidencijos telefonas West 6126

*SE=» 
Lietutis Daktaras

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4712 So. Ashland Ava. 
Vai. 9—11 a. m. 5—6 p. m. 
Nedaliomis 10—12 a. m.

Phone Drover 7042 
Cicero Office 

4847 W. 14th 8L 
p. m. Ned. pagal sutV*L 

Phone Cicero 5961 
Rezidencija 3336 W. 66th 8t 

Phone Prospect 858*

MIlda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

* Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c.
Prie šią kalnų priskaito mš ir 

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32>»a GATVĖS ------------ ---- —pa-----------------  

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

tine adata, groja visokio padarymo v 
rekordus, vartotas 

tik 30 dienų. 
Mes taipgi turi 

me tikros šikšnos 
svetinei eilę ir k,i-

Mes taipgi turime ke 
lėtą augšlos klesos 
phonografų, kuriuos 
mes parduosime už 
bite pasiūlytą kainą 
už tai kad mes turi
me pratuštinti vietą.

JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRISIUNČIAME Už DYKA.
WESTERN FORN1TURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, 111. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Ncdč- 

liomls nuo 10 iki 4

i

si i intų.
Heed’o ir Germerio, policija, ku 
ri čia buvo niekelio neprašyta, 
išvalė svetainę. Del šito polici
jos pasielgimo kairiasparniai 
mėgino padaryt didelio daikto, 
nors kiekvienas socialistas žino, 
kad per pastaruosius trejus me
lus nebuvo tokio socialistų susi
rinkimo, kurin nebūtų policija 
atsilankius. Vadinas, Recd’as 
darė kų galėdamas, kad sukėlus 
riaušių, bet jam tatai nepavyko.

Prieš tai dar, delegatams bu
vo praneštu, kad delegatai kon- 
vondijon bus įleidžiami paga 
kortas. Tokios įžangos kortos 
buvo duodamos variems delega
tams, kurių tik mandatai nebu
vo kontestuojami, taip kad jie 
galėtų raniitii užimti paskirtą
sias delegatams vietas svetai
nėj. 'lai buvo padaryta tik 
tam, kad sutaupius laiko, o bet. 
gi kairiasparnių lyderiai ir išto 
padite didelio daikto — mat, 
kam tos įžangos kortos buvo at
spausdintos ant baltos popie- 
ros... Jie įsivaizdino sau, kad 
baltos kortos tai ne kas kitę 
kaip baltagvardiečių žymė, ii r 
kiekvienus, kurs i mus tokių kor
tų. esąs socializmo išdavikas!

Konvencija atidaryta 11 vai. 
ryto, rugpjūčio 30. išrinkta pir
mininkas ir padėjėjas, taipgi 
mandatų komisija iš sėpt.Miių
žmonių,kuri priimtų maudaHus,delegatai, girdli, nenori užimti

pnijos. Pasirodė vienok, kad 
lis yra partijos narys Chicagoj. 
Jo muitinius ahnv&ta, nes dele
gatas turi būt iš los valstijos, 
kuria jis atstovauja.

Du kairiasparniai delegatai iš 
Utach buvo priimti, o vienok de
šinysis atmesta. Nė, vienas te- 
Hau priimtųjų kairias|>arnių de
legatų savo vietų neužėmė.

Vieno delegato iš Pennsilva- 
nijos mandatas buvo kontestuo 
jama dėl to, kad jis buvo delegat
ui kaii iaspainių konferencijoj 
Ne\v Yorke. Konvencija betgi nu 
Kilsavo priinVti jį.

Buvo kontestuojami šeši kak 
riasparniai delegatai iš Califor-Į 
nijos. Mandato} komisija pnlne- 
1ė Konvencijai, kad tie Ca Ii-f or
ai jos delegatai užreiškę, jogei 
neria likysią konaencijots priim
tų nutarimų, bet pasitrauksiu, 
jeigu jos darbai jiems nepatik
lių. Komisija nutarė tų tdele
gatų nepriimltii. Konvencija 
ictgi atmetė komisijos rekomen 
laeti.jų ir beveik vienbalsiai pri
zmė jų mandatus, vadova.uda- 
nos tuo, kad jie buvo Califor-/ 
•rijos narių Išrinkti. Vienok nū 
vienas tų delegatų neužėmė sa
vo vietų konvencijoj.

Buvo kontestuojami septyni 
lelegatai iš Minesotos. Jauk 
"’.arney, iš Duhitho, buvo pas
iirtas kalbėli už tų Minnėsolos 

delegacijų. Jis pasakė konvėu- 
cijai “Go tu Heli”. Minnrsutos

lini įstaiga suvažiavimui šaukti 
ir veikti lietuvių liuteronų var 
du. Suvažiavimu Amerikos

tiktai lietuviai Ihrt eriniai”. Tai 
gi pats p. Laisvės Varpas paro-

Janis.

Dabar prieiname prie klausi
nio: Ar toksai suvažiavimas y- 
ra reikalingas? P. Laisves Var
lius tvirtina, kad jis csųs laba 
reikalingas. Ir štai dėl kurių

(Bus daugiau).

________

vių Taryba” neteisingai šaukia 
lietuvių liuteronų vardu jų su
važiavimą, neturėdama jokio 
limo lietuvių liuteronų įgalioji
mo, ir, kad tarp jos narių yi;a 
Prūsų lietuvių, bet ne visi jos 
nariai yra liuteronai, (p. Lais
ves Varpas visai nesako, kad 
'tarybos nariai ne visi iiutero 
nai. * Jis sako štai ką:
( t arybos) narių didelė didžiu
ma ne Prūsų lietuviai, o Didžio 
sius Lietuvos lieturiai lititero 
nai”. Red.). Bet mes, lietuviai 
liuteronai, turime dar dauginus 
sakyti prieš minėtų Tarybą. Mu
sų žvilgsniu, ji neturėtų teises il
ginus gyvuoti. Ji susitvėrė tik 
vienam ypatingam tikslui. O 

[kaip tas tapo atliktas, ji ištik- 
ro neturi kų veikti. Pasibaigus 
Amerikos lietusių seimui, nc- 
kuvie jos nariai kalbėjo, kad ji 
dabar jau nereikalinga ir, ją pa
naikinus, tėikią pasiųsti jai sudė 
tas aukas tenai, kur jos paskir
tos. Taipogi ir vieline lietuvių 
liuteronų parapija yra nutarusi 
neturėti nieko bendra su ta Ta-

lingu. Bet ta Chicagos Prūsų 
IzietuvlŲ Taryba laiko pas save a 
sudėtus pinigus Prūsų lietuvių

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kritninališkuose 
taip ir civiliškuose teismuose, Daro 

visokius dokumentus irpopieras.
Namų Ofisas;

1323 t. Kalstai 8V
Ant trečių lubų

TeL Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. Beirtam lt. 

1111-13 Unlty Bldg.
Tai. Central 4411

INSURINA 
namus, forničius, automobilius, 
stiklus didžiausiose kompanijose

A. PETRATIS & CO.
REAL ESTATE 

(Munadžieriai European 
American Burcau)

3249 SOUTH HALSTED STREET 
CHICAGO, ILL.

Nariai Chicago Board of 
Undenvriters.

RfiIIPBJMfilta neturėdami progos suai- 
pažinti ir užmcgžtl mei
liškus ryžius, negali apsi

vesti. PajleMkoJimų Žurnalas vis lemt 
au^okla tpklti progų. Reikalaukite pa- 
žhftejlmtH; ten rasite platiauslaa infor
macijas. Žurnalas mctamall,kopija 10c 

ADVeRTININC JOURNAL
209-210 Temple Court Bldg. Chicago, III.

Skaitykit, I r Platinkite

■ Ič

Kratytuvai Verti 
OO.oo

Dvi 40 akrų dirvos auginančios kornus bu
vo šalymais. Ant, vienos International kraty
tuvas nuolatos buvo vartojamas per tris metus. 
Kita nematė trąšos per septynis metus.

Tas buvo tik vlėniritelis skirtumas tarp tų dviejų 
dirvų. Viena išduodavo nunokusių javų virš 80 bu
šelių Iš akro, kita tik išduodavo 30 buŠėlių minkštų 
kofnų. Jeigu abiejus javus pardavus laja pačia kai
na, trenšta dirva išduoda $2,000 daugiau negu nc- 
trenšta.. \

Ar buvo tas kratytuvas verias $500, Taip, ka
dangi tiktai iškratyta trąša ant dirvos neduoda tų pa
čių pasekmių. Ta dirva 80 bušelių kornų buvo tiktai 
(renšiama žmogaus, kuris žinojo savo darbą. Jis 
maitino savo javus žinomoje mieroje. Jis maitino 
tiktai žinoma miera paskirtame laike ir tas negali būt 
padaryta be gero plačiai kratytojo tranšos. Žemas 
Cloverleaf, Corn King,’ arba 20th Century kratytuvas 
tą padarys. Ta yra priežastis kodėl mes jų tiek daug 
parduodame.
Apsimoka tyrinėti trenšiiiuj žinoti kas veikti ir praktikuoti 
ką jus žinote. Pamatykite vietinį agentą arba rašykite dėl 
platesnių žinių apie musų kratytuvus.

INTERNATIONA!. HARVESTER COMPANY
OF AMERICA iNc. ,, _ a .

Chicago USA

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
■ ant Durų, Lentų, Rėmų ir Stogams Popierų.

SPECIALIAI: Malcva inaievojimui šlubų iš vidaus, po $1.50 u* gal.
; CARR BROS. WRECKING ČO.,
| 8003-3029 SOUTH HALSTED STREET, ' CHICAGO, ILLINOIS. J
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Lietuvių Rateliuose.
NORTH SIDE

Vietos socialistų kuopa reorga
nizuota; {stojo keturiasdešimta 

narių.
Pagalios — Norih Sičius Hctu»- 

viai socialistai apsivalė nuo tų 
juodosios reakcijos talkininkų, 
kurie kone per du metu ardė lie
tuvių socialistų organizacijų ir 
stengėsi sutrukdyti visokį pa
žangų lietuvių darbininkų veiki
mų. Dabar jie liko nustumti į 
šalį. Dabar jie galės “veikti” 
kaip tinkami, bet tik ne lietuvių 
socialistų organizacijoj. Ten 
jiems viedos nebus. — Ketverge

PASLAPTIS SVEI- 
- KATOS.

turi sveikų ir tyrų kraujų ir

šitą lengvai gulima atsiekti, jei
gu vartosi

- PARTOLA
. Gydytojų pavydai* saldainių.

Skanus Pfcrtola saldainiai va
lo kraujų ir pataiso vidurius, 
taipgi prašalina visokius ne
švarumus iš žmogaus organiz
mo kaip vaikams, taip ir suau
gusiems.

Partola ir kiti vaistai Purto-Į 
sa Aptekoi^inivo a|Mlovanoti au-Į 
kso medalais ir pagyrimo laiš
kais šešiose visapasaulinėse pa-Į 
rodose. •

Kožnoje šeimynoje privalo 
rasties dėžutė PARTOLA, katrai 
l^aiiniu tikini 1 dnl Del oasek-11 ;30 vul. po pietų; 12 metų ai lesuoja tiktai 1 aoi. uei imstk | pa|ikft d[deflamJ nuliūdime 
magesnio praplatinimo mes 
parduodame 6 dėžutes už 5 dol.
Užsirašykite 'šiandie ir persitik- 
rinkit.

APTEKA PARTOSA,
160 Second Avenue,

New York, N. Y., Dept. L. 1.
(55)

Hoffman Mokykla
(steigta 1910. Mes prirnegiame kolegijai ir universitetui trum- 
«jausiu, kiek tatai galima, laiku, suteikti painu tingų instrukcijų. 

i»i inusų mokytojai yra baigę kolegijas ir turi daug metų prakti
kos. Su mokiniais apsiena simpatingai,, draugiškai, DEMOKRA
TIŠKAI. Musų High School diplomą gavę mokiniai priimųini j 
daugeli kolegijų. Musų mokykla turi pradedamąjį skyrių, kur 
mokinama aritmetikos, gramatikos, laiškų rašymo, spendimo, 
skaitymo, kalbėjimo (ANGLIŠKAI), istorijos ir geografijos. Mo
kestis už mokslą nebrangi.

Musų mokyklos studentai lietuviai turi suorganizavę spečialę 
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 PASIšNEKftTI SU MUSŲ PRINCIPALU.

vakare, rugsėjo 18, galutinai re
organizuota vietos LSS kuopa. 
Didelis būrys draugų it draugių, 
suslinkę Ainhlgameitų svetai

nėj, 1564 N. Robey St., įsteigė
. Socialistų Partijos Lietuvių Sky- 
i rių. Visi jie — rimti ir veiklus 

socialistai. Dagi, daugelio jų— 
pirmoji, veiklieji LSS. budavo- 
tojai. Tai rodo kad reorganizuo
toji kuopa turės puikių ateitį. 
Ji vienu tik pasimojimu — pir
muoju savo susirinkimu — paro. 
dė savo spėkų. Spėkų, su kuria 
turės skaityties jo® priešai ir 
draugai.

Nepakviesti “delegatai”
Vietos “komunistai' , imato* ganizatorius,— reikia išpildyti 

ma labai susirūpinę. Išgirdę a- aplikacijas... 
pie socialistų susirinkimų, jie 
parišk ubijto prisiųstu skaitlingų 
“delegacijų’*. Kiti tos “delegaci
jos” nariai — gerai “pasižymė
ję” socialistų šmeižikai. Bet šį 
sykį ir jie norėjo pasirodyti džen 
telmonais. Nugi! Vienas jų ša
lia stovinčiam socialistu* man- 

.dagiai pakuždėjo:
— brangutį, kažin ar čia bus 

galima susikalbėti... Matote, tas 
barškėjimas karų, ta muzika...

— Susikalbėsime, — [ 
įkirto socialistas, — tik ne Visk..

Taip ir buvo. AticMrius susi, 
rinkimų skyriaus organizatorius 
d. V. Pačkauskas apreiškė:
—Draugai, musų susirinkimas 

atidarytas. Visi tie, kur nori veik

Ironiškai

Juozapas DeksnukU pasiskyrė 
su šiuo pasauliu 19 dieną rugsėjo, 

12 tnetų amžiaus. 
_____ _____ J savo 
tėvus, seseris ir brolius. Gimęs pie
tinėj Afrikoj mieste Cape Town. 
Prašom visus gimines ir pažįstamus 
atvažiuoti ant laidotuvių. I^aidotu- 
vės įvyks panedėlyje, rugsėjo 22 d. 
8 valandą ryto į Lietuvių Šv. Kazi
miero parapijos kapines. Bažnyčio
je “Kalvarija” East Gary.

Juozapas Deksnis,
1637 W. 13 Avenue, Gary, Imi.

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

(Arti Mi!waukee Aveaae).
■ ■..fcta,— ..** tai 1 II..H* ■■

ji ■ .į .ver. •l--.".- •

šita liga, kuri tiek gyvasčių paėmė, 
vėl yra musų tarpe

apsisaugokite:
Ateikite pas mane, suteiksiu nemok 
amų patarimų. Neatidėliokite.
Jei turite slogas Nosies, Gerklės, ar bronchinių 
takų tai jus lengvaigiilite užsikrėsti Jnfluenza, . 
Pneumonija, Džiova, ar skilvio ligomis, nuo kti- 

X\|’ rių galite visai nepasveiklf.
Mano gydymas neleidžiu plėtotiės ir gydo Influenzų ir jos blogus 
pasekmes. Ištirkite mano gydymą plaučių kliūties.
Aš esu specialistas nuo visokių ligų Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir 
Plaučių.
Aš atitaisau žvairas akis Vienu atsilankymu.
Aš prirenku akinius tinkamai. X Spifldnhais egzaminavimas.

Tel. Rand 2066
W. M. LAWHON, M. D.

35 So. Dearborn St., Imk keltinę iki 3-čio augšto.

'' ' * - ............. ....................... . '"""T" AĮ-V'T*!

ir kelios kitos reorganizuotos gėsi tai padaryti spėka. Pirmiau- 
Chicagos Hefuivių socialistų kuo- šia jie sumani išmeti iš valdy- 
pos. šiomis diehomis įvyks ben
dras tų komisijų susirinkimas, 
kur bus išdirbti visi reikiami 
pienai): dd. J. Mickevičius, V.
Pačkauskas ir J. Stungis.

Kuopos susirinkimus ntitarta 
laikyti kas pirmų subatos vaka-

I rų—kiekvienų mėnesį.
. “Pradžiai darbo”

Kad draugai nortlisaidiečiai 
yra pasiryžę veikti, rodo sekau 
mas faktas. Kaita buvo nutarta 
prisidėti prie Noth Sidės Drau
gijų Sųryšio, kilo klausimos, kur 
gauti pinigų reikiamai įstojimo! 
duoklei užsimokėti. Vienas drau 

i gų duoda įnešimų “užtraukti 
“paskolų”. Kitas pataiso: “kad 

[butų parinkta aukų čia pat ant 
vietos”. Ir įnešimas ir pataisy
mas — abudu be jokio balsavi
mo tapo atmesti. Atmesti tuo, 
kad draugai pasiskubino prie 
stalo ir ten sudėjo savo dolerius 
ir pusdo'lerfyis. “Pradžiai dar
bo,” kaip tūlas išsireiškė, tapo 
sudėta aštuoi^iodika dolerių ir 
aštuonesdešimts centų.. 'Auko
jo: F. Stanionis, A. Lekavičius,
J. Mickevičius, V. Pačkauskas,
K. Jankauskas, A. Ripkevičius, 
V. Martinaitis, A. Kiarsokas,, A.

tis, J. F. Vilis, S. Danilevičia, A. I Gudais, J. Chapelis, J. Kalame, |

! kti kartu su mumis, prašomi iš
pildyti aplikacijas..;

Vienas “delegatas” šitai kuo- 
geriausia išgirdo ir — išguŽenO 
savais keliais. Kiti, matomai, 
turintįs silpnesnę girdų, kažko 
pradėjo dairyties. Organizato
rius dar kartų pakartoja:

—- Visi tie, kur neitųmo būti 
mūrinis šios organizacijos — pra
šomi apldM-gvetalnę! Mes savo 
organizacijos reikalus apsvarsty 
sime patįs...

Du “delegacijos’ nariai atsis»- 
toja ir nebežino kas daryti. Tre
tysis, pa si drųsi nęs, atsiliepia: 
“Prašau balso!”

— Nėra “balsų *, — sako or-

bos socialistus. Duota '‘įnešimas’ 
išmesti sekretorių.'. Neveizint to, 
kad tokį įnešimų gali svarstyti 
tik reguliaria kuopos susirinki- 
m|as, “komunistai” vį^no balso 
dauguma jį pervaro ir taria nau
jų sekretorių rinkti. Tada d. A. 
Liutkus suvynioja knygas ir 
bando apleisti susirinkimų. Ma
tydami, kad šukavimais nieko 
nebus galima atsiekti, “komu
nistai” užpuola d. Liutkų ir prie- 
varta atiiila iš jo knygas, o vie
nas, “ekstra komunistas” (tik 
porų mėnesių kaip priklausąs 
LSS. 1381 ai kuopai) dagi palei
džia darban kumštį. .. Kįla triu
kšmas. “Kom|unistai’\ pasigro
bę kuopos knygas ir kabantį ant 
sienos čarterį, dumia lauk iš 
svetainės. Kuopos susirinkimas 
suįra.

Bet naujieji “svieto taisyti- 
jai” padaro klaidų: vietoj kuo
pos karterio jie nusikabinę Rau
donosios Rožės K Ii ubo čarterj. 
Kliubiečiai tai sužinoję pašau
kia policijų ir du “komunistu” 
nusiveda į “džėlų”. Vėliau ka- 
žinkas juos išbonsavo. Byla bu
sianti šiandie, vietiniame (Cice
ro®) korte.

Tai ve kaip elgiasi tie musų 
“komlunistai”. Tai yra pasekmė

Tada nepakviestoji “delega
cija’, septyni “broliai komlunis
tai”, vienas paskui kitų, kiūtina 
iš svetainės.
Įstoja keturiasdešimta narių.

| Išprašius nepakviestuosius dele
gatus, susirinkusieji pradeda pil
dyti aplikacijas. Po valandėlės 
sekretorius perskaito aplikanlų 
vardus, štai jie: A. Lekavičius, 
V. Pačkauskas, J. Galvidis, A. 
F. Vilis, A. P. Vilis, J. Kalainė, 
P. Maliorius, J. Mickevičius, J. 
Stasiūnas, A. Karsokas, J. Degu
tis, u. r. Tius, o. vamiuvitia, n.. i ,  --------<--------» --  ---------
Gudelis, P. Galskis, A. Riipkevi-ĮP- Maliorius, M. BudreviČius, J. | tos nešvarios agitacijos, kurią 
čius, J. Matelis, V. Martinaitis, Zakarauskas, A. P. Vilis, A. F.
F. K. Stanionis, P. čereška, M. I Vilis, (po $1.00); J. Markus (80 
Martinaitienė, K. Vilione, A. Vi-1 centų); J. Ascila, J. Gialvidis, S.

sistemačiai varė tūli mokami ir 
nemokami L. S. Sąjungos “bo- 

____ _____ ,_  _____ f sai”. Atsimenu, kiek laiko a L 
Į bis, J. Ascila, K. Jankauskas, J. Į Danialvičius ir J, Vdlis (po 501 gal tuha jų “lyderis”, sakęs spy- 
Chapdis, fe. Degutienė, G. Zaka
rauskas, Dr. A. Montvidas, Vinc. 
Karalius, A. Stanionienė, J. Jur
gelionis, F. Pntsis, J. Stungis, 
M. Radavičius, T. Kučinskas, St.

MVdkevičienė, Iz. Stasiūnienė, 
|O. Mialioriene, J. Mackus.
I *

Perskaičius aplikantų vardus 
svetainėj pasigirsta triukšmin
gi aplodismentai. — “Dabar tai 
clirbisme! — kone pro ašaras I 
kalba. į mane vienas senas veik

lius socialistus. “Dabar jie nega
lės trukdyti musų veikimų; da
bar mums nebepririeis klausytis 
įvairių koliojemų žodžių... 

,DąJ)ar mes pasiliuosavome nuo 
to negarbingo slogučio — muv- 
sų lietuviško ‘komunizmo’!”
Susirinkimas tvarkus ir draugiš

kas.
Po tų įkyrių, kone per du me

tu tvėrusių suiručių ir rietynių 
vietos LSS. kuopose, — nūdien 
smagu buvo dalyvauti draugų 
northsaid'iečių susirinkime J Ji
sai man priminė anuos “ą'enusl 
gerus laikus”, kada Chicagos 
lietuviai socialis/tali, susirinku
sieji į savo kuopų susirinkimus, 
svarstydavo, tardavosi kaip, ko
kiu badu geriau pa sėkmingiau I 
kovojus prieš tikruosius darbi-1 
ninku klcsos priešus — lietuvi y I 
ir kitų tautų atžagareivius. Ne-j 
veizint to, kad tai buvo tik į)ir*| 
mas, “steigiamasai susirinki-1 
mas”, kad draugai neturėjo pa* 
si tiekę reikiamo dienotvurkio, I 
vis dėlto, jisai buvo gyvas, tvar
kus, draugiškas. Ir pradžiai ji* 
sai nutarė daug. Jisai padėjo 
rimtus pamatus buslimųjam sky
riaus veikimui- Skyriaus valdy- 
bon išrinkta seni veiklus drau
gai, būtent: d. V. Pačkauskas— 
organizatorium, P. Maliorius — 
sekretorium, J. Degutis — fin. 
sekr., J. Vilis — iždininku. 
Taip jau išrinkta įvorių komisi
jų. Pv., finansų komisijon išrin
kta dd. A. Ripkevičius, S. Dani
levičius ir K. Jankauskas; Ap
švietus komisijon: dd. A. Kar-I 
sukas, J. Kalaine ir A. Lekavi
čius; delegatai į North Slides Dr- 
jų Sųryšį): dd. S. Danilevičius it 
V. Martinaitis; naujai 1 et. soc. 
Sąjungai organizuoti komisijon 
(tokių komisijų turi išrinkusios

Al ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Ai labai sirgau per 8 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispe> 

sija, novirinimas pilvelio, nuiląbnfjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelnaš spėkų nustojlmas vilo kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur JieškoJau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rūbelių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

~ ‘ ‘ i pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo vah'
ma, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojii 
ddoles pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dii 

valė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu- 
ranyko, diegliai nėbebad* po krutinę. Vidurių rėžimas 
hnušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių IŠgerdavam kas sa- 
eli Salutaras, Bitteria, ir po 3 naėn. savo paveiksle pa I 

. skirtomą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1800 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiem Savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
atsitikimais patariu nuolirdšai kreipties pro Salutaras:

Salutaras 
TITUTION j. Baltrenas, Prof.

1717 Be. Halsted SU Telephone Ganai 8417. Chieago, 111.

minėto^ fl 
Kraujas i 
matizmas _ ___
išnyko po užmušimui 
▼aite po būti 
rančiau toki 
sm

o sveikatai pagelbos.
Bitteria, Kraujo valyto* 

"" .. A J* 'iinui 
rbt

sam

centų). Čių North Sidcs viešojo knygyno
Tai toks buvo pirmas, steigia* svetainėj, ncsųmoniškai šukavo, 

masai draugų northsaidiečių su- kad “socialpatriotus reikia ties- 
sirinkimas. Išdnant vienas drau-Į ti ant lentos!” Ciccros “komu- 
gų man pakuždėjo: Į nlistai” šitų jau daro. Jie jau už-

— Tai dar neviskas! Sekama-1 puldinėja socialistus.
ine sisirinkime mes, šiur, turė- Bet jų žygis yra bergždžias. 
Sime mažjiausia 5G—60 narių. Kuopos jie nepajiegs nutempti į 
šiandie daugelis mūsiškių nega- savo sektų tol, kol joje rasis 

bent penki Socialistų Partijai 
tai kas beliks pritariantis nariai. O tokių jo- 

je ratldasi kelis sykius daugiau. 
Taigi kuopos vardas, josios čar- 
teris ir visa manta priklauso so
cialistams. Šituo tutės pasirupin 
t i Partijos cfcntras. Gi tiems 
“'kumščios karžygiams” galų ga
le prisieis keliauti iš jos kur tin
kama. — ' — Chicagietia.

ATIDARO NEMOKAMAS VA
KARINES MOKYKLAS.

“Mokslo metas“ prasideda šian
die, rugsėjo 22.

Mokyklų taryba nutarė atida
lyti visą eilę viešųjų (nemoka
mų) vakarinių hiokyklų. Jos a- 
tidarom'a įvairiose dalyse mies
to. Be anglų kalbos busią ir kitų 
skyrių —> eiektroteclmikos, che
mijos, tepliojimo ir tt. Norin
čių lankyti vakarines mokyklas 
žiniai kelia tų jų šičia nurodome.

North Sidęj:
Barley mokykla — ant Bany 

gatvės, netoli Ashland gt.
Waller 

ter got.
BaiT — ant Ashland ir Wa- 

bash gat.
Goethe — ant Rockvvell ir Fui 

kr ton gat.
Tuley — ant Potoftiac ir Cla- 

rendon gat.
West Sidčj:

Korneskey — ant 20 ir Throop 
gt-

Lawson — ant 13 ir Honian 
gat.

Hatntnond — ant 21 ir Cali- 
forni'a1 gat.

South Sidėj:
Halden — ant 31 ir Looiiiis' gt. 
Seward — ant 46 ir Hennita- 

ge galt. - 
' Sullivan — ant 83 ir Houston 
gatvių.

Tilden 
gatvių..

i Englewood — ant 62 ii’ St6w- 
nrt gat.

Visose čia siuuinėtose mokyk
lose molkslo metas prasideda 

Šiandie, rugsėjo 22. Todėl \ no
rintis lankyti mokyklas, tuoj 
tegul nueina į artyniiausių mou 
kyklą ir Užsiregistruoja, 

h- ■■■■■■ .............. F* »
tKI GYVOS GALVOS KALĖJI

MAM Už DALYVAVIMĄ
Du jauni vaikėzai, negrai, 

Waltcr Colvin (16 metų) ir 
Charles Jolųison (18 melų) už
vakar tapo nuteisti iki gyvos gal
vos kalėjiman. Jiedu dalyvavę 
rasinėse riaušėse Chicagoj.

Abudu pasmerktieji reikalau
ja naujo perkratinėjimo bylos.

Įėjo atsilankyti...
(FVeigu taip, 

iš JJctu riškųj ų “komunistų" 
didžiumos? Jos nėra. Tai buvo 
tik skambus “komunistiškas”

— bluffas. — Rep.

AR SKAUDA GALVA?
Galvos skaudėj!- 

mas gali paeiti nuo 
\ Didelio žiūrėjimo 

__ Į ar Skilvio Suirimo, 
ar gal Nosis rei- 
kalauja priežiūros. 
Gal tur> Slogas ar 
kokią Nosies ar 
Gerklės kliūti, ko- 
kia kliūtis nebūtų, 
nereikia jos užlei

sti, kuomet galima pasiteirauti 
pas mane nemokamai ir kliūtį 
prašalinti. Dabartinis meto lai
kas yra kaip tik toks,kurio negali 
ma dėti niekais. Aš esu vienu se 
niausiu praktikuojančių gydytojų 
Chicagoje, specialistu nuo Akių, 
Ausų, Nosies ir Gerklės likų ir 
praktikuoju per 22 metu prie Sta 
te gatvės. Šimtai laimingų, dėki n 
gų pacientų pasakis jums ką aš 
jiems, gero padariau. Leiskite 
man tą priparodyti. Ateikite ir 
pasimatykite su manim, (žiūrėk 
adreso žemiau).

DR. F. O. CARTER 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės.

120 So. State gat. 2 lubos ant 
ros durįs nuo Fair sankrovos i 
šiaurę. Valandos: nuo 9 iki 6; 
septintadienlais nuo fO iki 12.

V......... . ....... I i ...................... .i.

NUO 1-MOS RUGSĖJO

“Aušros”
Mokykloj

Prasidės žieminis sezonas, 
bus šie skyriai:

Anglų kalbos. 
Lietuvių kalbos. 
Geografijos, Istorijos. 
Aritmetikos.
Algebros, Geometrijos ir kitų 

matematikų.
6) Braižymo (plianų pažinimo). 
Mokytojai: Anglų kalbos — P. G. 

Luomons; Lietuvių kalbos — Koist. 
Augustinavičius; Matematikos — V. 
Mišeika.

Aušros Mokykla — seniausia ir 
geriausia, jos tikslas suteikti neat
būtinai reikalingą mokslą, kad su jo 
pdgclba galima butų pagerinti gy
venimą.

Delei didesnės naudos sau ir pa- 
rankumo mokyklai pradėkite tuoj 
neatidėliodami visi sykiu.
3001 South Halsted Street

o

D
2)
3)
4)
5)

| Saugokite Savo Akta)

Teisingai' pritaikytais akiniais, 
kuomet jus Kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga į 
krūvų, kuomet siuvate arba Skai
tote. Kuomet jus esate trumpa
regis arba toli regis; pasitarkite 
Žu manimi pirmiau negu eisite 

;ur nors kitur. Mano 26 metų 
patyrimas šiame užsiėmime su
teiks jums geriausias pasekmes.

Gydymas visų akių. ausų, no
sie* ta Merkies ligų. Po priežiūra 

specialisto. U- 
tarnlnkals ir pėtnyėioms nuo 2 
iki 5 po pietų.

\JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 go. Ashland Areu, C *
Kampas 18-tot gatvl 

3-ėios lubos, viri Platro d 
t Tėmykite i mano pan 

Valandos: nuo 9-tos vai. t 
8 vai. vakaro. Nedėliojo
vaL ryto iki 12 valandai dienų.

—IMMMM.ta

o iki

Dr. A. R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 
\ GyVetiimdš yra

. tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas

J Mos vartojam 
WjF pagerintą Oph- 

thalrtiometer. Y-

kus. Vai. | nuo 9 ryto iki 9 vak 
hedėliomis, nuo 10 iki 11| dienų 
4649 S. Ashland av. kamp.47

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

j“Komunistiški“ peštukai.—Prie
varta atėmė kuopos knygas ir

I išardė susirinkimų.
Žinomojo “sckrcto'riaus-ver- 

Itėjo” ir Brooklyniškio social-a- 
I nnrclilstų organo agitacija duo- 
Įda “puikių” pasekmių. Ciceros 
I lietuviški “komunistai” pradeda 
I vartoj naujų [prieš socialistus 
i “argumentų” —> kumštį! lai, 
I berods, pirmas! toks atsitikimas 
I Amerikos lietuvių darbininkų 
I judėjime, pirinfas biaurus ne* 
I žmoniškumo aktas, aiškiai 
I cįharekteijteuojantis naujuosius 
i “svieto taisytojus”. Tasai aktas 
I dar kartų parodo, k!ąd tie žmo- 
I nė# — jeigu juos dar galima ši- 
Itaip pavadinti — kovoji ne už 
Į darbininkų reikalus, ne už prin- 
Icipus, bet reakcijų, būtent: tų 
I josios rųšį, kuri pasireiškia bru- 
Italiu vis$ ko patretnpimu. Tai 
I neprasimanymas. Iki šiol prieš 
Į viėtos socialistus kovojo kleri- 
I kalni ir jiems nuolankaujantįs 
I miestelio valdininkai. Jie kovojo 
Į atkakliai. Jie stengėsi diskredi- 
I tuoti -smeialįstų vardų, stengėsi 
I pakenkti vietos socialistų veiki- 
linui. Bet užpulti jų susirin'ki- 
I mų ir sumušti kuopos veikėjus 
Hie nedrįso. Šitų žygį atliko “ko- 
I numistai”. Praeitos subatos va
lka re, rugsėjo 20, jie išardė LSS. 
1138-tos kuopos susirinkimų ir 
Isumušo senų tos kuopos veikė- 
I jų — beje, ir josios sekretorių— 
I d. Antanų Liutkų.
I Buvo taip. Atidarius kuopos 
Į susirinkimu, “komunistai” pa- 
Isirupilno pHpalkuoti jį savo šali- 
Ininkais, kitaip sakant “naujais 
| nariais”. Šitaip “apsirūpinę* jie 
I pareikalavo priimti tuos “drau- 
Igus’” į kuopų. Nors šitoks jų 
I reikalavimas buvo daugiau ne
gu juokingas, nes nauji nariai 
iki šiol būdavo priimami tik 
reguliariuose — mėnesiniuose 
k u o p o s susirinkimuose, 
bet s o c i a 1 i s t g' i nusilei
do. Atsiekę savo tikslo “komiu 
nksltai” tuoj pradėjo šeiminin
kauti. Kad kuopa iki Šiol tvirtai 
laikėsi' Socialistų Partijos pozi
cijos ir neketino patapti dalimi 
uaiuj'os|os ‘Ikotnunlstų No. 2“ 

sektos, musų “komunistai” sten-

v 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

Dr.D. J.BACOCIU8
Lietuvis Gydytojas ir 

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

Avė., Roseland, III.
Telefonas tas pats rezidenci

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

2 po pietų iki 4 
6 iki 9 vakare.

ant Orchard ir Cen-

>’ ant 47 ir Union

DR. C. K. KLIAUGA 
Dėntištal 

NAUJIENŲ NAME
1739 So. Halsted St., Chieago, IIL 
Valandas: 9 — 12 ryto ir 2 — 9 

vakare.

Phone Pullnjan 621
DR. LEWIS H. LIPPMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
........ ... . ofisai ■■■■ —...—i

319 Kensington Avenue 
10737 So Michigan Avė. 

Kalbu lietuviškai

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviam* žinoma* per 18 me
tų kaipo patyrę* gydytojas, chirurgą* 
ir akušeri*.

Gydo aštria* ir chroniška* ligas, vy
rų, moterų ir vaiku, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokiu* elektros pria- 
taisu*.

Ofisas {r tabaratefUst 1121 < llM 
z j Zt. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 18-12 pietų, tf •
8 vakarais. Telephone Ganai 8110.
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street 

VALANDOS: 8—9 ryto, Ūktai.

Rez. 933 8. Ashland Blvd. čhieago
Telepbone Haymarket 25*4

DR.A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po plet 
7-—8 vak. Nedalioms 10—12 dieną.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 27 melai
Gyvenimas ir Ofisąs * 

3149 S. Morgan st, kertė 32 st, 
Chieago, 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- 

dClioniis nuo 9—2 po pjet.
Telephone Yards 687

•u

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

BECKS DEP. STORE 
3323-25 South Halsted St.

*i i. ......... ■■

Telephone Boulevard 21M
DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 8—12 ryto 
2—9 vakard 

U01 S Morgan St, Chieago III

Telephone Yatds 5032

Dr. M. Stupnlcki
3109 S. Morgąn it Chieago

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

■***

Vyriškų Drapanų Barpnai
Teisingas apsiėjimas. Garaš 

tas užganėdinimas. Vyrų ir vi 
nų neatsišaukti* padarytį anty 
sakymo siutai ir overkautai, vėliau
sios stailės ir konservatyvi modeliai. 
020.00 iki 045.00.

Vyru ir vaikinų gatavai padaryti 
siutai ir overkutai 815.00 iki 828.00

Vyrų kelnes $3.00 ir aukščiau.
Vaikų siutai $5.00 ir aukščiau.
Pirkite sau overkutus dabar pa 

kol prieš ateinančių žiemų nepaldh 
kainos.

Mes užlaikome taipgi pilnų sande 
Ii nežymiai vartotų siutų ir pver 
kutų $8.50 ir aukščiau.

Fui! dress, tuxedo, frock siutai 
tr tt. $10.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak 
Nedaliomis iki 6 vai. vak. Subato

uis so. Hahted°m?OI<' ego, tu 
įsteigta IMS

Dr. M. T. Strikolis’
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHlRtJ&GAS.
1757 W. 47 St, Chieago, UL
Ofiso Tel. Boulevard 160

ReZi Tel. Sėeley 420

**»*»*i*■<»»»•**i
.. ............................................ .

Tel. Yards 3654. AKUlERKA

Mrs.A<MlchnlBwlczK^l
Baigus! Akušerijos ko 
legiją; ilgai praktika-*! 
vusi Pennsy Ivyriijos I 
hospitalėse ir Pasek-I 
m i n g a i patarnau-l 
(ja prie gimdymai 
Duodu rodą visokio-l 
se ligose moterims iri 
merginoms.
3118 So. Halsted Stn 
v(Ant antrų lubų) ■ 

Chieago, III.
Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 ikt vėlai vak
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Lieto vi iį Rateliuose.
NORTH SIDE

Vietos socialistų kuopa reorga
nizuota; įstojo keturiasdešimta 

narių.
Pagalios — North Sides lietu

viai socialistai apsivalė nuo tų 
juodosios reakcijos talkininkų, 
kurie kone per du metu ardė lie
tuvių socialistų organizaciją ir 
stengėsi sutrukdyti visokį pa
žangų lietuvių darbininkų veiki
mą. Dabar jie liko nustumti į 
šalį. Dabar jie galės ‘‘veikti” 
kaip tinkami, bet tik ne lietuvių 
socialistų organizacijoj. Ten 
jiems vietos nebus. — Ketvergo

ir

' PASLAPTIS SVEI- 
' KITOS.

turi sveiką ir tyrą kraują
regulerišką vidurių > veikimą, 
šitą lengvai galima atsiekti, jei 
gu vartosi

- PARTOLA
Gydytoją pavydale saldainių.
Skanus Pdrtola saldainiai va

lo kraują ir pataiso vidurius, 
taipgi prašalina visokius ne
švarumus iš žmogaus organiz
mo kaip vaikams, taip ir sumi
gusiems.

Partola ir kiti vaistai Pa r to- 
sa Apteko/buvo apdoVahofi au
kso ruodnguis ir pagyrimo laiš
kais fteSose visapusMiiliiiesc pt»- 

rodbse.
Kožnoje šeimynoje privalo 

rasties dėžutė PARTOLA, kalta 
lėšuoja tiktai 1 dol. Del pasek- 
mšngesnio praplatinimo mes 
parduodame 6 dėžutes už 5 dol. 
Užsirašykite ‘šiandie ir persitik
rinki t.

APTEKA PARTOSA, 
160 Second Avenue,

Nėw York, N. Y., Dept. L. 1.

vakare, rugsėjo 18, galutinai re
organizuota vietos LSS kuopa. 
Didelis būrys draugų ir draugių, 
suslinkę Amialgameitų svetai

nėj, 1564 N. Robey St., įsteigė 
Socialistų Partijos Lietuvių Sky-

i rių. Viri jie — rimti ir veiklus 
socialistai. Dagi, daugelio jų— 
ph’męji, veiklieji LSS. budavo- 
tojai. Tai rodo kad reorganizuo
toji kuopa turės puikią ateitį. 
Ji vienu tik pasimojimu — pir
muoju savo sustrinkiniu — paro 
dė savo spėką. Spėką, su kuria 
turės skaityties jos priešai ir 
draugai.

Nepakviesti “delegatai”

Vietos “komunistai* , mato* 
ma labai susirūpinę. Išgirdę a- 
pie socialistų susirinkimą, jie 
pariškubijio prisiųsti skaitlingą 
“delegaciją”. Kiri tos “delegaci
jos” nariai t- gerai “pasižymė
ję” socialistų šmlrižikai. Bet šį 
sykį ir jie norėjo pasirodyti džen 
lehnonata. Nugi! Vienas jų ša
lia stovinčiam socialistui man-Į 
dagiai pakuždėjo:

— Di'augutį, kažin ar čia. bus I 
galima susikalbėti... Matote, tas Į 
barškėjimas karųt ta muzika...

— Susikalbėsime, — Ironiškai 
įkirto socialistas, — tik ne Visi...

Taip ir buvo. Atidarius susi, 
rinkimą skyriaus organizatorius 
<4 Du člz n i u • I -
Įaugai. mu>, susirinkit MateJĮa. V. Martinaitis,

atidarytas. Visi tie, kur nori veik Stamojus, P. Čcicška, JM.
.......... ................... ■■■ .......................................... i» i.

I kti kartu su mumis, prašomi iš
pildyti aplikacijas.. .*

Vienas “delegatas” šitai kuo- 
geriausia išgirdo ir — išguženė 
savais keliais. Kiti, matomai, 
turiiiitįs silpnesnę girdų, kažko 
pradėjo dairyties. Organizato
rius dar kartą pakartoja:
— Visi tie, kur nemano būti 

mūriais šios organizacijos — pra
šomi apldtaįjyctainę! Mes savo 
organizacijos reikalus apsvarsty 
rimu patįs...

Du “delegacijos’ nariai atsis
toja ir nebežino kas daryti. Tre
tysis, pasidrąsinęs, atsiliepia: 
‘‘Prašau balso!”

— Nėra “balsų — sako or
ganizatorius, — reikia išpildyti 
aplikacijas...

Tada nepakviestoji “dclega- 
cij^’, septyni “broliai komunis
tai”, vienas paskui kitą, kiūtina 
iš svetainės.
Įstoja keturiasdešimta narių.

Išprašius nepakviestuosius dele
gatus, susirinkusieji pradeda pil
dyti aplikacijas. Po valandėles 
sekretorius perskaito aplikanlų 
vardus, štai jie: A. Lekavičius, 
V. Pačkauskas, J. Galvidis, A. 
F. Vilta, A. P. Vilis, J. Kalainė, 
P. Maliorius, J. Mickevičius, J. 
Stasiūnas, A. Karsokas, J. Degu
tis, J. F. Vilis, S. Danilevičia, A. 
Gdiddta, P. Galskis, A. Riipkeri-

Martinaitienė, K. Viliene, A. Vi
lis, J. Ascila, K. Jankauskas, J. 
Chapelta, R. Degutiene, G. Zaka
rauskas, Dr. A. Montvidas, Vinc. 
Karalius. A. Stanionienė, J. Jur- 
^elionis, F*. J. Stungis,

M. Badavimus, T. Kučinskas, St. 
Mickevičiene, Iz. Stasiūniene,

gėsi tai padaryti spėka. Pirmiau
sia jie sumani išmesti iš valdy
bos socialistus. Duota “įnešimas’ 
išmesti sekretorių:. Neveizint to, 
kad tokį įnešimą gali svarstyti 
tik reguliaris kuopos susirinki- 
injas, “komunistai” vįęno balso 
dauguma jį pervaro ir taria nau
ją sekretorių rinkti. Tada d. A. 
Liutkus suvynioja knygas ir 
bando apleisti susirinkimą. Ma
tydami, kad suka vintais nieko 
nebus galima atsiekti, “komu
nistai” užpuola d. Liutkų ir prie
varta athha iŠ jo knygas, o vie
nas, “ekstra komunistas” (tik 
porą menesių kaip priklausąs 
LSS. 138tai kuopai) dagi palei
džia darban kumštį. .. Kįla triu
kšmas. “Komunistai”, pasigro. 
bę kuopos knygas ir kabantį ant 
sienos čarterj, dumia lauk iš 
svetaines. Kuopos susirinkimas 
suįra>

Bet naujieji “sviete taisyt)- 
jai” padaro klaidą: vietoj kum
pos Čarterio jie nusikabinę Rau
donosios Rožes Kliubo čarterį. 
Kliubiečiai tai sužinoję pašau
kia policiją ir du “komunistu” 
nusiveda į “džėlą”. Vėliau ka- 
žinkas juos išbonsavo. Byla bu
sianti šiandie, vietiniame (Cice
ro®) korte.

Tai ve kaip elgiasi tie musų 
“komlunistai”. Tai yra pasekmė 
tos nešvarios agitacijos, kurią 
sistemačiai varė tūli mokami ir 
nemokami L. S. Sąjungos “bo
sai”. Atsimenu, kiek laiko at-

Juozapas DeksnukV persiskyrė. , w
su šiuo pasauliu 19 dieną rugsėjo,JO. Miauorienc, J. Markus.

:30 vul. po pietų; 12 metų amžiaus, 
^aliko dideliame nuliudime savo 
ėvus. seseris tr brolius. Gimęs pie- 
ihėj Afrikoj mieste Cape Town. 
>rašom visus gimines ir pažįstamus 
atvažiuoti ant laidotuvių. Laidotu
vės įvyks panedėlyje, rugsėjo 22 d. 
8 valandą ryto į Lietuvių Šv. Kazi
miero parapijos kapines. Bažnyčio
je “Kalvarija*’ East Gary.

Juozapas Deksnls,
1637 W. 13 Avenue, Gary, Ind.

Hoffman Mokykla
įsteigta 1910. Mes prirnegiame kolegijai ir universitetui truni- 
ęjausiu, kiek tatai galima, laiku, suteikti pamatingų instrukcijų, 

isi musų mokytojai yra baigę kolegijas ir turi daug metų prakti
kos. Su mokiniais apsiena simpatingai,, draugiškai, DEMOKRA
TIŠKAI. Musų High School diplomą gavę mokiniai priimąini į 
daugelį kolegijų. Musų mokykla turi pradedamąjį skyrių, kur 
mokinama aritmetikos, gramatikos, laiškų rašymo, spendimo, 
skaitymo, kalbėjimo (ANGLIŠKAI), istorijos ir geografijos. Mo
kestis už mokslą nebrangi.

Musų mokyklos studentai lietuviai turi suorganizavę sjiecialę 
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 SI VAKARĄ PASIŠNEKfiTI SU MUSŲ PRINCIPALU.

HOFFMAN PRIRENGIAMOJI MOKYKLA 
1537-39-41 NORTH ROBEY STREET, CHICAGO, 1LL. 

(Arti Milwaukee Avfinne).

——„ rrr --r-—.7 t,-; r.'.;avNFLUENZA
šita liga, kuri tiek gyvasčių paėmė, 
vėl yra musų tarpe

APSISAUGOKITE!
Ateikite pas mane, suteiksiu nemok 
amą patarimą. Neatidėliokite.
Jei turite slogas Nosies, Gerklės, ar bronchinių 
takų tai jus lengvaigalite užsikrėsti Influcnza, . 
Pneumonija, Džiovn, ar skilvio ligomis, nuo kti- 

. galite vis«u riepasvelklt
Mano gydymas neleidžia plėtoties ir gydo Influenzą ir jos blogas 
pasekmes. Ištirkite mano gydymų plaučių kliūties.
Aš esu specialistas nito visokių ligų Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir 
Plaučių.
Aš atitaisau žvairas akis Vienu atsilankymu.
Aš prirenku akinius tinkamai. X Spinduliais egzaminavimas.

Tel. Rand 2066
W. M. LAWHON, M. D.

35 So. Dearborn St., Imk keltinę iki 3-čio augšto.

Perskaičius aplikantų vardus 
svetainėj pasigirsta triukšmin
gi aplodismentai. — “Dabar tai 
(tirbisme! — kone pro ašaras 
kalbai į mane vienas senas veik. 

I lūs socialistas. “Dabar jie nega
lės trukdyti musų veikimą; da
bar mums nebepririeis klausytis 
įvairių k oi io j amų žodžių...

.Ekąpar mes paailiuosavoinc nuo 
to negarbingo slogučio — mu
sų lietuviško ‘komunizmo’!”
Susirinkimas tvarkus ir draugiš

kas.
Po tų įkyrių, kone per du me

lu tvėrusių suiručių ir rietynių 
vietos LSS. kuopose, — nūdien 
smagu buvo dalyvauti draugų 
northsaid'iečių susirinkime! Ji
sai man primnė anuos “senus 
gerus laikus”, kada Chicagos 
lietuviai įsodįalisitaii, susirinku
sieji į savo kuopų susirinkimus, 
svarstydavo, tardavosi kaip, ko
kiu badu geriau pasekmingiau 
kovojus prieš tikruosius darbi
ninkų klesos priešus — beturiu 
ir kitų tautų atžagareivius. Ne
veizint to, kad tai buvo tik pir
mas, “steigiamasai susirinki
mas”, kad draugai neturėjo pa* 
si tiekę reikiamo durno t vaikio, 
ris dėlto, jisai buvo gyvas, tvar
kus, draugiškas. Ir pradžiai ji*- 
sai nutarė daug. Jisai padėjo 
rinitus pamatus busiimąjam sky
riaus veikimui. Skyriaus valdy- 
bon išrinkta seni veiklus drau
gai, butent: d. V. Pačkauskas-— 
organizatorium, P. Maliorius — 
sekretorium, J. Degutis — fin. 
seki., J. Viltis — iždininku. 
Taipjau isrinlcta įvairių k.oiiiisi- 
jų. Pv., finansų konūsijon išrin
kta dd. A. Ripkcričius, S. Dani
levičius ir K. Jankauskas; Ap. 
švietos komisiijoii: dd. A. Kar- 
sOkas, J. Kalame ir A. Lekavi
čius; delegatai į North Sides Dr- 
jų Sąryšį): dd. S. Danilevičius it 
V. Martinaitis; naujai 1 et. soc. 
Sąjungai organizuoti komisijon 
(tokių komisijų turi išrinkusios

AS, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Al labai sirgau per 3 metus, nuslabnšjęs pilvelis buvo. Dispef* 

sija, neviriuimas pilvelio, nuiląbntrjimaa. Kraujo, inkstą, Nervu ir 
abelnaš spėkų nustojiinas viso kūno, ir buvau nustojęs viltie*, kag 
begyvensiu. Visur jielkojau sau pagelbos, nesigailėjau visoįe Ame
rikoj ir už rūbelių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistu, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstu ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduoles pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalfi. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nėbebadi po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa* [ 
valtė po buteli Salutaras, Bitteria. ir po 3 rafin. savo paveiksle pa I 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar Jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1900 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
atsitikimais patariu nuoilrdžai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTIONJ. Baltrenas, Prof. I

1797 Bo. H 8L Telephone Canal 9417. Chieago, I1L į

Salutaras, Bitteria, ir po 3 rafin. savo paveiksle pa I 
rtiuną kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
boksmas ir 1900 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge

ir kalios kitos reorganizuotos 
Chicagos lietuvių socialistų kuok 
pos. šiomis diehomis įvyks ben
dras tų ikomtalijų susirinkimas, 
kur bus išdirbti Visi reikiami 
pienai): dd. J. Mickevičius, V. 
Pačkauskas ir J. Stungis.

Kuopos susirinkimus atitarta 
laikyti kas pirmą subatos vaka
rą—kiekvieną mėnesį.

. “Pradžiai darbo”
Kad draugai nortliseidiečiai 

yra pasiryžę veikli, rodo sekau 
inas faktas. Kada buvo nutarta 
lirtaidfeti prie Noth Sides Drau
gijų Sąryšio, kilo kliaiiisiinUs. kur j 
gauti pinigų reikiamai Įstojimo 
duoklei užsimokėti. Vienas drau 
gų duoda įnešimą “užtraukti 

“paskolą”. Kitas pataiso: “kad 
butų parinkta aukų čia pat ant 
vietos”. Ir įnešimas ir pataisy
mas — abudu be jokio balsavi
mo tapo atmesti. Atmesti tuo, 
kad draugai pasiskubino prie 
stalo ir ten sudėjo savo dolerius 
ir pusdolertyis. “Pradžiai dar
bo,” kaip tūlas išsireiškė, tapo 
sudėta aštuoniolika dolerilų ir 
aštuonesdešimts centų.. 'Auko
jo': F. Staniams, A. Lekavičius,
J. Mickevičius, V. Pačkauskas,
K. Jankauskas, A. Ripkcričius,
V. Martinaitis, A. Kiarsokas,, A. I 
Gudelis, J. Chapelta, J. Kalainė, 
P. Maliorius, M. Budreričius, J. 
Zakarauskas, A. P. Vilis, A. F. 
Vilis, (po $1.00); J. Markus (801 
centų); J. Ascila, J. Gtalridis, S. 
Danialričius ir J, Vilis (po 50 gal tulaa jų “lyderis”, sakęs spy- 
cehių). čių North Sides viešojo knygyno

Tai toks buvo pirmas, steigia* svetainėj, nesąmoniškai šukavo, 
masai draugų northsaidiečių su- Jtad “socaalpatriotus reikia ties- 

vieiUKs cJi-avi- Į ti ant lonCOS t** C", iena-o s “Itomu-
gų man pakuždėjo: | niistai” Aitą jau daro. Jie jau už-

— Tai dar neviskas! Sekama-1 puldinėja socialistus, 
me sisirinkime mes, šiur, turė- Bet jų žygis yrd bergždžias. 
sime niažjiausia 50—60 narių. Kuopos jie neipajiegs nutempti į 

savo sektą tol, kol joje rasis 
beiiit penki Socialistų Partijai 
pritariantis nariai. O tokių jo
je randasi kelis sykius daugiau. 
Taigi kuopos vardas, josios čar- 
teris ir visa manta priklauso so
cialistams. Šituo tutės pusarupin 
ti Partijos chntras. Gi tiems 

į “'kumščios karžygiams” galų ga
le prisieis keliauti iš jos kur tin
kama. — — Chicagietis.

ATIDARO NEMOKAMAS VA
KARINES MOKYKLAS.

“Mokslo metas” prasideda šian
die, rugsėjo 22.

Mokyklų taryba riutarė atida
lyti visą eilę viešųjų (nemoka- 
inų) vakarinių hiokyklų. Jos a- 
tidarom'a įvairiose dalyse mies
to. Be anglų kalbos busią ir kitų 
skyrių — elektrotechnikos, che
mijos, tepliojimo ir tt. Norin
čių lankyti vakarines mokyklas 
žiniai kelia tą jų šičia nurodbnrie.

North Sidęj:
Barley mokykla — ant Barry 

gatvės, netoli Ashland gt.
Waller — ant Orchard ir Cen- 

ter gat.
Barr — ant Ashland ir Wa- 

bash gat.
Goethe — ant Rockwell ir Fui 

lerton gat.
Tuley — 'ant Potohiac ir Cla- 

rendon gat.
West Sidėj:

KonĄcskey — ant 20 ir Throop 
gt

Lawpou — ant 13 ir Hom'an 
gat.

Hatntnond — ant 21 ir Cali- 
forni'a1 gat.

South Sidėj: 
Halden — ant 31 ir Lomiiid gt.
Sewiard — ant 46 ir Hermita- 

ge gat. - 
' Sullivan — ant 83 ir Houston 
gatvių.

Ijilden —* ant 47 ir Union 
gatvių..

Englewood — ant 62 ii’ Stew- 
nrt gat.

Visose čia suminėtose mokyk
lose mokslo mėtos prasideda 

šiandie, rugsėjo 22. Todėl \ no
rintis lankyti mokyklas, tuoj 
tegul nueina į artyniiauslą inoj 
kyklą ir Užsiregistruoja.

Iki gyvos galvos kalėji-
MAN UŽ DALYVAVIMĄ

1 Du jauni vaikezai, negrai, 
\Valtcr Colvhi (16 metų) ir 
Charles Johnson (18 melų) už
vakar tapo nuteisti iki gyvos gal
vos kalėjiman. Jiedu dalyvavę 
rasinėse riaušėse Chicagoj. , 

naujosios “koiministų No. 2” Abudu pasmerktieji reikalau- 
sektos, musų “komunistai” sten- ja naujo perkratinejimo bylos.

Šiandie! daugelis mūsiškių nega
lėjo atsilankyti...

O Jeigu taip, 
iš lietuviškųjų 
didžiumos? Jos nėra. Tai buvo 
tik skambus “komunistiškas”

— bluffas. — Rep.

tai kas beliks 
“koniunlistų”

CICERO.
“Komunistiški” peštukai.-—Prie

varta atėmė kuopos knygas ir 
išardė susirinkimą.
Žinom o jo ‘ ‘sek rcto'ri a us-vert 

tėjo” ir Brooklyniškio social-a- 
narcluslų Organo agitacija duo
da “puikių” pasekmių. Ciceros 
lietuviški “komunistai” pradeda 
vartoti naujų (prieš socialistus 
“argumentų” —• kumštį! Tai, 
jerods, pirmas toks atsitikimas 
Amerikos lietuvį darbininkų 
judėjime. piratas Ibiaurus ne
žmoniškumo aktas, aiškiai 
oi larek t e r|te uo j a n t i s na u j uosi u s 
“svieto taisytojus”. Tasai aktas 
dar kartą parodo, khd tie žmo
nes — jeigu juos dar galima ši
aip pavadinti — koyojh1 ne už 

darbininkų reikalus, ne už prin
cipus, bet reakciją, būtent: tą 
. osios rųšj, kuri pasireiškia bra- 
aliu visA' ko pa trempimu. Tai 
leprarimanymas. Iki šiol prieš 
riėtos socialistus kovojo klėti
es lai ir jiems nuolankaujantis 
niestelio valdininkai. Jie kovojo 
alfkaikliai. Jie. stengėsi diskredi
tuoti socialistų vardą, stengėsi 
pakenkti vietos socialistų veiki
mui Bet užpulti jų susirinki
mą ir sumušti kuopos veikėjus 
Jie nedrįso. &itą žygį atliko “ko
munistai”.' Praeitos snbatos va
kare, rugsėjo 20, jie išardė LSS. 
138-tOs kuopos susirinkimą ir 
sumtišo seną tos kuopos veikū- 
. ą —■ beje, ir josios sekretorių— 
d. Antaną Liutkų.

Buvo taip. Atidariusi kuopos 
susirinkimų, “komunistai” pa- 
sinųdno pripalkuoti jį savo šali
ninkais, kitaip sakant “naujais 
nariais”. Šitaip “apsirūpinę’ jie 
inreikalavo priimti tuos “drau
stis”’ į kuopą. Nors šitoks jų 
rcikalariinas buvo daugiau ne
gu juokingas, nes nauji nariai 
iki šiol būdavo priimami tik 
reguliariuose — mėnesiniuose 
k u o p o s susirinkimuose, 
bet socialistai niusilei- 
do. Atsiekę savo tikslo “komu- 
ntatai” tuoj pradėjo šeiminin- 
kautii. Kad kuopa iki šiol tvirtai 
laikėsi Socialistų Partijos poti* 
ei jos ir neketino patapti dalimi

AR SKAUDA GALVA?
Galvos skaudfiji- 

mns gali paeiti nuo 
JHb A Didelio giorėjlmo 

ar Skilvio Suirimo, 
ar gat Nosis rel- 
kalauja priežiūros. 

mU? Gal turi Slogan ar 
kokią Nosies ar 

kliūti, ko- 
kia kliūtis nebūtų, 
nereikia jos užlei

sti, kuomet galima pasiteirauti 
pas mane nemokamai ir kliūtį 
prašalinti. Dabartinis meto lai
kas yra kaip tik toks,kurio negali 
ma dėti niekais. Aš esu vienu se 
niausiu praktikuojančių gydytojų 
Chickgoje, specialistu nuo Akių, 
Ausų, Nosies ir Gerklės likų ir 
praktikuoju per 22 metu prie St* 
te gatvės. Šimtai laimingų, dėkin 
gų pacientų pasnkls jums ką aš 
jiems, gero padariau. Leiskite 
man tą priparodytf. Ateikite ir 
pasimatykite su manim, (žiūrėk 
adreso žemiau).

DR. F. O. CARTER 
Akių, Ausy, Nosies ir Gerklės.

120 So. State gat. 2 lubos ant 
ros duris nuo Falr sankrovos i 
šiaurę. Valandos: nuo 9 iki 6; 
septlntadieniais nuo 10 iki 12.

NUO 1-MOS RUGSĖJO

“Aušros”
Mokykloj

Prasidės žieminis sezonas, 
bus šie skyriai:

1) Anglų kalbos.
2) Lietuvių kalbos.
3) Geografijos, Istorijos.
4) Aritmetikos. <
5) Algebros, Geometrijos ir kitų 

matematikų.
6) Braižymo (plianų pažinimo).
Mokytojai: Anglų kalbos — P. G. 

Luomons; IJetuvių kalbos — Koast. 
Aųgustinavičtus; Matematikos — V. 
Miseika.

Aušros Mokykla — seniausia ir 
geriausia, jos tikslas suteikti neat- 

reikalingų mokslų, su jo
pagelba galima butu pagerinti gy- 
veninių.

Dclei didesnės naudos sau ir pa- 
rankumo mokyklai pradekite tuoj 
neatidėliodami visi sykiu.
3001 South Halsted Street

Daktaras

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

10:3Q ryto iki 12
2 iki 4 po piet, 7 iki 9 vak.

Telefonai
Ofisas Yards 2544 
Namai

"br.D. J.BACOCIU8 '
Lietuvis Gydytojas ir 

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

Avė., Roseland, III.
Telefonas tas pats rezidenci

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

2 po piety iki 4 
6 iki 9 vakare.

V ........

DR. O. K. KLIAUGA
Dentistaš.

NAUJIENŲ NAME
1739 So. Halsted St., Chieago, III.
Valandos: 9 — 12 ryto ir 2 — 9 

vakare.

' ................................. ..................... >1.11.1.111 i.iiMi

Phone Puilman 621
DR. LEWIS H. LIPPMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
-------------- 1— ofisai --------------- -

319 Kenaington Avenue 
10737 So Michigan Avė.

Kalbu lietuviškai
..............................................—

Telephone Boulevard 2111

DR. A. J. KARALIUS 
gydytoms ir chirurgas 

VALANDOS: 1-12 ryto 
2__ 9 vakarti

IIOI B Horgat Si. Chleaso, Dl

F»lunlcsnoS.
Jauny Žąsų 79c. svaras.
Pusiau su pūkais $1.39 svaras.
Geriausi pūkai $1.69 svaras.

BECKS DEP. STORE 
3323-25 South Halsted St.

*....... -------  ------------- - ■ ■

Vyriškų Drapanų Barpnii
Teisingas apsiėjimas. Garantuo 

tas užgančdinimas. Vyru ir vaiki 
nu neatsišaukth padaryti ant ui 
sakymo siutai ir overkautai, vėliau
sios stailės ir konservatyvi modeliai. 
$20,00 iki $45.00.

Vyry ir vaikinų gatavai padaryti 
siutai ir overkutal $15.00 iki $28.00

Vyry kelnes $3.00 ir aukščiau.
Vaiky siutai $5.00 ir aukščiau.
Pirkite sau overkutus dabar pa 

kol prieš ateinančią žiemą nepakilę 
kainos.

Mes Užlaikome taipgi pilną sande 
lj nežymiai vartotų siūty ir over 
kuty $8.50 ir aukščiau.

Full dress, tuxedo, frock siutai 
ir tt. $10.00 Ir aukščiau.

Atdara kate Vakaras iki 9 vai. vak 
Nedaliomis ikiu> vai. vak. Subato 
mis tisą dineą iki 10 vai. vak.

8. GORDON, 
1419 80. Halsted 8t„ ChlčMge, m 

įsteigta 1N2

Teisingai —*——,
kuomet jus Kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga t 
krūvą, kuomet siuvate arba įkai
tote. Kuomet jus esate trumpa
regis arba toli regit, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur. Mano 26 metų 
patyrimas šiame užslėkime id- 
teiks jums geriausias pasekmes.

Gydymas visų akių. ausų, no
sie? U gerkles ligii. Po priežiūra 

specialisto. U- 
tarnlnkais ir pėtnyčioms nuo 2 
iki 5 po pietų.

> JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

> Tėmykite į mano pan 
Valandos: nuo 9-tos vai. f 
8 vai. vakaro. Nedėliojo 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 1S me
tų kaipo patyręs gydytojas, ehirurftM 
ir akušerla.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray Ir kitokius elektros pris- 
taiaus, ,

Ofisas fr tabaratorljai ISIS #. isSl 
fitt. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, Ir • 
8 vakarais. Telephone Ganai 8110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Rez. 933 8. Ashland Blvd. Chieago 
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. Chieago 
Telephone Drover 9693

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

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

3149 S. Morgan st., kertė 32 sL
Chieago, Illinois. 
SPECIALISTAS:

Moterišky ir Vyrišky. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dėliomh nuo 9—2 po pjet.
Telephone Varde 687

Telephone Yarils 5032

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

VALANDOS! NUO 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare e

. l!l. i . Jį,,- , I i ,IV
■ ■■!) ■ainimi iii iifii'ifciįB'<■"<

Dr. M. T. Strikolis* 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS.
1757 W. 47 St, Chieago, I1L
Ofiso Tel. Boulevard 160 

Rezj Tel. Sfeeley 420

Tel. Yards 3654. AKU1ERKA

Mrs.A.MlchoievIczj
Baigusi Akušerijos ko 
legiją; ilgai praktika
vusi Pennsylvanijos 
hospitalPse ir Pašėk
ui i n g a i patarnau
ja prie gimdymo. 
Duodu todą visokio
se ligose moterims ir 
merginoms.
3118 So. Halsted Str.
. (Ant antrą lyby)

Chieago, III. •
Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vėlai vak

IMPERFECT IN ORIGINAL
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RASTA-PAMESTA

NAUJIENOS, Chicago., IK Panedėlis, Rugsėjo 22, 1919
J i-IJĮ ■■■! J i . m—■■.U. I

KAS RADO?
Mikolas Meiris pametė pilietybės 

popierius. Jis mano kad jis palikęs 
juos savo senoje gyvenimo vietoje 
4549 S. Paulina st. Kas sugrąžins 
juos gaus $10 — Mikolas Meiris 

1739 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

Dr. F. 0. Carter
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės.

INFLUENZA
Ar kenkia kas 

nors jusi) gerklei 
nosiai, ar jūsų inig- 
dalinės gilės ne
sveikos, jei taip tai 
jus galite užsikrės 
ti influenzos ant- 

kriČiu. Aš turiu 
specialius cirpus 
nuo influenzos; vie

nas ičiepijimas dabar, o kitas vidu
ryj žiemos apsaugos jus nuo ligos. 
Migdolines giles išimu ir gydau spe 
ciallu budu.

DR. F O. CARTER
120 So. State Street

Besisukančių šviesų iškaba. Va
landos nuo 9 iki 6. Septintadieniais 
nuo 10 iki 12.

Atdara Šeštadieniais po pietų.

Vynuoges, Vynuoges!
Vynuogės valgymui, vaisių koše

Jei ir kitoms naminėms vartonėms, 
Californijos, New Yorko, Michiga- 
no kas kokiomis apštimis nori gur
kliais, kalbelėmis ar vogonais. Tel. 
Main 2835. Klausk Dan Coyne'o.

Coyne Bros.,
119 So. Water St. Chicago, III.

New Castle, Pa. 
Hupgs. 3 d., 1919 m.

P-nui P. Baltrėnui.
616 W. 31-ts St., 

Chicago, 111.
Gerbiamasis:—

Mano sveikata buvo bloga nuo 
paskutinės operacijos apie trįs me
tai atgal. Daktarei negalėjo man 
pagelbėti. Aš pamačiau jūsų apskel 
bimą lietuvių laikraštyj ir P®rsi* 
traukiau iš jūsų vienų bonkų Šiltu
te Stomach Bitterio. Aš sugėriau tų 
bonkų bemėgindama ir jis man ste
bėtinai pagelbėjo. Aš galiu geriau 
miegoti ir valgyti ir mano raumenis 
daug stipresni pasidarė.

Jus galite panaudot mano vardų, 
patardami savo vaistus. Pirmutinę 
bonkų aš apturėjau per ekspresų. 
Aš turėjau laukti pusantros savaitės 
iki gavau jų ir man ekspresas pas
kaitė 44 centus. Bukite geri pri- 
siųskite man dar tris bonkas Salo
te Stomach Bitterio pakine krasa, o 
aš užmokėsiu, kaip gausiu. Jei ne
gulite siųsti pakine krasa, tai siųs
kite per ekspresų.

Su pagarba,
Mrs. W. Caparrutes,

421 Galbreath avė., New Castle, Pa.

Pranešimai
Milwaukee, Wis. — SLA. 177 

kuopos prakalbos įvyks 28 dieną 
rugsėjo. John Monks svetainėj 719 
First avė. Prasidės 2:30 vai. po pie
tų, kalbės drg. P. Grigaitis, iš Chi
cago*. Meldžiam nepraleisti progos 
ateikit visi, nes kalbėtojas dar pir 
mų syk mus atlankys

— S. Dementis.

Roseland — Beikale jsisteigimo 
nuosavos svetainės, draugijų dele
gatų susirinkimas įvyks seredoje, 24 
rugsėjo, 7:30 vai. vak. Aušros mo
kykloje, 10900 Michigan avė. Dele
gatai bukite visi, nes šis susirinki
mas turės atlikti svarbiausi darba.

Laikinasis rašt. A. Grebelis.

Ryt. Žvalgi. Kliubo mokyklos 
susirinkimas jvyks panedėlyj, rūgs. 
22, 7:30 vai. vakare Liuosybės svet. 
1822 VVabansia avė. Malonėkit, drau 
gai, atsilankyti, kurie norit moky

sies — Komitetas.

Paj ieškojimai
ASMENŲ JIESKOJIMAI
Pajieškau motinos Onos Buniblic 

nės taipgi seserų bei giminių. Moti
na gyveno KuntaičTų mieste, Telšių 
apskr. Trįs mėnesiai atgal leidau 
laiškų motinai per Daniją, bet jo
kios žinios negavau. Atsišaukite 
greitai Renė Bumblaitė, 128 Ken- 
sington avė, Chicago, III.

Pajieškau giminių pus
brolių Antano ir Darni 
ninko Stanevičių ir 
Pranciškaus, Rapolo ir 
Stanislavo Bimkunų, 
Skirsnemunės mieste
lio; Simano Marijonos,

Onos Andriukaičių, Palėsio kaimo, 
Skirsnemunės parap.; Jono, Onos, 
Zuzanos Strelickių, kaimynų Skers- 
nemunės par. visi Kauno gub. Nese
nai sugrjžau iš Francijos, kur 16 
mėnesių išbuvau muzikantu prie 
Suv. Valstijų kariuomenės ir galiu 
daug ką jums papasakoti apie Lie
tuvą. Atsišaukit laišku ar per tele
foną.

Anton Stanevicze, 
Muzikantas, 

Bariton and Siid Trombon, 
Chicago, III.

Pajieškau savo pažįstamos Kava- 
lauskaitės; girdėjau, kad apsivedė, 
bet po vyru pavardės nežinau; ji 
turi savo namus Chicagoje. Paeina 
iš Kauno gub., Baseinų apskr., Kel
mės parapijos, Beržinskių sod.; 
turiu svarbų reikalą. Atsišaukit ad 
resu:

K. S. Bukcasz,
3429 So. Union avė., Chicago, III.

Pajieškau Charles Andriekaus, 
gyveno Chicagoje, kas praneš anie 
ji gaus $5.00 Adresas: Martinas Bu- 
beževičius, 1<739 So. Halsted st.

M. BORN and CO.

REIKALAUJA
PATYRUSIŲ
SIŪTI
MOTERŲ IR MERGINŲ

DARBININKŲ ŠVARKŲ 
SAPOJE.

PAMUŠALO
SEGIOTO JŲ

TRIMERIŲ

ŠVARKŲ DIRBĖJŲ 
RANKINIŲ

PAMUŠALO
SIUVĖJŲ

KREIPTIS I OFISĄ ADRESU
2214 SO. OAKLEY AVENUE

Reikalinga mergina prie namų 
darbo gera mokestis, maža šeimyna. 
Atsišaukit tuojaus adresu:

W. Message
3548 Sb. Halsted st. Chicago, III.

REIKALAUJA dešimties prityru
sių moterų senoms popieroms skir
styti — Geriausias užmokestis. Taip 
gi reikia stiprių vyrų prie abclno 
darbo.

Republie Waste Paper Co.
626 W. Taylor St.

REIKALAUJA merginų prie dar
bo dirbtuvėje. Gera mokestis, pu
sė dienos sukatoj. Atsišaukti, 900 
W. 18th St.

REIKALAUJA moterų prie šva
raus. lengvo nuolatinio darbo skirs
tyti knygas ir popieras. Gera moke
stis, kreiptis j uiveizdą — Gumbin- 
sky Bros and Co. 2261 So. U :ion 
avė., Chicago.

REIKIA patyrusios Lietuvaitės 
pardavėjos uera mokestis. Delson 
Knitting Mills.
1307 Milwauke« av7*. Chicago, III.

REIKIA patyrusios moters skudu 
rams rinkti, $20 j savaitę.

P. Goldman,
1017 So. Fairfield Avė., Chicago

KREIPTIS Į OFISĄ ADRESU:

REIKIA DARBININKŲ , REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ MOTERŲ

\\ —_____ _

M. Born & Co.
/ t

REIKALAUJA PATYRUSIŲ 
PRIE SIUVIMO 
MOTERŲ IR 
MERGINŲ

M. BORN and CO.

REIKALAUJA 
PATYRUSIŲ 
SIŪTI i

MOTORŲ IR MERGINŲ

• _________

DARBININKIŲ ŠVARKŲ 
ŠAPOJE.

KIŠENIŲ DARYTOJŲ
1 \ ’l . ’ ’ j ’

/__________

KIŠENIŲ DARYTOJŲ

M. Born & Co.
t- ---...... - —.—

REIKALAUJA
PATYRUSIŲ PRIE SIUVIMO 

VYRŲ,

DARBININKŲ ŠVARKŲ 
ŠAPOJE

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

JIEŠKO DARBO NAMAI-ŽEME

KIRPĖJŲ

KIŠENIŲ DARYTOJŲ

1532 ELKGROVE AVĖ. f] ŠVARKŲ STIČIUOTOJŲ

ŠVARKŲ STIČIUOTO- 
JŲ

RANKINIŲ KRAŠTŲ 
SUSEGIOTOJŲ 

i

RANKINIŲ KRAŠTŲ 
SEGIOTOJŲ

RANKOVIŲ SKYLIŲ 
SUSEGIOTOJŲ

T

DARBININKIŲ KELINIŲ
SAPOJE.

REIKIA rankinės siuvėjos ir ma
šinos aperatorės 8 Valandos j die
nų, laikas ir pusė už viršlaikį. Gera 

mokestis. Deiaon Knitting Mills 
1519 Milvvauke avė. Chicago

VYRŲ
DŽOINERIŲ

ŠI FIRMA PER 43 
METUS SAVO 
GYVAVIMO
YRA PAGARSĖJUSI 
TUO,
KAD JI YRA TEISINGA
IR KAE\ MOKA 
GERAS ALGAS 
DARBININKAMS.

KREIPTIS J OFISĄ ŠIUO 
ADRESU:

540 SO. WELLS ST.

REIKIA
DARBININKŲ

Švarkų Sapoje
Visuose skyriuose nuo jūsų priklauso uždirbti 

kuodidžiausią užmokestį.
GERIAUSIOSE DARBO SĄLYGOSE

REIKALAUJAME JUS — DABAR.

Kišenių — pirmų ir antrų beistuotojų — pečių beistuo- 
tojų — skylių darytojų, viršutinių apikaklių dirbėjų — 
atsiulėtojų, guzikų prisiuvi neto Jų, egzaminuotoji# pir
mųjų ir antrųjų beišturiu, pritaikytojų.
Dirbtuvėje dieninė šviesa. — Dirbkite didžiausioje Chi- 
cagos dirbtuvėje, turinčioje naujoviniausius įtaisymus 
ir sveikiausioje rubsiuvių šapoje.

KETURIOSOESIMTS KETURIOS VALANDOS SAVAITĖJ
Ateikite pasimatyti su mumis.

International Tailoring Co.
Samdymo ofisas 3148 — 50 W. 26-th St. arba

847 W. Jackson Blvd.,

M. BORN and CO.

REIKALAUJA
PATYRUSIŲ PRIE 
SIUVIMO
VYRŲ

DARBININKŲ ŠVARKŲ
SAPOJE.

—r------r- •
DROBĖS SEGIOTOJŲ

TRIMERIŲ

RANKINIŲ ŠVARKŲ 
SIUVĖJŲ

PAMUŠALO SIUVĖJŲ

KREIPTIS Į OFISĄ ADRESU: 
2214 So. Oakley Arenuo

REIKIA mullq agento katras 
yra patyręs. Gali kalbėt Lenkiškai 
Lietuviškai ir Angliškai. Geras past 
tovus užsiėmimas darbas ant koml- 
šeno. Atsišaukit tuojaus. Polonia 
Soap Co. 1420 Emma st. Chicago.

REIKALAUJA Prastų darbininkų 
liejykloje. Pastovus darbas. 

LINK BELT CO. 
329 W. 39 th St.

REIKALAUJA namsargio pagclbi- 
ninko — 6226 Harners avė., 1 pagy
venimas, užpakalyj.

REIKALAUJA anglių pilėjų, $55 
mėnesiui, kambarys ir valgis.

Chicago Beach Hotel, 
51-st Gomeli avė.

REIKIA ugniakurio į dirbtuvę.
ROOS MFG. CO., 

1051 N. 16 th St. kampas Fisk st.

REIKĄLAUJA vyrų lietuvių hote- 
lyje. Gera gyvenimo vieta pakelei
viams ir vietiniams. Tinkami šva
rus kambariai po du ar po vienų ir 
nebrangus ir geras lietuviškas val
gis. Lietuviškas Kotelis, 1606 So. 
Halsted St.

REIKALAUJA pirmos rankos ke
pėjo. Kreiptis pas Warnis Bros. 
3838 So. Kedzie avė. Tel McKinley 
5044.

REIKIA patyrusio cabinet make- 
rio prie tąsymo rakandų. Pastovus 
darbas.

Gladmah Bros.
832 Maxwell4 St., Chicago, III

.. .......... ................................ I ii Iifr.il M- ' VU", —

REIKALINGI 2 kepėjai, vienas 
Dienios rankos, kitas Į anfrarankis. 
Telefonuokjte: iSillman 659.

Pajieškau darbo bučernėj. Esu 
dirbės tą darbą ir norėčiau gerai 
išmokti. Kam reikalingas tokis dar 
bininkas, atsišaukit pn. 901 W. 20 
gat. Frank Vidėk.

PARDAVIMUI
Pardavimui keptuvė su namu ir 

visais įtaisymais lietuvių apgyvento
je kolonijoj; biznis išdirbtas gerai, 
bet savininkas priverstas parduoti 
dėl nesveikatos. Kreiptis 2910 W. 
40-th St. Tel. McKinley 3791.

■ .................................. —..... .. ................ ...... ....i,„.............„. .

PARDUODU restorantą, lietuvių 
apgyventoj vietoj. Biznis išdirbtas 
per 8 metus. Priežastis parudavimo 
patirsite ant vietos. 1619 So. Hals
ted st. Chicago.

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda pigiai 2 barzdaskutyk 

los krėslai. Kreipkitės pn. K. la
mintas, 1739 So. Halsted st.

Kas turite pardavimui. Kas turi
te pardavimui visus bučernės fik- 
čerius ir įrankius. Atsmauki! laišku 
arba ypatiškni vakarais.

Domininkas Jucis, 
830 W. 34-h St.

RAKANDAI

TIKTAI SI MĖNESI.
Griausls pasiullnimas gaus puikų 

tikros skuros seklyčios setą, varto
tą 30 dienų, vertas 8175. Mes esame 
priversti taipgi pratuštinti daug ki
tų seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
fonografas. PRISIUNčIAMF. Už- 
DYKA. Priimame Liberty Bonds. 
WBSTF.RN FURNITURE STORAGE 

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

dėliomis nuo 10 iki 4 vai.

DIDŽIAUSIAS bargenns Chicagi- 
. e , pars.C’.oda 2 lotu, krūvoj Oi’s 

30 pėdų pagal pat 72 Ir Archer A v. 
ant puikaus kalno su 15 žaliuojan
čių aržuolų. Atsišaukite pas savi
ninką.

R. Vaičaitis,
816 W. 34 St. iš fronto *

FARMŲ PIRKĖJAI.
Pirmiau negu pirksite FARMA 

(aukite platesnius paaiškinimus iš 
Jetuvių Bendrovės apie Lietuvių 
kolonija VVisconsine, kur jau daug 
ietuvių gyvena ir dar tūkstančiai 

apsigyens, nes ten žemė labai gera, 
Bnt kurios nepaisant kokie metai 
nebūtų, visada geras užderėjimas. 
Dabar geriausias laikas važiuoti ir 
jamatytl, kokie javai šįmet yra, 
tad iš kilų valstijų žmones atvažia
vę stebisi. Dauguma nuo bendro
ves pirkusieji buvo išvažinėjų po 
visų Ameriką, be geriau negalėjo at
rasti kaip Wis. lietuvių kolionijoje,. 
kur išlygos yra prieinamos ir bied- 
niausiaių žmogui, o prekė perpus 
pigesnė ui Žemes negu kitur. Gra
žios (leikos) ežerai dabina visų a- 
pielinkę, miestas arti, su visais pa- 
rankumnis dėl farmerių. Ta.ip-gi ir 
keliai visur geri, kad ir blogiausiam 
ore galima išvažiuoti.

Kas norite nupirkti gerą farmą 
pigiai, linksmoj vietoj ir tarp sa
vųjų.

Tai prlsiųskite savo adresą, o mes 
jums prisiusime knygelę su plates
niais paaiškinimais, paveikslais ir 
pienu.
LIBERTY LAND 4 INVESTMENT 

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

DARBININKŲ KELINIŲ 
ŠAPOJE
j-

DŽOINERIŲ

ŠI FIRMA YRA 
PAGARSĖJUSI 
PER 43 SAVO 
GYVAVIMO

METUSv TUO ŠAD 
JI YRA TEISINGA 

IR KAD MOKA 
gehAS Algas

DARBININKAMS.

BARGENAS
Jaunai Porai.

Mes turime trišmotę šikšninę svet 
ruimio daiktų eilę vėliausios mados, 
vertų $200. Vartota lo dienų. Par 
duosime už kiek kas geriausiai 
duos. Taipogi $150 vertės gražų di 
delj fonografą, taip kaip naujas, su 
rekordais, deimantine adata, už $45. 
Taipgi turime kilimų. Ateik pažiu 
rėt tuojaus.

SOUTHSIDE FURNITURE 
STORAGE

—2102 W. 35-th St. kampas Ar
cher avė. Atdara nuo 9 iki 9 vak. 
Septintadieniais nuo 10 iki 4 vai. 
po pietų.

NAMŲ BARGENAI BRIDGEPORTE
4. pagyvenimais mūrinis namas 

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

2 pagyvenimais mūrinis namas, 
randos atneša *24 į mėnesi, parduo
dama už $1,900. $300 reikia įmo
kėti. Namas netoli Halsted ir 33 
gat.
į Du namu ant vieno loto, abudu 
tauriniai, gyvena 4 šeimynos, ran
dos atneša $52 į mėnesi. Kaina 
*2,900. $500 įmokėti. Yra netoli 
Halsted ir 34 gat.

2 pagyvenimais naujas mūrinis 
namas po G kambarius, su elektros 
šviesa, maudynėmis, užpakalyj di
delis garažas 6 mašinoms, parduo
dama labai pigiai.
SUROMSKI CO. 3346 So. Halsted *L 

1 CHICAGO, ILL

Kreipkitės į ofisą šiuo adresu:

540 SO. WELLS STR.

REIKALAUJA: kriaučių prie
plynai siuvamų moterų švarkų, 
kuogeriausia užmokestis nuolatinis 
darbas, ateikite šiandien pasirengę 
dirbti.

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

REIKIA patyrusio varnišuotojo 
prie pataisytų rakandų. Pastovus 
darbas.

Gladman Bros.
832 Maxwell St„ Chicago, III.

M. BORN and CO.

REIKALAUJA 
PATYRUSIŲ PRIE 
SIUVIMO 
VYRŲ.

PARSIDUODA pigiai seklyčios 
setas, 3 daiktai, dvi lovos, virtuvės 
stalas ir krėslai, taipgi indai. Ateikit 
adresu 1433 N. California avė., pir 
inas pagyvenimas.

FARMA.
80 akrų žemės Michigan, 1% my

lios iki miesto, arti didelių fabrikų 
miestų, 40 akrų dirbamos, 40 akrų 
ganyklos, aptverta tvoromis, dide
lis sodnas, arti ežero. Kaina $1900, 
mainom ant miesto propertes.

United Land &. Investment Co., 
117 N. Dearborn St., Chicago, 111.
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MOKYKLOS

ĘXTBA BARGENAS
Jei reikalaujate rakandų, nepralei 

skite šito bargeno. Vėliausios ma
dos seklyčios eilė, valgomojo setas 
miegamojo setai, aksominiai kili
mai, paveikslai ir tt. bus atiduoda
mi už kokį nebūk teisingą pasiuli-, 
nimą. Taip pat graži grojamoji pia 
nina stiliaus 1919 m. ir $200 dvigu- 
ąja plunksna fonografas. Groja vi
sus rekordus. Parduodama už $55 su 
rekordais ir deimanto adata. Visi 
daiktai nauji.
Rezidencija 1922 Kedzie avė

Parsiduoda beveik nauji 4 kamba
riams rakandai. Sykiu ir kambariai 
pasirandavoja. Parduosiu visus ar
ba atskirai; pigiai. Kreipkitčs va
karais.
3044 So Union avė. ant 2-rų lubų

AUTOMOBILIAI
Didelis Bargenas — 2 po 7 sėdy

nes “Lozier” limouzinai. Puikus iš
nuomavimui arba vestuvėms. Kiek
vienas vertas $2,700. Kas daugiaus 
pasiūlys, tas paims.

CRYSTAL ROCK OIL CO.
3932 So. Emerald avė.
DIDELIS BARGENAS.

Parsiduoda Winton Six automo
bilius. 7 sėdynėmis, 5 naujomis rat- 
lankėmis, pats įsieina. Kreiptis pn. 
3301 So. Morgan st.

PARSIDUODA geriausio padary
mo automobilius, Haynes, 1916 m., 
7 sėdynėmis, 5 naujomis ratlnnkė- 
mis; atrodo ir eina kaip naujas. 
Parduosiu labai pigia kaina, nes tu 
ri būti parduotas greitu laiku. Atsi 
šaukit pn. 3122 So. Halsted st. Ga
ražas Ghasas Bros.

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

NAMAI-žEMfi
PARDUODAMA medinis namas 

pn. 1618 So. Halsted St. dviem aug- 
Štais, 2 pagyvenimai ir Storas su 
penkiais kambariais e užpakalyje. 
Viskas gerame stovyje. Parduos la
bai pigiai, nes savininkas turi išva
žiuoti. Atsišaukit 1618 So. Hals
ted St. štore.

Pardavimui Didelis 'Bargenas 3 
augštais nainųs ir lotas su nameliu 
užpakalsj. kuiną $1,900. Atsišau
kite pn. 1627 So. Morgan St.

Parduodama /forma Wiscoinsino 
valstijoje, 40 akrų žemės, stuba pen 
kietis kambariais, 6 karvės, 2 ark
liai, 10 kiaulių ir visi formos įran
kiai ir trobos; pro formų teka gra
žus upelis; labai gerai su gyvuliais. 
Forma gražioj vietoj, per 1 mylią 
nuo miesto, parduoda pigiai pats 
savininkas, ne agentas. Pardavimo 
nriežastim yra senatvė. Platesnėms 
žinioms reikia kreiptis laišku, arba 
ynatiškai tokiu adresu: Martin Ni- 
derstros, Rox 113, Wausaukee, Wįs,

M

Mokykla Kirpimo ir Deaigning 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdai*.

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus šinovn | trumpą 
laiką.

Mes turime didžiausius ir Biriau
sius kirpimo-designinf ir rtrrimo 
skyrius Jkur mes sutelkiama araktift- 
ką’ patyrimą kuomet jų* monyritfta.

Elektra varomos mašinos mimą 
siuvimo skyriuos*.

Jus esate uikviečiami aplankyti ir 
Samstyti musy mokyklų bila laiku— 

ieną ir vakarais ir gauti spactalil* 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų mla- 
rą — bile stailės arba dydžio, ii fai
le madų knygos.
MA8TEB DESIGNLNG RCHOOL

J. F. Kasnicka, P«r4etiai»
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St. aat 4 lubų

VALENTINE DRESMAKINO 
COLLEGES

6205 So. Halsted at, 3407 W. Ha- 
dison, 1850 N. Wella st.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Da- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantno* 
ta išmokinti jus pasiūti suknes ui 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Piralaiakl

INTERNATIAL BARBE* SCHO 
Mokytis tereikia tik 16 

kui mes mokamo 50% to iq 
uys uždiit)a 653 W. Matiis 
vienas blokas į rytus nuo 1 
gatves.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
1ės, stenografijos, typewritingį pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poii- 
tikinės <4 Unijos, pilietystės, dai- 
liarašys »

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST.. CHICAGO.

ĮVAIRUS skelbimai

Pigiai Viskas
Ura visi vyrai pas JOHN NORVIL- 
LO. Mat Marroyv po 10c. Baltas alus 
nei klausti nereikia visas po 16e 
Didelis alaus stiklas 5c. Geriausi ci
garai po 10c.

John Nomillo 
3337 Aukuru Ava.

Iifr.il



