
VOL. VI

DISTRIKTE

Lenkai paėmė Disną

7 žmončs pašauti prie Pittsburgho

Didžiosios plieno liejyklos uždarytos

Plie

Kiek kavos suvartojama
Malžtini&ka plie.

Angliakasių 
konvencijoj

sakot kad 
pasek iiuiv

12,000 
15,000 
4,000 
2,000 
5,000 

15,0(M) 
4,000

86,300 plieno darbininkų strei 
kuoja vien šiame distrikte.

PLIENO LIEJYKLOS GABE 
NAŠI STREIKLAUŽIUS.

76,000 
30,000 
15,000 
50, (MM) 
12,000 
9,000 
5,000 
3,000 
4,000 

12,000 
15,000 
. 6,000

6,000

VVILSONAS NESIMAIŠYS
PLIENO STREIKĄ

Amerika svarsto neduoti Vokie 
tijai paskolos kol vokiečiai neiš 

sik raustys iš Lietuvos.

VIRS 300,000 PLIENO DARBI 
NINKU STREIKUOJA.

PITTSBURGH, Pa., rūgs. 22. 
— Šiandie vidurdienyj naciona- 
lio plieno darbininkų komiteto 
sekretorius Wiliiam Z. Foster pa 
skelbė, kad setyipnas skaičius 

plieno darbininkų streikuoja: 
Chicagos distrikte.... 
Cleveland .................
YoungstoAvn mieste . 
Youngstown distrikte 
Buffalo .....................
Homestead ...............
Braddock .................
Ranki n.......................
Clairton ...................
Monessen and Donorą 
Wheeling .................
Steubettville..............
Pueblo .......................
McKeesport and

Duųuesne ..............
Pittsburgh city..........
Vandergrift...............
Leechburg ...............
Brurkenaldge ............
Johnstown.................
Coattesville ...............

Katalikų karės taryba siunčia 
komisionierią Kaunan.

ANGLIAKASIAI REMS PLIE 
NO DARBININKUS.

Mušeikos užpuolė ant streikie 
rių ir 7 žmones sunkiai su. 
žeidė. .

Streiklaužiai gabenami trauki 
niais ir automobiliais į Gary.

pilnis pasisekimas.
distrikte1

KlJITOfr Chicago, III., Utarninkas, Rugsėjo-Septe mber 23 dL, 1919

judėjimo, Nonpartisan Leaguc 
ir kitų farmerių orgariizacijų 
bus pakviesti konferencijom i

Ryto jvyks svarbi konferencija 
nepriklausomomis plieno 

kompanijomis.

300,000 PLIENO DARBININ 
KŲ STREIKUOJA.

300.000 plieno darbi 
ninku streikuoja

ir ne 
Tlki- 

treiko pri-

Konvencija reikalauja apsispren 
d i m o visoms mažomsioms tau

toms.

True translation filed wlth the post- 
niaster ut Chicago, III. Sept. 23, 1919 
sis rc<|iiirc<l by the net of Oct. 6, 1917
AMERIKIEČIŲ PAGELBA LIE

TUVAI

Bolševikai pasirengę apleisti 
Petrogradą.

VISOS PLIENO LIEJYKLOS 
UŽSIDARĖ CHICAGOS DIS 

TRIKTE.

PITTSBUGH, Pa., rūgs. 22.
Milžiniškas generalis plieno

SOCIALISTAS MAYORAS AT 
SISAKO PRIIMINĖTI KARA

LIUS.

True Iranslntion filed \vith the post- 
master at Chicago, III. Sept. 23, 1919 
as reųufrcd by the i»d of Oct. 6,1917

ESTONAI IR LENKAI PER
TRAUKĖ TARYBAS SU 

BOLŠEVIKAIS.

ST. LOIUS. Kavos pirklių 
konvencijoj pasakyta, kad Aine- 
ikos žmones suvartoja daugiau 

kaip miliardą svarų kavos į me
tus. Kavos varto j imas padide-

COPENHAGENį rgs. 22. — 
Central News agentūra gavo ži
nią iš Helsingfors, kad bolševi
kai padare visus prisirengimus 
evakuoti Petrogradą.

Estonijo presos biuras čia ga
vo bevielinę žinią, kad vedamos 
tarp bolševikų ir Estonijos su 
Lenkija taikos tarybos tapo per 
trauktos.

(Tai yra pirma žinia, kad len
kai dalyvavo Tarybose su bolše
vikais. Pirmiau buvo pranešta, 
kad lenkų delegatai atvyko j Es 
toiiiją, kad dalyvavusi Paba]ti- 
jos konferencijoje kaslink tary
bų su bolševikais, (bet paskui at
sisakė tarties su bolševikais. Ir 
niekad daugiau apie lenkus ne
buvo minima).

86.000 streikuoja Chicagos 
distrikte

bus silipniaudios, pasirodė tarp 
stipriausių. Pavyzdžiui iš Mil- 
u»aukee pranešama, kad ten sus
treikavo 98 nuoš. Tas yra visa
me Chicagos distrikte.”

Geležinkeliečiai sustreikavo.
švičmanai ir inžinieriai ant 

visų j plieno liejynlas įeinančių 
geležinkelių, kaip pranešama, ir
gi sustreikavo.

Manoma, yra, kad geležinke
lių ir laivų darbininkai ir anglia
kasiai taipgi prisidės prie strei
ko, atsisakydami gabenti plieno 
išdirbi riius ir rudą, o anglikasiai 
atsisakys kasti anglis dėl plieno 
liepyklų.

PARYŽIUS, rūgs. 22. — Vo 
kieti ja turi sustabdyti savo kari, 
nį veikimą Lietuvoj, arba ki 

jog ji ne 
savo a

mas 
panijoms.

Konvencija taipgi 
zoliucijas, reikalauj 
aus ištraukimo Amerikos karei- 
M’ių iš Rusijos, suteikimo aj>sis- 

ikYhuo ir s’avyvaldos teisių 
ai ir visoms kitoms mažo

sioms tautoms, kurios tik gali 
pačios valdyties ir atmetimo 
Cummins geležinkcl.p, bitai us 

sugrą:fn*mČio visais geležinke
lius .privatinei) nuosavybėn.

Konvencija taipgi pritarė or
ganizavimui nainonales 'darbo 

partijos ir įgaliiavo savo valdy
bą sušaukti darbininkų atstovų 
konferenciją tikslu tokią parti-

priėmė re 
ančias um.

True translntion filed with the jiost- 
master at Chicago, III. Sept. 23, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

VOKIEČIAI TURI APLEISTI 
LIETUVĄ.

ORAS.
Giedra šiandie ir ryto; nedide. 

le permaina temperatūroje.

PITTSBl’RGH, Pa., rūgs. 22. 
— Iki r vos tik prasidėjo plieno 
darbininkų streikas, kaip plieno 
trusto |xusanulyti mušeikos ir 
šerifų pagelbininkai pradėjo lie
ti streikierių kraują. Jis hy>o pra 
lietas šįvakar prie 
Steel Co. dirbtuvių ?

Skaitykite r Platinkite 
°N A U J . E N A S

LONDONAS, nigs. 22. — Ad
mirolas Kdlčakas, gaįl/va visos 

talkininkams, kad jis pasitrau 
Rusijos valdžios Omske prano
kia iš vietos vyriausio valdono 
ir paveda tą vietą gen. Deniki- 
nui, vadovui anti-bolšcvfikų slie
kų pietinėj Rusijoj. Ta žinia pra 
nešą praneša bevieliais praneši
mas sovietų valdžios Maskvoje. 
Pranešimas prisipažįsta, kad bol 
ševikai paleido Kurską po smar
kaus mūšio su gen. Denikino ka
reiviais.

GARY, Ind, rūgs. 22 
no trustas jau pradėjo gabenties 
streiklaužius į savo liejyklas, 

kurių darbininkai šiandie metė 
darbą. Šįryt atvežta keletas trau
kinių tokių strdciklaužių. Pas
kui daug privežta automobiliais. 
Bet streikieriai į tdi mažai at
kreipia atidos. Teisėjas Gary turi 
dar daug desėtkų tūkstančių pri- 
sigabenti streiklaužių, kad galė
tų jis operuoti savo dirbtuves.

Mieste, kol-kas visai ramu.
šiandie, vakare ketina išeiti ir 

paskutiniai darbininkai, 'kurie 
dar buvo nuėję dirbti, kad atsi

gavo užmokestį.

ikių reik- 
Taipg*i 

nepriklausomąsias 
kad jos kartu su 
kooperuotų spyrf- 
komp.' nusileisti 

Manoma, 
atsilieps 

netur-
rezerve,

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

Tklephone Canal 1506

True Iranslntinn filed w»th the pnst- 
inaster at Chicago, III. Sept. 23, 1919 
as refpiircd by the ."< i <»f Ori. ft, 1917
RYMAS PRAŠO TALKININKŲ 

PAIMTI FIUME.

žia neužgirtų Amerikiečių finan- 
sistų paskolą Vokietijai. Jau per 
tūlą laiką svarstomą suteikti pa
skolą $120,000,00 ir jau buvo 
renkami įvairus didieji intere
sai po globa federalio rezervo 
banko. Kadangi dalykas jau 
tiek toli nuėjo tai butų dideliu 
smūgiu Vokietijai, jei dabar jis 
taptų sustabdytas.

Išrodo, kad greičiau bus grieb
tasi ekonominių priemonių sus
tabdymui gen. von der Goltz vei
kimo, negu karinių priemonių, 
kadangi talkininkai negali pa-

COPENHAGEN, rūgs. 22. — 
Dr. Thomas Walsb, Amerikos 
Nacionalės Katalikų Karės Ta
rytais specialis komisionierius 
Lietuvon, atvyko į čia, iš kus 
Mažiuos Kaunan, kur jis tyrinės 
sąlygas. Jei jo raportas \Va- 
shingtono buveinei) bus prie
lankus, 15 amerikiečių slaugyto* 
jų išvažiuos iš Amerikos priėš 
lapkričio 1 d., kad apėmus ligon 
bučio, švietimo ir vaikų auklėji
mo darbą Lietuvoj. Tam tikslui 
yra attekamų keliatas tūkstan
čių dolerių, kurie buvo surinkti 
Suv. Valstijose. Walsh buvo pri
imtas Amerikos ambasadoriaus 
Švedijoj Ira Nelson Morris ir 
Lietuvos pasiuntinio Švedijoj Jo 
no Aukštuolio.

siųsti kareivių.
Taipjau tapo nutarta, kad Len 

kiija negali vartoti savo armijos 
Lietuvoj. Ištikrųjų, vyriausios 
tarybos problema dabar yra, 
kaip vienas pastebėjo “kaip ne

dali fisti Lenkijai kariauti su 
kiekvienu ką tik ji užmato”.

Veltai u si pranešimai parodo, 
kad gen gen. von der Goltz turi 
100,000 karevių, kurie yra gerai 
organizuoti ir aprūpinti amu
nicija ir reikmenimis. Fnanci- 
jos valdžia sako, kad ta armija 
veikia pilnu pritarimu Eberto 
valdžios kad užkariavus Pabalti 
jos provincijas.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Telephone Canal 1506

nutarė
plieno darbininkų streiką, bet ne kc 
skell^ant streiko tose kasyklose, Kalb 1,500 
kurios kasa anglis dėl liejyklų, j (T 
Tai nutarta todėl, kad (Mitįs an
gliakasiai rengiasi paduoti savo 
reikalu vijimus ir dar šį rudenį ga
li kilti didelis angliakasių streil 
kas, kuris reikalaus daugybės 
pinigų, lodei 
kad remiant ir užuojautos strei

BERN, nigs. 21. — Lenkų 
biuras paskelbė, kad lenkų armi
ja lgyj° pilną pergalę ant bolšt'- 
vikų įm) 10 dienų mūšio ant Dau
guvos upės. Taipjau tikrinama, 
kad bolševikai, kurie! pirmiau 
buvo perėję Dauguvos u|>ę, tapo 
apsupti, užmušti ar paimti be
laisvėm

Bl'iiras priduria, kadi 'lenkai 
paėjo palei Dauguvos upę ir pa
ėmę Disnos nvicstdlj, Vilniaus 

LONDONAS, rūgs. 22. — Ha- «ub- Baltgudijoj.
lijos valdžia atsišaukė į talkinin
kus, kad jie pasiustų talkininkų 
spėkas, išėmus italų, kad išvi
jus iš Fiuine poetą D’Annunzio, 
pasak žinių, kurios skaitomos Į>a 
tikėtinomis.

MILWAUKEE, Wis. rūgs. 22.
— Socialistas myyorjrs Hoan 

atsakydamas į Milvvaukee pirkly tjaip jai bus pranešt 
bos asociacijos laišką, prašantį, gaus iš Amerikos pinigų 
kad mayoras pakviestų Belgijos sisteigimui. Manoma, kad tokį 
karajių ir karalienę Albertą ir plen.ą svarstė Amerikos taikos
Elzblietą ^plaukyti Milwaukee delegacija Paryžiuje. Gen. von 
tarp kitko pasakė: “Meldžiu ne- der Goltz strategija priėmė po- 

priešinimos talkinin
kams, ypač nuo to laiko, kada 
tapo prirody*llart kad jis traukia 
kareivius iš Rytines Prūsijos.

I Amerikos ž\\lgsniu, situaci
ja yra tokia, kad notų rašymas 

Sunkiausias daly-

CLEVELAND, rūgs. 22. — 
šiandie 

visomis jogomis rem

CHICAGO. —John Fitzpatrick 
vakar vidurdienyj surinktos ži
nios iš streiko centrų Chicagos 
distrikte parodo, kad 67,500 plie
no darbininkų streikuoja. Skai
čius streikierių pasidalina seka-

"'(iury 22,000; Indiana Harbor Svarstoma kaip priversti vokiečius
11,000; South Chicago 20,000; apleisti LlCtllV3
Joliet-Chicago Heights 2,000; ____
Hammond 3,000; Evanston 1,- KOIZAKAS REZIGNAVĘS; PA 

ti 500; \Vaukegan 2,500; Mihvau- VEDĘ VALDŠIĄ DENIKINUI.
3,000; Sterling 1,000; De-

Beto visos plieno liejiklos jau 
dhb/i.T tiuli priisigabenę- ilgam 

laikui anglių, todėl ir jų atkirti- 
jų nelabai pakenktų kom-

PUEBLO, Col, rūgs. 22. — Vi 
sos kasyklos pieninėj valstijos 
dalyj, kurios aprūpina anglimis 
Colorado Fuel and Iron Co. dir
btuves, tapo uždarytos. Kasyk
los, kurių anglįs yra parduoda
mi, nėra uždarytos.

įtikinti teisėją Gary 
atstovauja visus trustb darbiniu, 
kus ir kad jis turės greitainusi 
lenkti prieš organizuotus darbi 
niūkūs, nežiuriinl kaip jis 
biivo prisirengęs kojvotl. 
masi, kad ryto prie 
slidės dar daugiau darbininkų.

Padrąsinti tokiu pasisekimu 
pradžios streiko centralinė tary
ba nutarė sušaukti visų unijų at
stovų konferendiją, kuri įvyks (ją įsteigti. Atstovai kooperacijų 
poryt Pittsburghe. į tą konferen
ciją bus pakviestos taipgi nepri- 
klausomos/ios plieno kompani
jos, jei tik jos norės apstilankyti 
ir pasitarti su unijų atstovais. 
Tos konferencijos tikslu bus iš
gauti pagelbą 'iš kitų unijų, y- 
jniČ jurininkų, pagelba, kad jos 
atkirstų gabenimą visi 
menų plieno liejyklom 
paraginti 
kompanijas, 
darbininkais 
me didžiųjų 
prieš darbininkus, 
kad daug kampanijų 
į tą pakvietimą, nes jos 
damos didelių kapitalų 
labiausiai) ir kenčia nuo streikų. 
Belo daug mažesnių kompanijų 
jau sutiko išpildyti savo drabi- 
nlinkų reikalavimus ir paktas nė
ra streiko. \

randa
si dickTauisos plieno trusto ir 
daugelio nepriklausodnų kompa
nijų dirbtuvių. Ir ne vienas iš 
skaitlingų plieno trusto distrik- 
to neatsiliepė taip solidariai kaip 
Chicagos distriktas.

Kuomet kituose miestuose' 
dar pasiliko dirbti kad ir nedi
delis skaičius darbininkų, ir nie_ 
kurios liejyklos šiaip taip yra o- 
peruojamos. Chcagos <tmtrikte 
visos liejyklos turėjo uždaryti 
duris, nes neliko nė vieno drabli- 

. ninko. Inžfnicriai taipgi prisi
dėjo prie streiko, taip kad did- 
£iosios dirbtuvės net savo pe
čius turėjo užgesinti.

Streikas ClAicagc 
yra pilnu pasisekimu. Iš 100,000 
plieno darbinliiikų šiame distrik
te vakar sustreikavo 86,300. Pa
gal miestus sustreikavusių, dar
bininkų skaičius sekamai pasi
dalina (po (lietines skaitlines:

Gary .'....................... 22,000
South Chicago.......... 19,600
East Chicago .......... 22.000
Indiana Harbor .... 11,000 
Evanston...................... 1,500
Waukegan .................. 2,500
Milwaukee.................. 3,0000
S11 • r!|i ng ................... . 1,000
DeKalb .................. 1,500
Jalliet-Chicago Heights 2,000 
John H. De Young, sekreto

rius Chicago Plieno Tarybos via-

Viso .................. 300,000
(Paduodantoji suma nėra pil

na, kadangi skaičius streikierių 
dieną labai padidėjo. Vien Chi
cagos distrikte streikuoja apie 
86,000 darbininkų. Tokiu budu 
streikuoja toli virš 300,000 plie
no darbininkų).

SACRAMENTO, Cal., rūgs.
22. Prezidentas Wilsonas 

šifiiu'l * vidurdienyj paskelbė,
kad jis neturi oficialių žinių a- 
pie plieno darbininkų streiką ir 
kad kadangi jis viską ką galima 
padarė išvengimui streiko, tad 
mažiausia dabar jis nesimaišys 
j streiką. Viską ką jis galįs dary 
ti. tai tik daboti, kad butų UŽ-

True translntion filed with the post- į 
laiKOina ix<uk<i. niaster at Chicago, III. Sept. 23. 1919'

us reiiaiied by the acl of Oct. 6,1917

LENKAI PAĖMĖ DISNA.

prašyti manės kviesti kokį-nors budį atvii 
karalių^ kaizerį ar carą. MiL 
wuukee žmonės rinkdami mayo- 
rą nereikalavo iš jo atsižadėji
mo savos jKigodonės. Ar jie ne
žinojo prie mano rinkimus, kad 

socialistai '^tsisakė sėbrauties nepagolhe 
su princu Henry ir karaliais? (kas, kokį 
Mes turime užimti savo vietą ar gietijai, tai, kad Amerikos vald 
su karaliais, jų auksinėmis lėk
štomis ir satelitais, ar susidėti 
su teisėmis paprastų žmonių. 
Aš stoviu už žnyones, kurie dir
ba. Į peklą su karaliais”.

KIEK STREIKUOJA CHICAGO True Irunslalion filed with the post-master at Chicago, III. Sept. 23, 1919 
as recpiii ed by the act of Oct. 6,1917 

KOLČAKAS REZIGNAVO?

JAU LIEJASI PLIENO DARBI-, Chicago distrikt
NINKU KRAUJAS

Sako bolševikų pranešimas 
ai yra dieninis paskelbimas

Vėlesnieji paduoda daug didi 
nę skaitlinę).

COLORADO KASYKLOS UŽSL 
DARft. laimėjo 10 dienų smarkų mūšį

su bolševikais.

CHICAGO
no darbininkų kova su stipriau
siu šioj Šalyj trustu ir kitomis 
nepriklausomomis plieno kom
panijomis jau prasidėjo. Vakar dlnrbininkų streikas prasidėjo ėmus 
prasidėjo generalis plieno darbi- • užganėdinančiai. Unijos vadovai 
ninku streiką* visoje šalyje, bet sako, kad Jie tokios geros prad- 
»vargiausiu to streiko centru žios nf nesitikėjo.

Daug plieno trusto liejyklų 
| ir kitokių dirbtuvių turėjo visai 
užsidaryti, o kitos kad ir operuo
jamos, tai tik visai mažomis spė 
komis, vien tik palaikymui ug
nies pečiuose, kad nedavus atau
što geležiai, kas pridarytų kom- 
nijoms baisių nuostolių. Nege- 
riaus ir nepriklausiančioimis 
prie trusto plieno *ir geležies lie- 
jyklomlis. Kur tik streikas pa
lietį, vusur tokios liejyklos turė
jo užsidaryti.

Apskaiitonif.i, k|'(d Mišo strei- Angliakasių konvendj 
kuoja toli virš 300,000 darbinin
kų. Vien Pittsburgho centre 
streikuoja apie 71,000 darbinin
kų. Vienok geriausiai pasirodė
Chicagos i^istrikas, kur visos 

plieno liejyklos turėjo užstiikiryt, 
jei jos nepakišk ūbi no priimti or
ganizuotų darbininkų reikalavi
mų, kuomet Pttsburgho apielin- 
kūj dar daugelis liejyklų Visgi 
yra operuojamos, rėčiaus ir stre 
iko žvilgsniu. Chicagos distrik
tas yra svarbesnis, nes jis turės 
nuspręsti streiko likimą. Patįs 
vadovai pripažįsta, kad streikas 
bus laimėtas ar pralaimėtas ne 
kur kitur, bet tik CRicagos dis
trikte. .Jis bus barometru viso 
streiko.

Unijų viršininkėli 
kalbingi streikas taip 
ga? prasidėjo, jfis giįeitai turės pre 

y, kad unijos ' Ai^rij

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as second Class Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, 111., under the Act of Mareli L, 1879.

Tuoj prieš 6 vai. vakare neto
li dirbtuvės susirinko būrelis 

btruikierią ir jų pritarėjų ir ra- 
my«i kalbėjosi. Apie dirbtuvę 

stovėjo ginkluoti trusto mušei
kos ir šerifo pagelbininkai, ku
rie be mažiausios priežasties 
tuoj pradėjo šaudyti į susirin
kusius streikierių*. Viso paleis
ta apie 100 šūvių ir 7 žmonės ta
po sunkiai sužeisti, jų tarpe dvi 
mioterįs. Visi sužeistieji nuga
benti į New Castle ligonbutį.
Streikieriai mušami ir areštuo

jami.
Abelnai visoj Pittsburgho a- 

pielinkėj mušeikos, policija ir 
valstijos raitieji konstabliai, ku
riuos žmonės, deled jų žiaurumo 
laike streikų, pramanė kazo
kais, labai žiauriai elgiasi su str
eikininkais. Clairton miestelyj, 
kur kazokai vakar užpuolė ant kar pasiuntė sekamą telegramą 
darbininkų susirinkimo ir dau-' centralinėm buveinėn Pittsburg- 
gelį jų sumušė lazdomis ir 16 he:
žmorirų areštavo, šiandie vėl už- Į “Streikas yra pilnu pasiseki- 
puolė ant streikierių. Kazokai . niu. Vietos, kurios mes įminėme 
vartojo nelik lazdas, bet ta’i.'pjau 
paleido keletą šūvių, bet sunkiai 
sužeistų nėra. Beto kazokai a- 
reštavo dar 20 žmonių.

Alleghany pavieto valdžia, re
mdamosi kolduo tai senu nie
kam nežinomu įstatymu, išleido 
liasketbfaną, kad šiuo streiko lai
ku, jei susirinks gatvėj tuščiame 
lote ar šiaip kokioj aikštėj nors 
trįs žmonės ir kalbėsis susistoję, 
tai skaitysis susirinkimu ir todėl 
policija turės tiesą jiems paliep
ti išsiskirstyti ir eiti į savo na
mus.

UŽMUŠĖ MERGINĄ.
DAVEiNPORT, | la. nigs. 22. 

—> Kareivis Carlos Crowe šian
die nušovė Mario Robensonut' 
pftskui pats nuisšovė už tai, kati jo uuo įvedimo karės taiko pro 
mergina atsisakė už jo tekėti



KIEKVIENAS
LIETUVIS PRIVALO TURĖTI

Žemaites Portretą
Atvirutės Pavidale

Bosai neriasi iš kailio

Tiktai po 10 Genty

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA
ir g varanti! Oja

RGAfl

1739 So. Halsted Street, Chicago, 111

rubežių, bet niekur n

.7<
roti

1924

DR. F. O. CARTER
120 Sa. State St.

kad 
laike 
gr ix-

k buvau 
KAI. Gi

Nosies 
Atitai- 
akis b« 
chjoro- 
savo ti

su jais
ims sa-

id darbininkai paprasta. nieko 
neatsako ir gautas korteles sn- 
glainžę metu šalin. Taip Pitts- 
burghe. O Honiesteade tai bo
sai 
stengiasi 
.nes

Darbininkų prisiruošimas 
vai už savo teises

Akinius pritaiko (faktūras viduti
nėmis kainomis. Akiniai specialiai 
už M .00.

nia- 
ipsirengę, 

i laimėti

ienos ir nakties. Dabar 1 
_„z______i SMlutaraa myl

raugam ir palįstamiem »«

Šitas brangus portretas dabar parduodamai yra Naujie 
nų knygyne . .

Mes perkame Libefty Bonds 
už pilną “Cash” vertę, 
Atneškite arba atsiųskite i 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvertais ir

/look \ 
/AHEAD \ 
\ s N
Wftat you will 
e tomorrov/ depend 
onwnat you save 

today

Ką sako streiko vadas John 
Fitzpatrick.

SKAITYKIT IR PLATlNKlT 
“NAUJIENAS”

vak. Sub.to 
v*), »«k.

PLIENO INDUSTRIJOS 
STREIKAS.

Portretas nesenai tapo nupiešta* puiltiMMte apakoMis 
• • • ' žinomo lietuvių dailininko

Perkupčiams yra nuleidžiamas didelis nuošimtis.
Už 100 portretų antsyk $6.00.
Už 250 portretų antsyk $12.00.

Siųskite užsakymus tuojaus adresuodami

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

Henry J. Schnitzer State Bank 
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar

SEKANČIAI RAŠAU. 
Ijaa pilvelis buvo. Diz 
. Kraujo, inkštu, Nerv

nelik atkalbinėja, bei dar 
įvaryti jiems • bni- 

l’uo liksiu jie prisigabc- 
sargybinių, girk 

šaujamųjų mašinų

DR. LĖWIS H. LlPPMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

-------- .----- ofisai ——----------
319 Kenaington Avenue 
10737 So Miehigan Ava. 

Kalbu lietuviškai

HOFfMAN prirengiamoji MOKYKLA
1537-39-41 NORI'H KOBE Y STREET, CHICAGO, ILL. 

(Arti Milwaukee Avenue).

Egzaminavimas su Spindulių 
pagelba. ■

kokia neprigulnunga 
kompanija nori pasi

matyti su mumis ir pasikalbėki 
apie jų daijbiininkų padėjimų, 
įnės visada esamo pasirengę pa- 
simatyti su pus.”

Nedaliomis iki 6 
ni« vi*q dineg iki

S. GORDO/4,
1415 So. Halsted 8tw Chicago. nt 

lateigta 1M2

Besisukamų Šviesų iškaba per 22 

metu prie State gatvės. Valandos: 
Nuo 9 iki 6 kasdien. Septiutadie- 
niais nuo 10 iki 12. Atdara Šeštadie 
niais po pietų ir septintadieniais.

Jau bus metai laiko kaip 
Pittsburgho ir apielinkės darbi
ninkui orgaiiizuojasi į Ameri
kos Darbo Federacija, nors ir 
taip dar savo bosų ir miesto vai 
dilios draudžiami ir persekio
jami. Jei tik bosai sužino, kas 
priklauso unijai, tuojau be nie
kur nieko veja laukan iš darbo, 
o miestų valdininkai, kurie sa
vo orderius ima iš plieno trus- 
to viešpačių, ardo ęamius dar
bininkų susirinkimus. Tuo dar-

CASM
J. G. SACKHEIM & CO.
1335 MILWAUKĘE AVĖ.
farp Paulina ir Wood Sti.

..................... I ii iHui t HiliMi

Akių, Ausų, 
ir Gerklės, 
sau žvairas 
skausmo ir 
formavimo 
fise. Išpjaunu mtg 
(falines giles -(lonsi 
lūs) ir specialiais 
budais gydau ausų 
ligas.

meldžiame kreiptis pam •

Henry J. Scbnitzer State Bank

Pittsburgh, Pa., rugsd 18.
Visi su nekantrumu laukia rug
sėjo 22, nuskirtos pHvrro indus! 
rijos darbininkų streiko dienos 
visoj Amerikoj. Tuo užintere- 
suoti ne liktai palis darbinin
kai ir los pramonijos nosai, bet 
ir plačioji Pittsburgho visuo
menė. Mat Pittsburglias su ap 
ie'limkėmis tai geležtes ir plieno 
fndustnijo^ didina tisas centras.

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

tine adata, groja visokio padarymo 
rekordus, vartotas 

A&įS&r d k 30 dienų.
Mes taipgi turi 

aie tikros šikšnos
i M MMBlĮ svetinei eilę ir kili lEjį®®;] limų.

I įĮMBiS| Mes laume kc
I RutH D Ieti| HU8š*°s klesos 

ffll lllllllilll t phonografų, kuriuos 
Wį mes parduosime už

Bile
* 11 lt l,ž ta^ kad’mes luri-J| V, me pratuštinti vietą.
JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI. Ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojatis. 
PRISlUNČIAME Už DYKA.
WESTERN FORNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nūn 10 iki 4

Darbin;mkanrs įsakyta, 
jie neitų prie dirbtuvių 
streiko, kol nebus nutarta 
ti darban arba eiti piketuoti.

Mes nesame streiko diktato
riai, mes tik padedame ir pata
riame darbininkams, o jie palis 
yra streikuotojai, ir laimėjimas 
streiko dauginusia prigulės nuo 
jų pačių.

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Halsted SU Chicago.

susirinkimų ardymu 
ypač Pittsburgho a- 

m iestelii ų valcUioss 
Duųuesne, llomest- 

Pačiame

J*i skauda pMtri >i
*u

w Pain-Expelier
mk' Ji* sumink^tiliH tnos 

x |ii(»tYru»iu» raiiiur ui» ir 
i' Jausite* vėl miklu* 

A Ir Tikrus.
žiHreklre. \iid 1>uln 

su INKARO kenkiu 1
(ialiina vniit vin<>xe 

flKR nutlekoM* uz X> Ir (t’*-
arl>i l<l*i*in.’.diiit i>u<>

AIX RtCHTEre & CO., 
32SJ3S Kr...lw.». N.v Y-L

Vadinasi, tas ponas geležies 
korporacijos prez/identas nieko 
nfe’nori žinoti ir nieko nenori 
pysakyli apie mii^iiiiškų streikų 
jd dirbtuvėse. Jis mat mano, 
kad jis turi bilijonus dolerių, 
. ;i<'L • 
kųzokus, policijų, mušeikas ir 
skabus, kurie sutniuškinš strei
ką ir be jo rupesčid. — A, 2.

jo^o Šileikos
Tai yra pirmutinis taip nupieštas Žemaitės portretas. 

Ant šito portreto garsioji lietuvių rašytoja senutė Žemaitė 
išrodo, kaip gyva. Pats portretas yra neįperkama*. Jis ran
dasi dailininko Jono Šileikos nuosavybėje. Bet tik ką išleis
tas spalvuotas portreto nuotraukas gali kiekvienas įsigyti. 
Kiekvienas gali įsidėti tą puikiausią žemaitės portretą į rė
melius ir turėti jį kaipo brangią atmintį.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durų, Lentų, Rėmų ii* Stogams Pople/ų.

SPECIALIAI: Maleva malcvojimui atubu ii vidąua, po $1.50 už gal.
CARR BROS. WkECKING CO., \

3003-3029 SOUTH HALSTED SIRĖET, CHICAGO, ILLINOIS.

bloga nuo 
apie Irjs mc- 
calf.io man i apskel
j ir parsi-

su G ii 
’šeina

LAIŠKAS DĖL SALUTE’S 
MANUFACTURING CO. 

Ncw Častle, Pa.
Rupgs. 3 d., .1919 m 

r-nui P. Baltrūnui.
616 W. 31-lK St., 

Chicago, 111. 
Gerbiamasis:—

Mano sveikata buvo 
paskutinės operacijos 
fui ntmil. Dnkhn ; i ne I >:<;<.-! I.i-l i. A.S4 | >:i > 11 it < it 
binisj lietuviu luikrašt, .
'traukinu iš jusi) vieno bonką Sahi- 
te fctomach Hitlerio. Aš sugėriAu tą 
bonki) bemėgindama ir jis man ste
bėtinai pagelbėjo. Aš galiu geriau 
miegoti ir Valgyti ir mano raumenįs 
daug stipresni jiasidarė.

.lūs galite panaudot mano vardą, 
patardami savo vaistus. Pirmutinę 
bonką aš apturėjau per ekspresą. 
Aš turėjau lankti pusantros savaitės 
iki gavau ją ir man ekspresas pas
kaitė 44 centus. Bukite geri pri- 
.sių.skite mun dar tris bonka.s Salo
te Stoniacb Hitlerio pakine krasu, o 
aš užmokėsiu, kaip gausiu. Jei ne
galite siųsti pakine k rasa, tai siųs- 
.X*itc per ekspresą.

Su pagarbu, 
Mrs. \V. (’aparrules,

421 Galbrcath avė., New Castle, Pa.

detilas bordo direktorių United
iSkales Steel korporacijos, kuo- 

mįit jis buvo paklausias jo va- 
Hurvnumyj ant: t.onjį Įsiauti, apie 

štoką jo korporacijos 1 lo lab- 
rj'kuose, kurie randasi 24 vnls-

rermiinas pasi- 
pasikallbėti 
todėl visi

Vyrišky Drapanų Bargonai
Teisingas apsiėjimas. Gprantuo- 

tas užganėdinimas. Vyru ir vaikinu neatsiAimkll, padurku ant ut- 
-(ak.vnio siutai ir overkamtai, vsHau- 
sios stftilės ir konservatyvi moetUgi. 
$20.00 iki $45.00.

Vyrų ir Vaikinų gatavai padaryti 
siutai ir overkutai $15.00 iki $28.00.

Vyrų kcines $3.00 ir aukščiau.
Vaikų siutai $5.00 ir aukščiai).
Pirkite sau overkutu^ dabar pa

kol prieš ateinančią žiemą nepakilo 
kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sande
li nežymiai vartotų siutų Ir over- 
kutų $8.50 ir aukščiau.

Fui! dress, tuxedo, frock siutai 
irrtt. $10.00 ir aukščiau. ’

Plieno pramonės dar- bi,’i',kl'
■ nlMitvni

bininkų bruzdėjimas

Plieno trusto bosai supranta 
pavojų ir lodei iš kailio neria
si, kaip čia darbininkus priga- 
vus. Jie bandomis vaikščioja 
po dirbtuves ir atkalbinėja dar- 
Lininkus nuo streiko, žadėdami 
jiems visokių gerypių ir malo
nių. Jie šnipinėja, ka darbiiliu
kai mano, ka jie kalba apie 
slnika. ?>a'i!.a korteles ir pra
šo, kad d '; I minkai p rašytų 
ant jų, ar jie nori streiko ar ik . Df.D. J.BACOCIU6

Lietuvis Gydytojas ir 
Chirurgas

Ofisss 10900 So. Miehigan Avė.
Rezidencija 10731 S. Miehigan 

Avė., Roseland, III.
Telefonas tas pats rezidenci

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

2 po pietų iki 4
6 iki 9 vakare.

į I I >*^. I i > Į
..   ............ * '■  ........... . T——— " 1

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas.

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

vakare.

Serum dėl pi'i 
Fiancuziškų daktarų g>’dymaš (tol Kraujo ligų.

222f So. Kedzie Avenue
Vai. 1—3; 7—9 po pietų

VTUNATIMS a«G13TBUOTAM KUBAS APT!KKOKIUB ANT BRIDGKPOKTO 
VYRAMS IFž SUAUGIEM8

_ ____ nuo 91.00 !r 
.. „ - ' . ' lyk*-

Ml>0jhuaa, n«rvi*ku- 
ųivilkimu k 

yra vaisiai* įvairių ligų, kūrina g*- 
rainlintoa garų akinių pritaky- 
tyrimą. uMykg, Jai perftti ar 

Jai joa raudonos, jai į|id- 

alau, o jivtkug pagalboj 
klakVianana pritaikoma a-

SESSGAlsm ŽMONES
L’IMSurtėjfrrfos ligos įdomus be Operacijos 

vališkų ligii. t

Dr. J. Van Paing

llų, keletu
I pastatė po Dali darbininkų a- 
kių: matyk i t jus, vergai, kas 
jūsų ladkiu, jei pasti prie Mosite 
plieno įtrusto viešpačiams!

Bet veltui Nė tos priemonės 
darbinimkų negųzdina. Kaip tik 
gaus žinų, kad streikas, jie, kaip 
vienas, eis kartu su visais ki
tais plieno viešpačių beširdiškai 
išnaudojamais darbininkais į 
kova už savo būvio pageria
ma. — S. Bakanas. *

C.olumbijos universiteto pro
fesorius Ogbnrn, anų dieną pa
sakė, kad darbininkų vaikai pa
lengva miršta nuo išbadėjimo- 
nedavalgymo. Ir tai paefina nuo 
tų sąlygų, kuriose jie gyvena.

Aš girdėjau, — nežinau ar lai 
yra faktas, kad plieno irus
ias turįs paskyręs bilijoną dole
rių tam, kad suardžius darbi
ninkų organizacijų ir jraverfus 
darbininkus vergais. Bet aį ži
nau, kad jie augino armijų ir 
dabar, su ijMtgclba tos armijos, 
nori sutriuškinti visas šios ša
lies žmonių teisės.

Dvidešimts keturios tarptau
tinės unijos vadovauja šiuo 
streiku, o taiipgi ir visos vielinės 
uolios. S»ir«4i.j rinjjv j_» i geležies 
ir pilėno ponai su (>ageibu pini

gų, mušeikų ir kazokų pasiry
žę sulaužyti streikų. •

Hoffman Mokykla
įsteigta 1910. Mes prirnegiame kolegijai ir universHchu truin- 
piauf.ru, kiek tatai galima, laiku, suteikti painatingų instrukcijų. 
Vioi niBsų mokytojai yra baigę kolegijas ir turi daug inetif prakti
kos. Su mokiniais upsiena simpatingai,, draugiškai, DEMOKBA- 
Tfšls \f. Musų Ifigh School diplomą gavę mokiniai priimami i 
daugi lį kolegijų. Musų mokykla turi pradedamoji skyrių, kur 
mokinama aritmetikos, gramatikos, laiškų rašymo, spelinimo, 
skaitomo, kalbėjimo (ANGLIŠKAI), istorijos ir geografijos. Mo
kestis už mokslą nebrangi. '

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

Daugelis musų mokyklų baigusių vylų ir moterų šiandie yra 
Jau profesijų žmonės. Musų mokyklų baigusiųjų rasite kiekvienoj 
vidurinių vakarų kolegijoj ir universitete.

MES SUTAUSOSIME JUMS NE VIENŲ METŲ LAIKO. ATSI
LANKYKITE Š| VAKARĄ PASlšNEKfiTl SU MUSŲ PRINC1PALU.

Akiniai atpigo rėmuona nuo Sb.OO, ir au- 
fHėiau. sida'bro riAiuoa<>
•umiKuiu. L r (taikoma akipiua u 4d. 
Atminkit: Galva, mi 
IWM. . 
« 1 Cj| H l.uti

L\vR n,n*LpM įkuuda akla. v.  _  ....
aa *opa. Jai blofcai matai, jei ak|. 

tylni* *'•• 61 ‘Jr>I<Rįr aptiekoj. kur I
klojai u^dyk*. 
n am irvarkntuojata aki 
aąm gerai prifenkaa. 

IROFF, BiiparfM Op t i ta. 
tno arl>* vaistų, ateiki P** *nAn« 
ikol U! tfietų. AI duodu patarimu ,____ ___

AI ra&manduojh tik OKRUB daktaMM AI ..S

ao St., Chicago, III.

Jis suko, kad jo darbininkai, 
jei nori, gali ateiti pasitart? su 
juo kiekvienas atskirai, bet ne 
kaipo organizuota spėka.

Darbininkai nubalsavo laukti 
dešimtį dienų jo atsakymo arba 
(pasupialy ni6

, pasimatyti ir 
iry negalėjom; 

i iilroikan.
iros laiku plieno
i lijonus dolerių pelno kiek- 
<; dienų, o darbininkai, ku- 
adėjo tam Iruslui uždirbti 
icgalines sumas pinigų, ne- 
Jdžiaini pasimatyti su savi
tus ir pasikalbėti 
gert'snių dari iii niūk

lygų. Darbininkai dirbo dirb
tuvėse kaip vergai,' o jų pačios 
namie. Jie ėjo (Hirbttiv 
žai valgę ir menkai 
kad tik padėjus ša]

AS. ADOMAS A. KARALAUS 
Ai labai sirgau per I matus, be 

sijfia novirininiMB pilvelio, iiutlAbnc,—_— 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustoju viltiM, kat 

)elbOs, nesigailijau visoje Ame- 
vau savo sveikatai pagelbos.

_----------------- __ ______ všistu/ Bitterla, KrauJ) Valyto
jo, Nėrvatona, Inkstų ir Renmatfamo gyiųolta. tai po suvirtoJimui 
minėtos gyduoles pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai tfrbt. Inkstai <W|kvo. Re#- 
matlzmas pranyko, dieniai nebebadė »♦ krutina. Vidun® rMiurns 
išnyko po uimuiimui visų ligų. Bėgiu I mėnesių ii|įrw«tM4 sa
vaitė po butel* " * ' 
mačiau toki s1-------- „
smagiai ir esu linksmas ir 1060 sykių dčkuojn 

ta............  ‘ “ dr
kreipties pre Salutaras: 

r _ ,1ON J^BaUrenas, Frof. 

relephone Cttal 0417. Oiėagd, HL

DR. A. MONTVID
CHICAGO 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
25 E. Washington St. 
Marshall Ficld Annex 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryte
2121 North Western Ava. 

Valandos: G iki 8 vakare.
Rezidencijos telefonas West 6126

pygaixlės 
kuip tai 
eade, Braddocke ete 
Pittsburglie tuo žvilgsniu 
lykai truputį geriau stovi 
daugelyj ntfesfto dalių darbiniu- no i dirbtuves 
kai ka* nedėld<ienis laiko susi
rinkimus, stropiai rašosi umi- 
jon ir rengiasi kovon dėl 8 dar
bo valandų dienos ir pripažini- 

rmo unijos. Iki šiol jau daugy
bė įstojo unijon ir yra stiprios 
vilties, kad tie, kurie dar nerti 
unj’ios nariai, streikui kilus įs
tos unijon. O kad darbininkaki 
jau prisirengę kovai ir tik lau
kia “22” die nos rugsėjo, parodo 
jų aplamas ūpas. Ne tik unijis- 
tai, bet ir dar neįstojtįsieji uni
jon stoja už 8 valandų dari)o die 
na, įiadidininią mokesties ir 
už pripažinimų unijos, nes visi 
jaučia didelį plieno induslrjos 
vdurbininkų išnaudojimų.

“Rytoj išeis visli darbininkai 
slreifkan, kad parodžius p. (Jo
ry, kurtis jųdviejų yra didesnis: 
p. Wilsonas, Suv. Valstijų pre
zidentas, ar p. Gary, plieno triu
šio prezidentas.

Daridninkų allslovai norėjo 
pasimatyti su p. Gary ir pasi
kalbėti bet jis visai atsisakė 
tarties su jais.

.Ms, alsisalkė klausyti prez. 
\Vilsono, atsisuko, išiklausyti ir 
musų. Streikai yra iššaukiąs 
dėlei- tos priežasties, kad jis at
sisakė pa V tart i su darbiniu 
kais.

Gary nenori išklausyti savo 
darbininkų ir išgirsti jų aiški- 
i.’imų api(‘ darbo sųlygiis jo dir
bi u vėse.

Utarninkas, Ilug.scjo 23, *19 
ss^MtaMtataitaRtaitaiftsfssBHtaistaBSBSB?
.......................................................... .

Dr. F. 0. Carter

radėlfatei ir linkiu visiem savo
itflinKinials patariu nuoiirdiai

SALŲ
CHEMICAL. INSTJTUT

1747 So. Halated SL,

Tė!e0hOrt« Boulevard Jlėt
DK. A. J. KARĄV
OYDTTOlAS IR CHIRUI

VALANDOS? i-12 ryto 
vakaro

MG* « Morgą* St, CbiaagM IU

1 ^7 * ■

piauf.ru
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WATERBURY, CONN.
Apyskaita aukų streikieriams 

gelbėti.
Vardai draugijų, kurios jau

17.20
25.00
15.00
50.00

15.10
5.00

šių apsigynimo Fondų ir prida
vė iki rūgs. 8 d.:
Sv. Stanislovo D-ja..........15.50
Lietuvos Brolių l)ja iš kas. 2fL00 

nariai suaukavo......
Liet. Soc. Sk. Prak. .... 
šv. Jurgio D-ja.............
D. L. K. Keistučio D-ja .. 
Liet. Sūnų D-ja iš kasos 

nariai suaukavo......
šv. Vardo Jėzaus D-ja .. 
šv. Petro ir Pavilo D-ja .
šv. Juozapo Brolijos D-ja 25.00 
Liet Jaunik. D-ja.......... 5000
Sus. Liet. Laisvam. 4 kp. 5.00 
Šv. Juozapo D-ja.......... 100.00

nariai suaukavo..........20.35
Amerikos Liet. Paš. Kliubass,

Harvey, III., atsiuntė iš ka
sos ir narių suauk, viso 20.50

Viso įplaukė...........  $443.20
Visiems aukautojams tariame 

nuoširdų ačiū.
Pastaba. Iš kitų miestų aukas 

siunčiant meldžiame čekius ar 
Moeny Order’ius išrašyti vardu 
iždininko Iz. Bukas, bet siųsti 
antrašu: S. Cibulskis, 797 Bank 
st., YVaterbury, Conn.„ yVaterburv, Conn.

P. Plečkaitis.
S. N. A. Fondo raštininkas.

Darbo Laukas
Dravv* Rkaitytojų prašome ra

šinėti Naujienom* bent trumpų 
žinių iš navo apielinkės apie dar. 
bua, ty. apie darbų stovi, apie 
darbininkų bruzdėjimą, apie 
Rtreikua, ir 117 Žinios apie strei
kus yra ypač svarbios informa
cijos kitų vietų darbininkams, 
todėl jvykua kur-nors streikui, 
reikėtų urnai apie tai laikraščiui 
pranešti. — Redakcija.

Pavvnee, III. — Rugsėjo 16 
prie Pavvnee stoties pasirodė 
skabų traukinys. Sustojo, iš
krovė pašto siuntinius ant ten 
stovinčio trpko ij\ atvežė į paštų,, 
sesių sargų lydimi. Mat, trįs 
savaitės atgal sustreikavo C. 
I. M. R. R. darbininkai, reikalai!

Pranešu Visiem
Kad Salute Stomach Bitters yra 

pripažintas Washingtone, D. C. už 
tikrą ir geriausią gyduolę dėl kiek- 
vieao, katras tik jaučias vidurių ne- 
sveikatą, skauda po krutinę, vidų- 
Hų -aiktelėjimą, skilvio nedirbima 
neskanaus a tai rūgimo neturint ape
tite. galvos skausmą strėnų ir inlotv 
ir taip toliau. Salutes Stomach BU 
terš visk* prašalina ir palieka lai
mingu, taigi kurie jaučiatės nykstat, 
tai persitikrinkite, o busite užganė
dinti. Kaina bonkai $1.50, 2 bonkos 
$3.90, 4 bonkos, $5.25, 6 bonkos $7.50 
12 bonkų $14.00.

Salute Bitteris iš šaknų žievių, 
žolių sėklų ir žiedų, ir nėra pripa
žintas svaigalu, bet gyduolė.

Galima gauti kiekvienoj aptiekoj, 
e jeigu negali gauti tai prisiųsk mo- 
aey orderiu pinigus, o mes gavę pi
nigus ir užsakymą kiek reikalaunat 
tai prisiusime dėl tamistų.

Pasarga: Reikalaudami prisiųskit 
tikrą ir aišku savo antraša ir rašy
kit taip:

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS ČO., 

616 W. 31st St., Chieago, III.

FHunlcsnoS
Jauny žąsy 79c..svaras. • 
Pusiau su pūkais $1.39 svaras. 
Geriausi pūkai $1.69 svaras.

BECKS DEP. STORE 
3323*25 South Halsted St.

GERKLĖS KLIŪTIS
Gali paeiti nuo 

nesveikumo migdą 
linių gilių (tonsi- 
1ų), o kartais nuo 
užsikrėtimo gerk
lės tuštumos. Gal 
turite slogas ir tas 
padaro gerklės 
kliūtį. Nosis yra 
labai svarbiu orga

nu ir jei ji yra užkimšta, tai gali 
padaryti kliūtį. Dabar yra pats 
tas laikas atitaisyti iki pavasariui 
Leiskite man su atsidėjimu išegza 
minuoti jums nosį. Tą aš padary
siu nemokamai. Atsiduokite Nosies 
specialisto priežiūrai, kurs pasi
naudoja vėliausiais moksliniais bu 
dąis ir yra išgyvenęs per 22 metu 
prie State gatvės. Aš užtikrinu sa
vo sugebumą. Jus gal pažįstate kai 
kuriuos šitų žmonių. Paklauskite 
manęs jų pavardžių.

DR. F. O. CARTER 
Aklų, Ausų, Nosies Ir Gerklės 

120 So. State St. 2 lubos. Antros 
durįs į šiaurę nuo Fair sankrovos. 
Valandos: nuo 9 iki 6. Septinta- 
dieniais nuo 10 iki 12.

unijos, Kompanija 
išpildyti darbininkų 

reikalavimus, ir streikas tęsia
si jau trįs savaitės. Kompani
ja matydama, kad darbinin
kai tvirtai laikosi, ėmė medžio
nes sau atreiklauMų. Kiek pri- 
Himedžiojus ėmė leisti trauki
nius ir tuAčauo karus niaine- 
riAins gabenti. Tečiaus meme
ni ai, sužinoję dalykų, nutarė 
neiti dirbti. Reikia pažymėti, 
kad ant tos linijos Peabody Coal 
kompanija turi ketverius mai
nas, N. N. 5, 7, 8 ir 9. Del gelž- 
keliedių strdiko jos visos per 
visa laikų stovėjo. Peabody 
Coal Ko. tikisi sulaužyti streikų, 
bet vargiai jai tai pasiseks. Mat, 
mainieriai grieštai atsisako 
krauti į skebų atgabentus karus. 
Jie užreiškė, kad neisiu tol, kol 
skubai tarnaus gelžkelio kompa 
nijai. — D. Dutkus.—

Benld, III.— Rugsėjo 14. Čia 
atvyko Collinsvillės distrikto 
streikuojančių nuli nerių armija. 
Agitavo, kad visi mninieriai lai 
kybųsi išvien ir neitų dirbti. 
Rūgs. 15 dar dirbo, bet 16 d. 
jau nutarė nebedirbti. Vis dėl
to <|ar dirbo daugelis iš Gilles- 
pie nuliuose No. 3. Mamose No. 
2 kažtkas sugedo, o No. 1 dar 
tebestovi. Rūgs 17 buvo jau di
delis būrys žmonių susiorgani
zavęs ir kaip 5 yal. ryto nunuir. 

Įšavo prie Gillespie kelio, kad 
gillespiečiams neleidus eit dirb
ti. Vienų tik moterų buvo apie 
ketvertas dešimčių. Kitos netu. 
rėdomos kur jldilkt kūdikiui, 
ite.šės juos ant rankų. Žinoma, 
luojaus atvyko kompanijos sar 
gybinrių, k(a,<l apsaugojus tuos, 
kurie nor eit dirbt.i Moters 
ypač pasižymėjo savo drusa. Jos 
užstojo kelių einantiems darban 
ir neleidžia, prašo gerumu, kad 
neitų ir pagrūmodamas. Viena 
moteris pasigavo vyrų, norėju
sį ant baisikelio prasmukti. Pri
bėgęs sargybinis stūmė jų į ša
lį, o ji atsisukus jam į žandų. 
Sargybinis išsitrRukč icvolverį, 
bet nedrįso šauti, ir gavęs ke
lias žandines atsitraukė. Kitų 
moterį, sargybiniai pagriebėjne- 
va areštuoti. Įsodino į automo
bilių, palaikė ir paleido. Paskui 
buvo j>aėmę du vyru, 1x4 irgi 
paleido. Gruzdino visaip, ai e 
niekas jų nebijojo. Moterįs dar 
gi judkavo: esu, imkite mus, 
kad norit, tai nors pasiMažinėt 
gausim. Įpykę sargybiniai ne
žinojo nė kų daryti ir, išbuvę iki 
9 vai., grįžo tavais keliais nie
ko nepelnę. Darbininkai po to 
permaršavo atgal į Benldų. Mai
nos nedirbo. Vakare betgi nu
tarta cit dirbti, nes buk tai gan 
ta telegrama, kad tiems, kur bu
vo atėję iš Collinsvillės, nuima
ma fainos ir grąžinama Čarte- 
ris. —Benldo Varguolis.

RUBSIVIV LAIMĖJIMAI.

Baltimore, Md. — Rugpjūčio 
plibaigoj tie rubsiuviai, kurie 
dirbo kostomerinį darbų išreika
lavo algų padidinimo 20 nuošim 
čių. Strauso rubsiuviai taipogi 
išraikydavo daugiu mokesties. 
Nuo savaičių dirbantįs gavo pa
kelti šitaip: kirpėjai ir prašyto
jai po 5 dolerius daugiau savai
tei; kiti siuvėjai ir siūlių pra
šytojai po 4 dolerius daugiau sa 
yĮaitei; stiukirtiai, kurie Ligšdol 
uždirbo mažiau kaip 40 dolerių 
savaitėje gavo 20 nuošimčių dau 
giau, o tie kur uždirbo draugiau 
kaip 50 dolerių savaitėje, tiems 
atidėta da ant tolžaus. Strauso 
prašytojai nuo gegužes mėnesio 
š. m. jau gavo*pakelti po 8 do
lerius Savaitei.

Jeigu darbdnikkai' klausytų to 
kių vatkrvų kaip Stilsoaiai, Bim 
bos ir Liti, taigi nereikaUautų 
jokių reformų, jokių darbiniu, 
kų būvio pagerinimų dabar, o 
tiilk lauktų išsižioję “proletaria
to diktatūros”, tai belaukdami 
ir pančekas padžiautų.

Kclets mėnesių atgal vienas 
“smaukus” kriaučius, kažko už- 
silčaprizinęs, buvo pradėję* or
ganizuoti lietuvių rubsiuvių ne
priklausomų unijų tuo tikslu, 
kad geriaus butų kovoti prieš 

Į žydus. Bet jajyi nepasisekė su
organizuoti unijos. Pasilikęs be

“džikibo*, pasivadino dar du 
frantų ir įsisteigė biznį, žino
ma, taila prieš žydus kovoti ne
bebuvo galima, nes reikėjo eiti 
Uis žydus praAyk, \kad duotų 
audeklo švarkams siųti. Palikęs 
bosu, pasisamdė keletu darbi
ninkų. Bet tie "nenuoramos” 
tuojaus reikalauja daugiau nu> 
kesties. Taip dalykams virtus 
smarkusis organizatorius mi
nėtos unijos, J. Metelis ir du du 
kompanni, pradžioj rugsėjo mė
nesio išvijo iš šape lies visu* sa
vo d^lrbtimukus. LMjos dele
gatais J. Bulota darbininkams į- 
sakė neiti nė vienam dirbti iki 
Skyriaus susirinkimui. Rtųpejo 
10 dieną įvyko Lietuvių Sky
riaus susirink&naA. Darbeliu- 

kanis pasiskundus, kad juos bo.
išvijo, kusirinkimlM nu

tarė užpečėtyti šupelę. Boseliui, 
prispirti prie sienos, užsimokė
jo 30 dolerių bausmės ir užsi- 
statė 50 dol. kaueijos. Ta kau
cija, jeigu boseliai apsieis visuo 
nieit Žmoniškai «u darbininkais, 
bus jiems sugrųiinta, o jei ne. 
fui, unija pasiliks kaucijų, kaipo 
baiugmę. “Naujienų” skaitytojui, 
perskaitę (šių (korespondencijų, 
pamali* aiškiui, kų reiškiu dar
bininkų vienybe. — Zigmas.

niuo
fatkMa ryilua, n*galt ap«l- 

aBsiMkoJitnų Saruala* via lems 
ta toki* proąą. JRuikalaaklta pa
imtu; t«n rauto plačiausia* Into r-

*•9-210 Tempia Court Bilda. ChicaOp, UL

Ar Jieškai Darbo?

Skaityk Kasdien

Ir Temyk Skiltis

“Reikia Darbininku

M'- IB I M B* 'M- M Ii N Ali JI LNAb
Didžieusį Lietuvių Dienraštį

Milda Teatras
VODEVILIUS IB PAVEIKSLAI 

Vodeviliui* Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj‘ 

Pirma* Floras ISc. Balkonas 10c.
Prie šių kainų priskaltoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-ra OATV1S

Vynuoges, Vynuoges!
Vynuoges valgymui, vaisių koše 

lęi Lr kitoms uaminCms vartouėms, 
CaHforaiJ*s, Naw Vark*, Mičiga
ne ka« ketUamU ap&timis Meri gur
kliais, krabelAnds ar ▼•gogais. Tel. 
Mato !Uawk Da* Ceyn***.

Coyae Bros.,
UI «•. Wat*r SL Cfaicago, UI.

I N F L U E N Z A 
šita liga, kuri tiek gyvasčių paėmė, 
vėl yra musų tarpe

APSISAUGOKITE I
Ateikite pas mane, suteiksiu nemok 
amų patarimų. Neatidėliokite.
Jei turite slogus Nosies, Gerklės, ar bronchinių 
takų tai jus lengvaigalite užsikrėsti Influenza, 
Pneumonija, Džiovu, ar skilvio ligomis, nuo ku
riu galite visai nepasverti.

Mano gydymas neleidžia plėtoties ir gy/lo Influenzą ir jos blogas 
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 prirenk* akinius tinkamai. X Spinduliais egzaminavimas.

Tel. Rand 2066 fgJĮ
W. M. LAWH0N, M. D.

36 Se. Dearborn St., Imk keltinę iki 3-čio augšto.

.amu Ji.s ii ii.ivim" ■■■ *1 i . ,

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GBEITAI GRAŽIAI IR PIGIAI
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inori P«8,likti Partijoj®, tai
U. JUL M i ltnu alrvriiia aknifnai ffvvnn.i *taa gkyriyg skaitosi gyvuo- šar niekam nieko gero. <

M LITMUANIAN DAILY NCM janį.js\ jp parfcija paveda kiršina vieną uniją su kita. Kiek

Pnbliahad Daily axce 
the Lithuanlan Newa

“Toki nacionalizacija neatne-'kad daugiausia domos kreipia- pavartota visų kapitalistų pdlirjais, buvo mielai priimamas Ir savo tautą ir rūpinasi jos rot- 
, Ji tik ma į namų savininkus. tikieriams žinomu triksų. Spe- skaitomas delegatu. Tai buvoi kalate.

Tarp kita ko, laiške sakoma: ctalės tyrinėjimo komisijos ra- tik komedijos, daugiau nieką! Man rodosi, kad ypatingai 
“Jus, be abejonės, pastebėjote, portas, kartu su liudijimais, ku- Bet, šiaip ar taip, Lore, Reedas, dabar turėtų kiekvienas lietu- 

kad įmnteų apielinkę pradėjo rių dar davė delegatai konven- Wagenknechtas, Katterfeldas ir' 1 ii* i •S, • • d • _ 1 • _ ■¥>* —_ S 1 __ J! „ . Ti _ - T 1 i • ■ « <■ «
viena grupė yra užinteresuota 
tik savo gerbūviu ir visai nesi
skaito su visuomene. Ypatin
gai neko gero nelemia sumany
mas dalinti pelną. Geležinke
liai yra operuojami visų žmogių 
naudai ir neprivalo nešti jokių 
pelnų. Geležinkeiieriam* pri
valo buti mokama geros algos,

nėrarinkiun'ariu' norinčiu ° kitas PaJam,a9 reikalinga skir- ’ Jeigu greitu laiku Chelšea nes p- tai. Kortos mat buvo, galų ga

tiems nariams visą skyriaus 
Pub.’clYine^ mant3- Nariai, norintįs pa-

Edita* r. Grigaitis

CHK3AG0, ILLINOIS.
Telephona Canal 1506

laikyti skyrių, privalo pa
duot apie tai užreiškimą par 
tijai, kartu pristatydami sa
vo pavardes, adresus ir mo
kesčių knygeles.

Jeigu skyriuje (kuopoje)

skverbtis nepageidaujami atei- rijoj, galėtų ir a^šiausį šuterį pa 
viai. Tatai purina nuo to, kad 
Chrisea’j kai-kurie namai liko 
paversti į viešbučius, kur susto
ja keUaujantįa Europon nepa
geidaujami ateiviai.

“Tte namai yra pavojas

vydumu uždegti.
Bet tų, kurie tiek daug triukš

mo riksmo kėlė dėl rinkimų sU^ 
stabdymo, konvencijoj nebuvb. 
Jte buvo atsimetę Jte,nenorė
jo susidurti akto į akį su fak-

Naujienos eina kasdiena, itakiriant 
nedėldienįus. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicafo, 
(11. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — paėtu:

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

Chieareje — per nešioto jas:
Viena kopija ......................... N
Savaitei ......................................
Menesiui .....................................

SnvienjrtoM Valstijose, so Chlcsgoj. 
pnetat

Metams .................................. 15.00
Pusei metų ............................. 3.00
Trims menesiams .................. 1.65
Dviem mėnesiam .................. 1.25
Vienam menesiui .....................  65

Uetuvon ir kitur ažsieniuoae: 
(Atpiginta)

Metams ................................. 17.00
Pusei metų ............................< 4.00
Trims mėnesiams .................  2.00

Pingius reikia siųst Pačto Monei 
Orderiu, kartu su užsakymu.

S8.00
3.50

75

02
12
50

Gera pradžia.
Plieno darbininkų strei

kas eina visu smarkumu. 
Plieno industrija tapo, su
stabdyta bėgių keliolikos va 
landų visoje šalyj. Net kapi
talistų spauda pripažįsta, 
kad jau nedėlios vakare ir 
panedėlio ryte metė darbą 
nuo 60% iki 98% darbinin-

nallkt’ nrtiinia tai ii^ai užlaikymui ir taisymui gete- sf va lys nuo ateivių, tai švaresnė te, atvožtos ant stalo: čia pasi- 
i 1. i J* • • ‘ 1 žinkelių. Kitokio pelno neturi publika nenorės apsigyventi jo- rodė visos klastos, visos sukty-

skaitosi pakrikusiu, ir par- buti JeiMŪ jig tai je_ 
tija atšaukia to skyriaus lę^mga atpiginti važinėj imos I '
(kuopos) Čarterį. Skyrius kainas. Pelno padalinimo ple- 
paliauja gyvavęs, ligi susi- nas veda prie to, kad visas pel. negrai įsibriovė į tą distriktą.
(kuopos) čarterį.
paliauja gyvavęs, ligi 
organizuos jo vietoje nau- nas butų išdalinamas, kuomet 

geležinkelių kokybe turės smuk 
ti delei nebuvimo pinigų jų tai
symui*.

Paryžius. — (Ksturi mtoga- 
liai). Labai indomi istorija pra
siplatino Paryžiuj rugpjūčio pra 
dŽioj. štai kaip ji skamba:

Praeitą savaitę talkininkų, ko
miteto susirinkime kilo klau
simas, kada atidaryti popietinį 
posėdį. Signor Tittoni nenorė

jo ankstybo posėdžio, kadangi

Kaikuriems sąjungiečiams 
yra neaišku, kodėl kuopos 
nariai, pritariantis partijai, 
nors ir būdami mažumoje, 
gali atsiimti kuopos čarterį 
ir turtą. Dalykas *yra labai 
paprastas: tie kuopos na
riai, kurie priešinasi parti
jai (stodami už komunis
tus) paliauja buvę partijos 
nariai; jie netenka balso jis norįs pasilsėti po pietų. P-nas 
partijos reikaluose, ir todėl Lansing nenorėjo vėlybo posė- 
yra visai nesvarbu, koks jų kadangi jam reikalinga 

Kadangi tečiaus val^are važiuoti į Bois. Tuosyk 
_ . .1 f'InTnon/'nnii ir nacol'n’

skaičius.
LSS. kuopos skaitosi parti
jos dalimis, kaipo stovinčios ____ _
po partijos čarteriais> tai ko prieš posėdžio atida-

atsikėlė Clemenceau ir pasakė: 
“Posėdis atsidarys trečioj va
landoj. Siginor Tittoni gali iŠ-

munistų pritarėjai neturi 
jokio balso ir L. & S. kuopų 
reikaluose.

. Kas pritaria komunis
tams, tas išsižada savo tei
sių ir Partijoje ir Sąjungo
je. Todėl tokie žmonės ne
gali nė veikti po senuoju or
ganizacijos čarteriu, nė var 
to t organizacijos turtą. Jei 
gu jie taip elgtųsi, tai jie pa
pildytų kriminališką nusi
dėjimą ,už kurį partija gali

rymą, p. Lansing po posėdžio už
darymą, o p. Balione »r aš inie- 
gosiva laike posėdžio”.

Taigi streiko pradžia yra 
labai pasekminga. . Darbi
ninku upas puikus. Į streiki
ninku mitingus visur ateina juos persekioti, 
tokio* minios žmonių, kad 
daugeliui pritrūksta vietos t S-je gali naudoties tiktai tie 
svetainėse.

Kitgi industrijų darbinin- tiją, t. y. socialistai. Parti
jai rodo didelės simpatijos jos priešai, komunistai, tu- 
streikuotojams. Viena in- ri trauk ties iš jos ir eiti, kur 
dustrija po kįftop balsuoja jiems patinka. • I 
klausimą ėjimo į užuojautos 
streiką ir svarsto kitokius 
budus paramos streikinin
kams.

Plieno darbininkų kova vintų to, kas priklauso par- 
tuo budu pačioje pradžioje tijai. 
pavirto viso Amerikos pro- -------- *----------
leteriato dalykų. Jo pasek- Pasaulio Darbininku 
mės todėl turės didžiausios' Judėjimas, 
reikšmės visam darbininkų 
judėjimui šioje šalyje.

Partijos teisėmis L. S.

nariai, kurie stoja už Par

pareiga yra pasirūpinti, kad 
tie elementai nevartotų par
tijos vardo savo nelemtam 
darbui, ir kad jie nepasisa-

Socialistų teises 
L. S. Sąjungoje.

VOKIETIJA.
Speciali A. Čabano kablegrama.

Bėdinas. — (Monarchizmas 
yra miręs). Aš kalbėjau su į- 
va irios klesos žmonėmis apie 
dabartinį padėjimą ir apie ga
limybę atgaivinti monarchiją.

Monarchinė sistema yra nu
nirusi ant visados. Vidurinė 
k lesa yra pasidalinusi tame kinu 
sime; didžiuma prigindamosi 
socializmui, dar tebesvajoja su
tvarkyti savo valdžią pagal an
glišką kurpalį. Gi skaičius tų, 
kurie norėtų sugrąžinti Wilhel- 
mą, yra suvis nedideljs. Dide-

bės, visos šulerystės; bet šule- i
rių ir sukčių, kurie Idastavo rių, kuriu įeina šie draugai: 
balsavimus ir siiklastuotais ba- 
lietafts prikimšo balsavimo dė- 

“Ar jus darysite ką nors? Su- žes, tų jau įia nebuvo; jie 
sulėkite su jųsų kaimynais ir pabūgo susitikti stt faktais ir ne- 
pasistentfkite tuoj sustabdyti ne- pasirodė. Jie nuėjo organizuot 
pageidaujamų ateivių besiverži- kitų partijų.
mą”. i Nedėlios vakarą taip vadina-

Chelsea’s distriktas randasi mieji kariaspamių delegatai, 
netoliese nuo porto. Todėl grįž Wagenknechto šaukiami naujai 
tantiems į Europą yra febai pa- partijai organizuoti, susirinko 
togu sustoti tenai. žemutinėj svetainėj. Visų pir-

Tdme distąikte gyvena apie ma, jie paskyrė komisiją, kad ji
180J)00 žmonių, iš kurių 120,- nueitų į komunistų partijos kon Komisija įsakė Pildomajam 
000 yra darbininkai. Gi namų vcnciją ir kviesti, kad jie su jais 
savininkų priskaitoma tik 10,- susidėtų. Komisija sugrįžus

i 000. Ant jų gula priedermė “ap- pranešė, kad Komunistų partija 
saugoti distriktą nuo nęgristinų apsiimanti priimti juos savo par 
ateivių”.

Bet kiek yra žinoma,svarbiau 
sias to laiško motyvas yra tas, Wagenknechto, Ložės, Reedo ir kuriai atimama čarteris, gali 
kad tame distrikte neapsakomai 
sparčiai pradėjo plėtotis radfka- genknechtas, Lore, Reedas ir Ka leisti atimiti sau čarterį be de- 

tterfeldas ir stojo UŽ steigimą ramos priežasties ir bešališko iš 
trečios partijos. Mat, kaip tik tyrimo.
jie nebegalėjo gaut vietos Ko- Konvencija priėmė manifestą, 
munistų partijoj, jie tuojau rir- kuriuo paskelbiama musų atsi- 
to tos Komunistų partijos prie
šais.

Nagi, daro ir jie savo konven
ciją. Išrinko komitetą ir ėmėsi

I stctfgt savo partiją. Pavadino 
Iją Amerikos Komunistų Darbi
ninkų Partija. Kaip ir reikėjo 

• tikėties,Katterfeldas, Lore, Wa- 
j gefnknechtais ir Reedas patapo 
įjos vyriauslis kunigas. Ji pri
ėmė nuosavą programą. Ji at

'Savasrių vertė nupuls, kaip 
tai atsitiko Harleme, kuomet

i lizmas. Nelabai senai Oscar W. 
Earhorn, Cheteea’s distrikto res 
publikonų vadas, užrdškė:

“Didelė didžiuma ateivių yra 
sukietėję bolševikai ir aplei
džia šią Šalį tuo tikslu, kad sklei 
dus bolševizmą kitose Šalyse ir 
tuo pačiu laiku diskredituoti 
Ameriką”.

Partijos Dalykai
Naciomlė Konvencija.

(Pabaiga).

Taip nuo pradžios iki galo. 
Dagi Harwoodas iš New Jer- 
sey, pddėjųsis suorganizuot an
trąjį “nacionalį pildomąjį ko
mitetą”, buvo pripažintas dele-

r eiti, kur didžiuma biznierių nori tik gatu, bet ir jis atsisakė užimti 
Socialistu rcsPlLblikoniSkos tvarkos. Dar. kėdę. Taip-pat butų buvę pri- 
ninti knd bdninkai» neišimant net centris- pažinti delegatai Lloydas ir Kat-

Truo tran*!ation filed with the post- 
master at Chicatfo, III. Sept. 23, 1019 
as rcąuired by tne act of Oct. 6,1917

FRANCIJA.
New Yorkas. —- (Smerkia

tų (katalikų partijos), ir ūki
ninkai nenori nei klausyti apie 
monarchiją. Apskritai imant, 
karalius jau yra praeities daly
kas, nežiūrint to fakto, kad dau 
gybė oficierų norėtų dar jį ma
tyti ant sosto.

Pasidėkojant nesutikimams 
socialistų tarpe, monarchistai 
mano daug laimėti. Vidurinio 
luomo žmonės ir-gi tikisi atsiek 
ti savo tikslą i išrinkti buržua- 
zišką kabinetą.

ris, užmiršęs savo politines ir 
Bross Lloydas turi dabar, kaipo tikybines pakraipas, buti geru 
savo “privalė property“, Ko- tautininku. Kas tam priešinasi, 

1 z kas nesirūpina savo tautos liki 
mu, nedirba dėl jos, ne aukau
ja jos pašelpai, tas nėra joks 
tautininkas, bet jis yra betariu 
tautos nedraugas.

Lietuvių tautininkai berods 
draugauja su keturiais katali
kais, ne dėl to, kad jie katali
kai, bet dėlto, kad jie lietuviai. 
Jie nori bendrai veikti tautos 
reikaluose ir su protestonais ir 
su socialistais, jeigu tas kaip 
nors galima. Jų tikslas yra vie
nyti Lietuvos žmonės, o ne skir
styti j grupes ir partijėles. Man

munistų Darbininkų Partiją! 
1 t

Socfaltotų Partijos Koavtncijos 
Darbai.

Kągi Socialistų Partijos kon
vencija nuveikė? Ar ji užgyrė ir 
paliko scenąjį Nacionalį Pildo
mąjį Komitetą? Ne, Ji išrinko 
naujį komitetą iš septynių na-

Wilson, iš ITMnois; Henry, iŠ In
dianos; Rower, iš Massachu
setts; O’NeaL iš Now Yorko; 
Melms, iš Wfeconsine, Brandi, 
iš Missouri, ir Hagle, iŠ Okloho- 
mos. . .

Nacionali Konvencija atrado, .rodosi kiekviena., sveiko
kad skundai dėl suktybių papil
dytų paskutiniais Nacionalflo 
Pildomojo Komiteto rinkimais 
buvo teisingi, ir tuos skundus 
rienbAIsiiai patvirtino.

proto Žmogus suprati, kad lie
tuviai jokios nepriklausomybes 
ir jokios laisvės neįstengs iško
voti savo tautai, jeigu jie ypa
tingai dabartiniame laike pasi- 

______ daftinę į įvairias partijas pjau- 
Komitetai priimti atgal visus »is larP savf«> sa>(9nt’ “i 
tuos Suspenduotus, kurie nor?- tuščią maišą. Netiesa, kad taip 
ijt pasilikti vM Socialistų Parti- vadinamieji lietuvių tautinin- 
jos neriais.__________________ kai stumią lietuvius liuteronus

įstrigta apeliacijų komirija, į duobėn ir simpatizuoją tiktaa 
kurią kiekviena organizacija, katalikams. Jie pritaria mums 

kur kas daugiau, nes aš, lanky
damasis jų susirinkimuose, 
pats tatai patyriau. Kam-gi to
dėl reikia mus liuteronus 
dyti prieš žmones, kurie 
musų draugai?

Netiesą rašo p. Laisvės 
pas savo straipsnyje, kad buk 
“mes, lietuviai tiutleronai, nei 
menkiausio laikraščio čia netu- 

- * <ririie”. Šitais žodžiais jis išsi-
Nacionalė konvencija bus tai- pa^s> kad jį® neturi nieko 

koma kas metai. bendra su lietuviais liuteronais,
Pagalios, konvencija nomfna 

V6 Eugenijų V. Itebsą kandida
tu į Su v. Valstijų prezidentą, 
kurio rinkimnd įvyks atešnao.
riais 1920 metais.

sisake nuo organizavimo darbi- Visas trečiojo Internacionalo 
ninku politinėj dirvoj. Ji repre- f 
zentuoja nepasitenkinusius ele- nam balsavimui spręsti, 
mentus, kurie negali sutarti nė 
su Socialistų Partija, nė su Ko
munistų partija. Tarp Socialis
tų Partijos, tvirtai stojančios už,w‘ 
politinį ir ekonominį darbininkų 
klesos organizavimą, ir Komu
nistų Partijos, stojančios už tie- j 
sioginį veikimą ir smarkavimą, Ąr reį|(j^ Amerikos lietll * A T7 vel-vm J TV* *

tijon kaipo pavienius narius, bet 
neįsileisią Komunistų partijon

Katterfeldo. Nuo to taiko Wa- urnai apeliuoti ir tuo budu ne-

! davimas Socializmo principams 
taip, kaip nė viena partijos isu 
tori joj konvencija dar nebuvo 
padarius.

klausimas bus paleistas visuoti-

Skaitytoj Balsai
rt.M ..r .<. •

išreikštas šiame skyriuje 
'tuom^nes Redakcija neatsako.]

pju
yra

Var-

terfeldas. j.
Maixiatų"komisija bravo dau

giau negu bešališka ir Hberalė, 
bet Wagenknechto klika, kurie 
tiek šukavo* dėl savo vietų kon
vencijoj, dergė ją visokiais ba
dais, niekino kaip konvendją 
taip ir visą Socialistų Partiją.

Wagenknechto vada vau ja mo
ji Ohios valstijos delegacija ne
tik nedarė nė mažiausių pastan
gų, kad konvencija ją pripažin
ti),, bet dar tyčia darė viską, ką 
galėjo, kad konvencija neįsi
leistų ne tik Ohio delegatų, bet

nešimų, kad visoj Vokietijoj nfe
gali sustoti geležinkeliai opera- J n „L.
vę. 1 _ 
anglių trukumas paeina nuo 
darbininkų nerimavimo Silezi- | 
joj.

Tūkstančiai lenkų dirba Sile
zijos kasyklose, kurios priklau-1

Paryžius. — (Gali sustoti trau
“Plumb’o pieną”). Kuomet Ame 'kiniai vaikščioję). Ateina pra
rikos biznieriai yra baimės ap- 
imlli, adant Plumbo pienas ne
suvienytų darbininkų ir skaito 
jį radkališkiausiu dalyku, tai

Kadangi iš daugelio vie
tų kreipiasi prie musų lietu- 
vi.i pr.Syd.mi
informacijų apie dalykų sto anapUS jurgs darbininkai skaito 
Vį L< S. S-je, tai mes čionai tą projektą “kladingu Žingsniu”.

TheNetv York Globėte kores
pondentas, Paul Seott Mowrer, 
rašo sekamai iš Paryžiaus:

“Paružius rugp. 22. — Franci

duosime dar keletą paaiški
nimų.

Socialistų Partija savo 
konvencijoje parėmė senojo
Nacionalio Pildomojo Ko- J°s ,larbo koofedera-
miteto pasielgimą su“kairia ?į<,s
garniais . Konvencija, to- kelių nacionaiiMci-
liaus, pripažino, kad kiekvio jgį jįe priešinasi ne todėl, kad 
nas partijos narys — anglų skatytų tą pieną perdaug radi- 
skyriuose arba svetimtau- kaliu, bet todėl, kad jis veda į 

Čių federacijose,—kuris de- nq>agetidaujaimą pu»ę- Jų so
čia lizacijos programas yra su
vis skirtingas. .

“Soriatizadjų reikalinga taip 
vykinti, kad gamtos turtai ir vi- 
suontemiškoa įstagtem butų 
tvarkomos ite vien tiktai 
kapitalistų ajrba dkrboĮninkųt 
bet viaų sluogsnių ded visuotįno

dasi prie komunistų, nuside
da prieš Partiją ir tuo budu 
pastato save už Partijos ri-

teko kalbėti, priešinasi geležin
kelių ir kasyklų nacionalizaci-

Cdok county (Chicagos) 
organizacija, lygiai kaip ir 
Ulinoia valstijos delegatų 
komitetas, priėmė tuos kon- labo. Amsterdamo kongrese so- 
vencijos nutarimus ir pra- cializarija liko įrašyta viso vel
dėjo juos vykinti praktiko
je. Todėl jie paskelbė, kad 
iš partijos skyrių turi būt 
prašalinti visi komunistai, 
ir kad skyrių čarteriai ir 
turtas palieka partijai.

Jeigu skyriuje (kuopoje) 
yra bent penki nariai, kurie derfs, pasakė man:

• ' ta trečioji Komunistų Darbinin
kų Partija tiek teturi pragumo 
augti, kaip sitiegas pavasaryj. 
Ji niekur nieko nereprezentuo- 
ja.

Del kaltinimų, kad buk So
cialistų Partijos konvencija bu
vus “pripakuota” (neteisotai 
rinktais delegatais prigrūsta), 
delegatai peržiurėjo Nacionalio 
Ofiso knygas ir rado, kad jeigu 
delegatai butų buvę rinkti sulig 
skaičiaus narių užsimokėjusių 
birželyj, 1919, tai New Yorkas 
butų turėjęs 37 delegatus vie
toj 32. Massachusetts butų tu
rėjęs dešimtį — tiek jis ir turė
jo konvencijoj. Michiganas tu
rėjo dviem delegatais daugiau 
ne kad turėjo^ teisės rinkti, nes 
delegatai buvo renkami sulig 
skaičium parduotų birželyj Žen
klelių, o ne sulig aplamų skai
čium narių pereitais metais, kaip 
to reikalauja konstitucija. Tai
gi visas tas termas ir triukšmas 
dėl dviejų, iŠ dviejų Šimtų, bal
sų yra tik audra vandens šaukš
te.
1 Kai? dėl Komunistų Partijos

vlų liuteronų šuva 
žiavimo.
(rahaiga)

Rymo katalikai esą perdaug važiavimo tikslas, 
dažnai išnaudoju musų žmones. 
Jie sugebėję stumti mus į tokias 
vagas, kurios mums, liet, liute
ronams, visai netinką. — Ko
kiu budu mus lietuviai Rymo- 
katalikai “išnaudojo” ir kokios 
yra tos “vagos”, į kurias jie 
mus įstūmė, jis nepaaiškina. 
J|to t|k užsipuofla ant lietuvių

Mlnllrvl UI IvZ/ll lik Vilei 1 UĮJVltl* • v »• < •
Esą tmksta anglių. Tas nų, savo pnežasties O ta prie, 

žastis tokia, kad įsteigus naują, 
trečią partiją, kurią galėtų pilnai 
kontroliuoti Wagenknechtas, 
Katterfeldas, Reedas, Lore ir 
Bross Lloydas. Jie . nė nelurė- 

tikslo buti konvencijoj. Jų so vokiečių kapitahstams. Len-J._ _ . ... ,
9 i lilrdnc cml/mvfl rxnQitffi.il

kai yra nepatenkinti gyvenimo 
sąlygomis ir nerimauja. <._
liko atgabenta nemažai karei
vių, kad užgniaužus tariamąjį 
spartakų sukilimą. Gi tikrefny-.
bej, tai daroma tuo tikslu, kad i J . .. J ,. .nuslopinus darbininkų judėja-!^8 CaldweU suiuko. V^i ...........
mą. Įširdę darbininkai pra.le- kamaspnnua! etate IŠ svetai- konvencijos, tai jušttesų buvo 
* t V F- p» A..* TiATilrvzdilra iinnmfll____'____

i tikslas, jų siekinys buvo pasigau 
Jau ti kuodaugiau delegatų, sukursty 

ti juos ir tada pasitraukti, kad 
• suorianizavus savąją partijr.

Kad šis pranešimais buvo perskai

jo padiegti kasyklas.

nes nežino, kad jau treti metai 
kaip eina Amerikoje lietuviš
kas todkraštvkąs ^Pasiuntinys
tės Paslas”, kurį skaito didesnė 
Cbicagos lietuvių liuteronų da
lis.
, Dfiber prieiname prie paties 

tikslo, prie kurio p. Laisvės 
Varpas ir kiti* jo draugai suo
kalbininkai nor mus privesti, 
sušaukdami mums lietuvių liu
teronų suvažiavimą. Jis rašo: 

“Mes, Bet. liuteronai,’ būda
mi darbininkų klesos žmonės, 
galime veikti ir išvien eiti tik su 

tais lieuyių elementais kurie 
stengiasi dėl laisvės ir so 
ciailės demokratijos, o tokiais y- 
ra socialistai”. Tai yra visas to 
šaukiamo lietuvių liuteronų su- 

butent, pa
traukti visus Ketuvius liutero
nus į sodializmą. Mes čia ne
kalbėsime, ar sooializmas yra 
geras daiktas ar negeras. Bet 
versti lietuvius liuteronus į so 
cializmą po liuteronizmo prie
danga yra nepadoru. Aš neno
riu tikėti, kad tie lietuvių liute
ronų suvažiavimo šaukėjai bu- 

tautininkų, kad tie buk su kle- tų tos pačios pakraipos socialis
tai, kokią reprezentuoja Nau
jienos. Padorus socialistai ne
vartos tokios priemonės, idant 
laimėjus daugiaus draugų savo 
partijai, čionai matyt Žmogus, 
kuris yra taip persiėmęs t. v. 
“bolševizmu”, kad nesigėdi pa
naudoti jėzuitiškų metodų at- 
siekhnui savo tikslo.

Taigi lietuviai liuteronai! 
Mus šaukia neva į lietuvių liu
teronų suvažiavimą, be musų 
žinios ir be musų pritarimo, 
žmones, kurie jau senai yra, 
jeigu ne atvirai, tai bent slaptai, 
atsisveikinę su musų tikėjimu. 
Jie šaukia mus į suvažiavimą, 
idant padarius mus socialistais. 
AŠ ne esu priešingas tam, kas 
nori būt socialistu. Bet toks 
kaikurių žmonių slaptingas dar 
bas yra nedoras ir mes, beta
rtai liuteronai, neturime nuty
lėti dėl to. < Mes nematome nė 
mažiausio reikalo šaukti lietu
vių liuteronų seimus ir neturi
me nieko jum* nutarti. Tod< 1 
mes protestuojame už tokį pa- 
sisavinimą mur< teisių. Lietu
viai liuteronai kituose miestuo- 

Taip daro ir taip vadi- se gyvenaniįs tegul neatkreipia 
domos j tpos neva “Prusų Lie
tuvių Tarybos” atsišaukimus. 
Tai yra tik kaikurių žmonių su
moksiąs savo tiktoms atsiekti.

— Jonas Tumaltis.

riikalais bičiuliaujasi ir su jais 
išvien veikia visokiose politi
kose.

Kad lietuviai Rymo-katalikai 
yra padarę Lietuvoje skriaudų 
lietuviams liuteronams, tai tie
sa. Bet jie darė tas skriaudas, 
nežinodami, delko jie tai daro. 
Mes todėl, kaiipo krikščionįs, 
nekeritiname jiems ir nemano
me piktą piktu atlyginti, bet pa
liekame tas skriaudas tam, ku 
ris teisingai visiems atlygins. 
Bet ne risi lietuviai Rymo-ka- 
tabkai yra tokie apjakę niekšai. 
Yra gana protingų ir mums pri
tariančių žmonių jų tarpe. To
dėl butų visai neteisinga smerk
ti ypatingai visus Amerikos lie
tuvius katalikus. Mes taipojau 
turime pripažinti juos krikŠ- 
čioiiimis. Nors jų tikėjimas ym 
sumaišytais su melais ir burtais, 
bet dar yra jų tikėjimo moks
le užsilikę tiek dorybės, kad kai 
kurie jų gali būt išganyti. To 
dei mes taikome gerą krikščio
ni kataliką vertesnthi nž tūlą 
dvasiškai nupuolusį ir savo tė
vų tikėjimą paniekinusį Mutero* 

Komunistų Darbininkų Parti tomą.

nes!” Apie penkiolika žmonių, pripakuota. Pripakuota lygiai 
taiippa.t, kaip kad buvo pripa
kuota Cook County’ea konferen
cija. Lietuvių, rusų ir slavų fe
deracijos (sąjungos) —- jos bu
vo ta ja Komunistų konvencija, 
jos tik sudaro ir tą Komunistų 

l. Kalbant apie mašinas, 
Komunistų konvencijoj ta rusų

čia, prieš konvenciją, buvo 
principų klausimų, čia buvo 
kaltinimų dėl suktybių padarytų

SUVIENYTOS VALSTIJOS.
Na^vYerliaa—(Bėga namo)

Suvienytų Valstijų svetimšaliai rinikuitas narių į Nacionalį Pil- 
darHnuAai skuh|ina|fri važiuoti domąjį Komitetą, čia buvo pro
į Europą tokiais dideliais bu- gos stoti prieš senąjį Nac. Pild. partiją 
riais, kad viena New Yoriko ntie Komitetą, parodyti, kad jis ne- Komai 
sto dalis pavirto į viešbučius, teisinvai pasielyęs, kad kaltini- mašina kaip tik stebuklus ir da-

_____ < _ • _ — A U • VI 1 « i. • __   —. <*2 __ • • V ■kur sustoja ant teliko Važiuo
jantis svetimšaliai.

Xcw Yorko kapitalistine spau 
da stengėsi paslėpti tą faktą ir 
beveik rridko nerašė apie dar
bininkų judėjimą. Tą dalykų 
stovį atidengė Clielsea’s kaimy
niškos asociacijos laiškas, ad
resuotas “kiekvienam; Che'lsea‘s

mai dėl suktybių nepamatuoti, rg. Niekas nuo jos neištrtiko. 
ir kad ištiesų naujasis komitetas Valko volanas triuškino viską ir 
išniinkta tiesio tu budu. kiekvieną, kas tik tntrSjo drąsos
|pTp ųqb]Wtyi Buvo prirodyta, nesutikti su viršiauduoju žyniu 
kad referendumo balsavimai btt — Stdklickiu. • |
yo klastuojami. ^Kairiasparnių
kompanijoj, kad Komitetą pa- ja, žinoma, pripakuota nebuvo namie j i lietuviai tautininkai, 
ėmus į savo rankas, daryta suk- Jie ir taip turėjo sunkiai kaps- žodį “tautininkas” kaikurie
tybčs ant suktybių. Sąžinišku- i tyties, kad iškapsičius sau kokį musų žmonės laiko paniekos

vienas Fra-ncijoa darbininkų ly- gyventojai ir namų savininkui”, f mtts, teisingumas buvo paminta; delegatą. Kiekvienas “drau- žodžiu. Bet ar taip yra ištikrof
: ’ Bet iš feiško galima numanyti, padorumo nebefpažinota; buvo gas”, kuris tik sutiko sutikti su Tautininkas yra tas, kurs myli

i k ■ i <,w.

kiinio panratan, nežiūrint Samu- 
el (rompers’o atkakliauso prie* 
š in imosi. Francij os delegatai 
buvo to įnešimo autoriai.

Kalbėdamas apie Amerikos 
geležinkelių nacaonrtlizastimo 
projektą. Alphonse Merrheim,

i

rxnQitffi.il
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Lietuvių Rateliuose.
'■ T.....  •.. gfFJJ1-

fai tuo ties, klmbiečiai 
monę atmainę.

....... .....

sąvp uuot *■■■■
- VietįRiB. I ----- Saugokite Savo Akis j

TOWN OF LAKE Iš vielos lietuvių veikimo
Rugsėjo 14 ttieną keUolika 

draugų čia laikė susirinkimų ir 
nutarė įkurti lietuvių kalbos 
(gramatikos) mokyklėlę. Tų pa
čių dienų buvo pirmoji lekcija. 
Mokytojauja d. V. Shileikla. Tai
gi ciceriečianis ir visiems tiems, 
kur gyvena jo (Cicero) apielin- 
kėse, gera porga išmokti taisyk
lingai vartyti savo gimtųjų kal
bų. Pamokos duodama Onos To

kuris
LSS. 234-tos kuopos susirinki

mas.
Praeitų nedėldienį, rugsėjo 

21, LSS. 234-tu kuopa laikė sa
vo sustirinkinių Vaiversity Set- 
tkmeut svetainėje. Susirinkimų 
atidarė organiziitorius, d. Kur-’ 
neckas, o pirmininku išrinkta J ]j 
J. Grachaikskus.

Susirinkime skaityta daug į-'muliunienčs svetainėj, 1447 So. 
vairių laiškų - daugiausia nuo (49 avė. kaip 8 vai. ryto — ncdėl- 
kotnunistų partijos “No. 1” ir.dieniais.
“No. 2.” Persk^ius juos, vie1 Su ,uluis '«*<> kai-

.... . . .. I būti asmeniškai kai dėl lankymom pramtto, o kiti nutarta atidų-'.. . . , lt . ,, a 
ti. Po to kilo klausimas: kur 
prisidės musų kuopa. Bet/kad 
įnešūno nebuvo, lai nariai apie 
pusvalandį laiko praleido ber- 
jfždiemto\ ginčams Galų gale d. 
Kameckas davė įnešimų' prisi
dėti prie Socialistų Partijos.
Bet didžiuma balsų nutarta pa
laukti dešimtojo LSS. suvažia
vimo.

Beje, besiginčijant dėl Socia- 
listų ir “komuninių" partijų vie 
nas draugų paabejojo, begu ko- 
muntatad galės gauti čerleri.-- 
Tiili nusišypsojo ir atsakė: 
“Tai kas, mes galėsime būti ir 
be čarterio!” Dar vienas pasa
kė, kad jeigu kuopoj randasi 
bent petiidi Socialistų Partijai 
pritariantis nariai, tai josios 
čarlerrs ir visas turtas priklau
są tiems nariams, dia atsistojo 
Audickas ir “paatiAkina,*\ kad 
tai esu negalima, nes “Socialis
tų Partija mus išmetė” (Netie
sa, Partijto juos tik suspendavo. 
Iš Partijos juos “išmetė” p. Stil- 
stfBas it kiti, misi vedusieji juos 
“komunistų “ partijos kurti), o 
lai reiškiu, kad ji kartu išmetu
si viską, taigi ir manta.

Vėliau parinkta aukų Dėbso 
ir S to k bu ki o byloms vesti. Su
rinkta apie dešimts dolerių. 
Taipjau nutarta prisidėti prie 
rusų renkamojo vakaro.

, Reikia pasakyti, kad susirin
kime dalyvavo pusėtinas būre
lis draugų. Matyt, nariai in
teresuojasi naujaisiais Socialis
tų ir “komunistų” Partijų daly
kais. Tik visa bėda, kad jie dar 
vis kažko laukia ir tikisi savo 
vadų a įsiverti nmt • Kitaip sa
kant jie dar žiuri kur juos nu
veš tie nebepataisomieji vado
vai. Tai negera.

—Socialistas.

lietuvių kalbos mokyklos. Dau
gelis jų atsako: “Juk aš lietuvis, 
tai kam dhr lietuvių kalbos be
simokinti?“ Tie draugai klysta. 
Tiesa, kad jie lietuviai, bet ar 
netiesa ir tai, kad jie savo gimto
sios kalbos nepažįsta? Tegul jie 
pažvelgia į išspausdinamus diea- 
raštyj pranešimus, kuriuos jie 
paduoda, o pamatys, kpd daž
nai redakcija jų pranešimus tu
rėjo galas nuo galo perrašyti. 
Dar toliau. Pažiūrėkite į redak
cijos atsakymus. Vienam atsa
koma: “Tamstos rankraščio ne
įskaitomu”; kitam: “žinutes rei- 

| k G rašyti be pamokslų“; tre
čiam: “Tamstos straipsneJį ne
sunaudosime: perdaug ištęstas 
ir neapdirbtas”.-' .

Kų tai reiškia? Tik viena: tie i 
rašytojai nemokėjo savo gimto
sios kalbos! Mat, kad išreiškus 
savo mintis ant popieros, tai ne
pakanka žinoti to ar kito žodžio 
prasmę, o reik|aluiga mokėti jį 
parašyti taisyklingai.

Ve kode! reikalinga savo gim
tosios kalbos išmokti. Tos kal
bos išmokti reikalingfa dar ir lo
dei, kad be to mes nepajiegiame 
deramai suprasti ir to, kas kitų 
parašyta. Dažnai tarp draugų iš- 
kįla ginčas. Vieni tvirtina, kad 
straipsnio autorius norėjęs pasa
kyti “tų“, o kiti 
Bet tikrenybėj tai jis (straipsnio 
autorius) nertorejo pasakyti nė 
“tų”, nė “kita’. Vadinasi, ir vie
ni ir kiti jo nesuprato. Kodėl? 
Labai paprasta: jie nepažinojo 
savo gimtosios kalbos.

Taigi, ciceriečiai, pasirūpinki
te jos išjuokti; dabar yra gera 
proga.

kad “kitą*.

CICERO.

Komunistų byla atidėta; žada 
faituoties, kad apgynus sa

vo “principus”.
Vakar čia turėjo įvykti byla 

dėl to išnešimo iŠ svetainės Rau
donosios Rožės Kliubo čarterio. 
“KortiuniMĮai” tediaus nusrftaię 
kovoti iki paskutiniosios, idant 
apgynus savo... “principus”. 
Todėl byla tapo atidėta. Pasako
jama, buk “komunistai” nusita
rę pasisanulyti “gerų advokatų“ 
Politikos Kalinių Fondo pini.

Kiek girdėjau, kliubiečiai bu
vo manę dovanoti tiems karšta
košiams “komuniMamls“. Bet 
dabar, kada pastarieji nusitarė

Dvidešimts devintame Degtu
ke tūlas A. J. išrokuoja visus 
“menševikų griekus“. Tas pons 
A. J. — vienas smalinio institu
to įm'amių. Jis jau senai “pasižy
mėjęs” prasimanymų ir šukavi
mų meisteris. Del jo turėjo tro
besio netik Chicago ketvirtoji, o 
ir musų 138 ta kuopa. Taigi tas 
žmogelis dabar km p įmanyda
mas “taiso“ LSS. 138tą kuopų. 
Girdi, jai stoka ir gyvumo, ir 
tvarkos, ir dar ko daugiau. Ži
noma, kart tai yra prasimany
mas. Beto tas žmogelis niekus 
kalba tvirtindamas, kad į tų su
sirinkimų atvykę “menševikai 
iš 81 mos kuopos”. Turiu pasaky
ti, kad minėtame susirinkame 
nebuvo nė vieno LSS. 81-kp. na
rio. Ko šituo norima atsiekti?

Kai dėl “patarimo”, kad “rei
kia braukti laukan Grigaičio pa
sekėjus“, tai mes šitų žadame at
likti ve kaip: sekamų kartų to
kiems “patarėjams“’ mes pas- 
kirsime vietų — už susirinkimo 
durų. — Albinas.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalas, kaip krimfnatiikuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokias dokumentus ir popleras.

Namų Ofisas:
>ms. st

Ant trečių lubų
TH. »re*«r 1518

Miesto Ofisu:

1111-18 Valty Mc. 
f»l. Central 4411

Drg. P. Grigaičio referatas.

Gicefriečiai dj!nr kartų turėjo 
progos išgirsti Sociali^Ų Apšvie
tos Kliubo referatą, pėtnyčioj, 
rugsėjo 19. Referavo Naujienų 
redaktorius, d. P, Grigaitis, te
ma “Soe’tolisti ir komunistai.“

Sį kartų kalbėtojas buvo pui
kiai prisirengęs. Apščiais nesu- 
mušumais faksais jisai nurodė 
skirtumus tarp socialistų ir “ko-

miems ir giminėms, privalo skaityti sekančius nurodymus

Kaip Sutaisyti Siuntimui Baksa
1. Parašyk į Lithuanian American Trading 

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

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

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

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

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

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

Norint Pigiai pirkti ar Greitai 
parduoti: namus, fotus ir farmas. 
Ar peržiūrėti Abstraktus ir pa

daryti raštus kreipkitės prie

A. PETRATIS & CO.
REAL ESTATE

| 3249 SOUTH HALSTED STREET 
CHICAGO, ILL.

| Notary Public. Visokį Insurance 
Nariai Cook Counfy Real

Estate Hoardo

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

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

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

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

1 • 1 J f. ,

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

Adresuok laiškus ir siuntinius:
» o ' . ' ■> . ’ #

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

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

‘ .į y .
_ _______________- _____ ____________________ ________________ • _ __ _______________________________ f_______________________________ ______________

ji galėjo <|aug ko pasimokinti. Ir 
pasimokino, tik gal nevisi: tie, 
kur jau likę “komunistais“ fa
natikais, nebeiširtoklnami. Bet 
ne dėl jų Apšvietos Kliubas stovo 
referatus rengia. Jis buvo pa
rengtai dėl protingų žmonių.

Paskiau buvo klausimų, į ku
riuos kalbėtojas irgi puikiai at
sakinėjo.

Kaip girdėjau 'ciceriečiai keti
na urnai reorgamzuot socialistu 
kuopų iš rimtesniųjų draugų; o 
tie, kurie pamėgo “komuniz
mų“, paliks nuošaliai. Tik jie no
rėtų ir kuopos turtelį nusigaben
ti pas “komunistus“, bet k«aip su’

eis kraustyties H vietos socialis
tų kuopų, šituo žada pasirūpinti 
Cook paviečio organizacija.

Reorganizuotų Chicagos lietu
vių socialistų kuopų delegacija 
va k a r‘ ’ b’uvd nu vykus pa virčio 
raštinen. Be kita ten jiems pa
duota sekamas užreiškimas:

“Visi tie nariai, kur nori pasi
likti Socialistų, Partijoj, tegul 
išpildo aplikacijas čarteriui. Del-

KONTRAKTORIUS.
Murinu ir medinius namus sta

tau, taisau senus, pilu konkretą pa
matams po senais namais ir kitokius 
darbus atlieku prie nainų statymo. 
Norėdami pataisyti savo namus 
kreipkitės šiuo adresu:
S. M. MARKŪNAI 2448 W. 47-th St.

Tel. MeKinley, 6087/

tuo, bus, tai Socialistų Partija/ aplodismentais, o kitų daininin

“Birutės” vakaras.
“Birules“ dr-ja perritų su- 

batvakarį Meldrtžio svetainėje 
parengė smagų } vakarų — pir
mą vakarą šiimi’e sezone, 'fai 
buvo, kalip ji skęlbė, jos 109 va
karas ir atidarymas 11-to sezo
no.

Vakaro programas susidėjo 
vien iš dainų. Dainavo mišrus
ir mergaičių ęhųraL kvartetas to nereikalinga mokėti nė vieno 
trio, duetas ir solo. Ir viskas ■ cento.. Kada jus surinksite var- 
sužrinkusiai skalillingai publi-Įdus i^iri^, priklausančių įtai
kai labali patiko ir kiekvieną1 r^onis ! . .-
oainelę palydėjoj triukšmingais

apie tai pasirūpins.
Žmonių, kaip dėl Cicerus, bu

vo tlaug. Ir jie tvarkiai užsilaikė 
laike kalbos. Tas pagirtina

— A\ ž.
Anądien, rašydamas apie pra

kalbus, įvykusias Brirtgcporte, 
aš paminėjau vienų “mokytų” 
vyrukų ir maniau, kad tai buvo 
Aarkmvrs, bet, rodos, suklydau. 
Sako, kad tai buvęs kitas “mok
slinčius”* kurio pavarde tečiaus 
publikai yra no svarbu žinoti.

LIAUDIES KURSŲ ATIDARY. 
MAS.

Pėhiyčioje, rugsėjo 2(> d., 
“Au^riiM“ svetainėje, 3001 So. 
Halsted slr., įvyks Liaudies Kur
sų atidarymas. Bus pasakyta

kų, rodės, jeigu įmanytų tai ir

O ir dainų įvairumas, kiekvie 
nas galėjo ra<sfi, kuri tiktų jo 
skoniui, jo ypatingam pamėgi
mui. čia buvo ir pilkiai išpildy 
la p-lės RakrauskaStūs klesiška 
arija iš “Samsmi and Daliila,” 
tai liūdna “Oi močiut, motinėle“, 
tai • liūliuojanti “Vai gudri, 
gudri,“ tai vėl iškilminga Sas
nausko “Užmigo žemė“’, ar lin- 
ksimios “Tu mergyte iapsigau- 
si,“ “Oželis.“ O finalui griaus
minga — “Lietuviais esam už
gimę“.

Pabaigoj gi buvo šokiai ir 
žaiisiuės, pamarginti konfeti i. X

i socialistų kuo
poms, aplikacijas atiduokite pa
viečių raštinei. Mes išduosime 
jiems čarterius tais pačiais nu
meriais kaip kad senieji, o anuos 
atšauksime. Tuo bu du jus, drau
gai, busite oficialiai pripažinti 

i Socialistų Partijos dalimi ir 
kartu jūsų veikimas nebebus 
trukdomas komunistų pasimoji- 
hiais.” ■

Taigi Chicagos lietuvių socia
listų judėjimas grįžta į norma
les vėžes.. Socialistai galutinai 
apsivalys nuo tų elementų, ku
rie pridarė tiek daug negarbės 
organizacija,'i.‘ Chicagįečius, be 
abejones, paseks ir kitose lietu
vių kolonijose gyvėnantįs drau
gai socialistai.

PRENEŠIMAS. i
Noriu praneštii savo draugams, 

pažįstamiems ir savo kostumerianjs, 
kad aš atidarau savo Real Estate 
ofisą, ir geidžiu, kad visi tie, kūne 
žingeidauja namais, farmomis lo
tais, ir lt., kreiptųsi pas mane;

Mainau namus ant farmų, ir 
taip turiu daug mūrinių ir medinių 
namų pardavimui su mažais įmokė- 
jiruąis. Lotus priimu mainan pilna 
verte, taipgi ir Liberty Bonds.

Apdraudžiu nuo ugnies namų ra
kandus; stubas, automobilius, dra
bužius ir kitas nuosavybes 

žingeidaujantieji kreipkitės pas:
JOSEPH STANONIS,

616 West 3Lst St., Chicago, III. 
Telephone Boulevard 7351

MII.JI.

Pranešimai
Cicero.—-Lietuvių Raudonos Ro-. 

žės Pašalpds Kliubo netikėtas susi
rinkimas įvyks scredo.; rugsėjo 24, 
J, NelTo svetainėj 1500 So. 40 avė. 
Pradžia kaip 7 vai. vakaro. Visi na
riai Imtinai privalo alsikmkyb, nes 
y:a iahi'i svarbus reikalas.

— Valdyba.

LIETUVIŲ SOCIALISTŲ AP-

PAVIECIO ŠERIFAS LAUKIA 
“GEROS PROGOS.”

I;

Lietuviu Socialistu Apšvietos Kliu 
bo bus svarbus susirinkimas įvyks 
šiandie, rugsėjo 23, 8 vai. vakare, 
Hali svetainėje, 800 S. Halsted «♦.• 
(Smith' Hali). Atviručiu nesitui- 
čiaine. Visi nariai malonėkite bu 
tinai atsilankyti. — Valdyba.

dvejetas kalbų ir išaiškinta Kur | ŠVIETOS KLIUBO NARIŲ 
šų programas bei įstojimo są-• DOMAI.

Apie. Liaudies Kursų susior- ę 
ganizavimų jau buvo pranešta į 
“Naujienose”. Tuo vardu va
dinasi mdkykla, įstrigta tikslu 
sii|Naži»(linti Clucagajc gyvenan
čius lietuvius darbininkus su 
svarbialisiiomtts visuomenės mo 
ksto šakomlis^

Mokslas Liaudies Kursuose 
tęsis per šešis suvirsimi nuėne- 
sius. šiame įsezontf bus įkaito-

šiandie, rugsėjo 23, liuli Hou- 
se svetainėj 800 So. Halsted gal., 
įvyks svarbus Lietuvių Socialis
tų Apšvietos Kliubo įtarių susi
rinkimas. Pradžia lygiai kaip 8 
v. vakare. Klauskite Smitli Hali.

Kad pavartojus 2,000 “spešelų 
prieš streikininkus.1

Racinc, Win. — Birutės choro dai
nų lekcija įvyks 24 d. rugsėjo. U- 
Hion Hali, 7:45 vak. ruimas 4. Visus 
Birutės narius kviečiam ateiti ir 
mokinties dainuoti. — Sek r.

nuinistų”. O tų skirtumų besą ma lekcijos iš Politines Ekono- 
labni daug. Tie faktai, tarytum Unijos, Kultūros Istorijos, moks- 
sunkioji •artilerija* triuškino ir lo ajMC Valstybę ir Valdžios tor- 
sklaidė visus “komunistų“ “af- ir iš Visuotinos L-stoi’ijos. 
gumentus’ bei svajones. O patįs I Liaudies Kursų organizatoriai 
“komunistai“ sėdėjo it ant įkai- ir lekoriai yra A. Lalis, Kl. 
tintų žarijų (ne iš smalinio insti- Į Jurgelionis, K. Aipgustinavičius,
“komunistai” sėdėjo it ant įkai-. ir lekoriai

luto) ir retkarčiais nedrąsiai P. Grigaitis ir K. G ūgis, 
kuždėjosi. Po poros valandų kai- ■ Atidarymo pradžia lygiai 8 
belojus užbaigė. Tai buvo toks Vai. vakaro. įžanga visiems dy- 
referatas, iš kurio susirinkusiu- kai.

Cook paviečio šerifas, Char- 
’cs W. Peters, I<uki& “geros 
progos,“ kad panaudojus tuos 
du tūkstančiu vyrų, kurie pasi- 

Visi nariai pr’ašonii susirink-Į žadėję būti “special deputy she- 
“ jeigu ponui Petersui 

L j tokių pl'irciktų. O Peters mano, 
kad jam prireiksią. Jijsai esąs 
užtikrintas, kad streikuojantis 
plieno darbininkai anksčjpu ar 
vcJiau sukelsiu riaušių.« Tai^i 
jis dabar laukia. Slteikininkų 
vadai tečiaus užtikrina, kart 
streikininkai riaušių nekels.

; Jeigu kada nors jos iškiltų, tai 
| reikštų, jogui jas (riaušes) su- 

Chicagos lietuvių “komunistu“ .k61E' '«"«PanĮjų pasamdyti mu- 
smiarkuvimas tuoj pasibaigs, i Sfikos, beje, taipjau turintis 
Novoms nenorams jiems prisi- teisūs vadinlies spešdais. ’

I ti laiku, kadangi turėsime ytin įviff’ais, 
svarbių klausimų apsvarstyt’ 
rodei nariai malonūs atidėti vi
sus kitus reikalus ir atvykti į šį 
susirinkimų.

Waterbury, Co*n.> — lietuvių 
Socialistų Skyriaus susirinkhDai; 
|vyks nedėlioj, rugsėjo 28 diena 16 
vai. ryto, 163 Green st. Visi nariai, 
balinai priimkit, nes turim daug 
svarbių reikalų. Tie, kur norite Imti 
nariais Socialistų Partijos, bus 
Įima įstoti, čarterį jau gavome.

— Org. P. Plečkaiti..

ga-

— Pirmininkas.

'Komunistai’ turėsią krau 
styties kur tinkami.

Socialistai gaus senųjų kuopų 
čarterius.

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

Gydymas visu akių, ausų no- 
sle« įg gerkles hgu. Po priežiūra 

specialisto. U- 
tarninkais ir pėtnycioms nuo 2 
Iki 5 po pietų.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė., Chicago.
Kampas 18-tos gatvės.

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos 
» Tėmykito j mano parašą.

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

■w..~...

Dr. A. R. Blumenthal

AKIU SPĖCIALISTAS 
▲kis Egzaminuoju Dykai 
v Gyvenimas yra

. tuščias, kada pra 
nykstu regėjimas 

į vartojam yy pagerintą Oph- 
thahnometer. Y- 

JMhJUV Patinga doma at..
Kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto ikkj vak. 
nedėliomis, nuo 10 iki 11| dieną 
4649 S. Ashland ar. kamp.47 st.

Telephone Yards 4317 
BouIevArd 6437

DR. M. HERZMAN
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyrus gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labar stori ja: 102 J W. llth 
8t. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 18—12 pietų, ir 
8 vakarais, Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—0 ryto, tiktai.

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

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

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

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

Moterišku ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 S. Morgan st Chicago

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

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS.
1757 W. 47 St., Chicago, Ilk
Ofiso Tel. Boulevard 160

Rez. Tel. Seeley 420

8 LA. 177' 
kuopos prakalbos Įvyks 28 dieną 
rugsėjo. John Monks svetainėj 719 
First avė. Prasidės 2:30 vai. po me
tų, kalbės drg. P. Grigaitis, iš Chi- 
engos. Meldžiam nepraleidi progos 
ateikit visi, nes kalbėtojas dar pir 
mų syk mus atlankys I

— S. Dementis.
--------------- (

Roseland — Reikale įsisteigimo j 
nuosavos svetainės, draugijų dele
gatų susirinkimas Įvyks seredoje, 24 j 
rugsėjo, 7:30 vai. vak. Aušros mo-į 
kykloje, 10900 Michigan avė. Dole-* 
gatai bukite visi, nes šis susirinki
mas turės atlikti svarbiausi darbų. 

Laikinasis rašt. A. Grebelis.

Milwaukee, Wis. — 
kuopos prakalbos įvyks 
rugsėjo. John Monks st

Tel. Yards 365L AKU8ERKA

Mrs.A.Michnl8wicz
Baigusi Akušerijos ko 
legiją; ilgai praktika
vusi Pennsyi^nijos 
hospitalčse ir Pasek- 
ni i n g a i patarnau- 
§a prie gimdymo. 
Duodu rodą visokio
se ligose moterims ir 
merginoms.
3113 So. HaW«d Str.

; (Ant antrų lubų) 
Chicago, III.

Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vėlai vak 
Ww-rr i r r-nu i n - ■ [-i i .l
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REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ • REIKIA DARBININKŲ
m ■■ ■■nu i 11411 ji. . 1 j iji 1 >ii. 1 i.jiailiBMll»i...i . .............................

MOTERŲ 1 Reikalingas aptiekorius. Turi būt
----------- - registruotas asistentas ar geras glze

REIKIA DARBININKŲ NAMAI-žEMfi
MOTERŲ VYRŲ

M. Boim amdl C©.

REIKIA rankinės siuvėjos ir ma- Ils, (Mpprentjce). 
šiuos uperutorės 8 valandos į die
nų, laikas ir pusė už viršlaiki. Gero 

mokestis. Delson Knltting Mills 
1519 Milvvuuke uve. Chicago

J. .1. (’ižauskas, 
801 E. Wash. St. 

Springfield, III.
BUBU. J ?J!. 'J 1-1 JJJJi'. J..1-' J—. J*. J.1

J IEŠKO DARBO

DIDŽIAUSIAS bargenah Chlcng»- 
je , paVSiC’.'ida 2 lotu, krūvoj Ik’ą 
130 pėdų pagal pat 72 ir Archer A v. 
imt puikaus kalno su 15 Žaliuojan
čių aržuolų. Atsišaukite pas savi
ninką.

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

Pajieškau giminių pus
brolių Antano ir Dumi 
ninko Stanevičių ir 
Pranciškaus, Rapolo ir 
Stanislavo Rimkunų, 
Skirsnemunės mieste
lio; Simano Marijonos, i

Onos Andriukaičių, Pulėsio kaimo, 
Skirsnemunės parap.; Jono, Onos, 
Zuzanos Strelickių, kaimynų Skers- 
nernunės par. visi Kauno gub. Nese
nai sugrįžau iš Fruncijos, kur 10 
mėnesių išbuvau muzikantu prie 
Suv. Valstijų kariuomenės ir galiu 
daug ką junts papasakoti apie Lie
tuvą. Atsišaukit laišku ar per tele
foną. k 

Anton Stanevicze, 
Muzikantas, 

Bariton and Slid Trorobon.
653 rW. UMh St. Tel. G«md 3592 

, Chicago, III.

REIKALAUJA 
PATYRUSIŲ

MOTERŲ IR MERGINŲ

DARBININKŲ ŠVARKŲ
ŠAPOJE.

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

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

.. ....... . — ■ ■ ■

PAMUŠALO
SEGIOTOJŲ

TRIMERIŲ

ŠVARKŲ DIRBĖJŲ 
RANKINIŲ

Reikia Moterų ir Merginų Miifi 
18 metų ir senesnių, prityri-,1 
nuo nereikia gavimui geros

, . . , • prie lengvu uimokesties musų kepamųjų Viiitei pradėti, 
miltelių klijavimo skyriuj.
Jums greitai pakels mokės-’_ 
tj, kaip, tik prasilavinsite. 
Galima sėdėti prie darbo 

vėsiuose, švariuose švie
siuose, oringuose kamba
riuose. Mes parūpiname 
smagias drapanas darbui ir 
skalbiame jas kas savaitė 
dykai.

REIKIA patyrusios Lietuvaitės 
;era mokestis. Delson Pajieškau darbo bučernėj. EsuKnltting Mills. įdirbęs tą darbą ir norėčiau gerai IMT

1307 Milwaukeė uve. Chicago, III. išmoktį. Kam reikalingas tokiu dar « LLc/lU/11 1111 
.......... .................  t bininkas, atsišaukit pn. 901 W. 20

Reikia jaunų merginų ir moterų * ran*t Vidėk. 
prie lengvo _dirbtuvės darbo, $13 vi e-—

Nuolatinis darbas i 
per apskritus ine ts 

Olsnn Rug ( o., 
1508 \V. Monroe St. 
-Lg*.>£._■» « L. JJJU." 8 1,1 .'gJJ!

PARDAVIMUI

RASTA-PAMESTA

Pajieškau Charles Andriekaus, 
gyveno Chicagoje, kas praneš auie 
ii gaus $5.00 Adresas: Martinas Ru- 

>ex«viČiiis, 1739 So. Halsted st.
PAMUŠALO
SIUVĖJŲ

CALUMET BAKING 
POWDER CO.,

KAS RADO?
Mikolai Melris pamėtė pilietybės 

popierius. Jis mano kad Jis palikęs 
juos savo senoje gyvenimo \tetoje 
4549 S. Paulinu st. Kas sugražins 
juos gaus $10 — Mikolas Meiris 

1739 So. Halsted St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ATIDUODAMA randon kambarys 

vaikinui 18-tos gatvės apielinkėje. 
Matyt galima vakarais.

N. F. N. 1724 Ruble St

Pardavimui keptuvė su namu ir 
visais įtaisymais lietuvių apgyvento- 
te kolonijoj; biznis išdirbtas gerai, 

>et savininkas priverstas parduoti 
<lel nesveikatos. Kreiptis 2010 \V.

PARDUODU restorantą, lietuvių 
apgyvento] vietoj. Biznis išdirbtas 
per 8 metus., Priežastis pavadavimo 
patirsite ant vietos. 1619 So. Hals- 
ted st. Chicago.

PARSIDUODA visai mažai varto
ti barzdaskutyklos daiktai. Beveik 
nauji su visais naujos mados įtaisy
mais parduosiu pigiai. Priežastis y- 
ra ta, kad noriu dėtis kitą biznį toj 
pačioj vietoj. Atsišaukit greitai 
pas: Charles Stonis, 10759 Michi- 
gun avė. Chicago, III.

RANDAI

4100 Fillmore SU,

REIKALAUJA
PATYRUSIŲ PRIE SIUVIMO 

VYRŲ

KIRPfiJŲ

,-----------------
DARBININKŲ ŠVARKŲ 

ŠAPOJE

KIŠENIŲ DARYTOJŲ

Pajieškau senes moters arba žmu 
niu su maža šeini) n:*, kuri gulėtų 
pridaboti 4 melų nP ’gytę iluoJu 
kambarius sąru apšildomus ir .švie
sa. o su užmokesčiu susitaikysime. 
Atsišaukit pn. Iii'- S> Clifton Paik 
avė. nuo 6 iki 10 vai. vak. Dominik 
Laucius.

KREIPTIS Į OFISĄ ADRESU:
2214 SO. OĄKLEY AVENUE

Parandavojimul pagyvenimas še
šiais kambariais ir ofisu. Dentistas 
buvo užėmęs per 11 metų. Gera pro
ga atsakančiam žmogui.

Dr. G. M. Glaser, 
3146 So. Morgan St.

"J.j'-L.aui'tl. ■ I! 1 "I IIT — ■HMII'IT.........

J. Sarbutis parduoda bučernę ir 
groserne; biznis išdirbtas per dau
gelį metų gera vieta lietuvių apgy
vento] kolonijoj.

732 W. 19 St.

ŠVARKŲ STIČIUOTOJŲ

RANKINIŲ KRAŠTŲ 
SUSEGIOTŲJŲ

FARMŲ PIRKĖJAI.
Pirmiau negu pirksite FARMA 

gaukite platesnius paaiškinimus iš 
l ietuvių Bendrovės apie Lietuvių 
kolonija Wisconsine, kur jau daug 
lietinių gyvenu ir dar tūkstančiai 
apsigyens. nes ten žemė labai gera, 
ant kurios nepaisant kokie metai 
nebūtų, visada geras užderėjimas. 
Dabar geriausias laikas važiuoti ir 
pamatyti, kokie javai šįmet yra, 
kad iš kitų valstijų žmones atvažia
vę stebisi. Dauguma nuo bendro
ves pirkusieji buvo išvažinėją po 
visą A. m t? vile n. geriau negalėjo ot- 
rasti kaip Wis. lietuvių kolionijoje, 
kur išlygos yra prieinamos ir bicd- 
niausiam žmogui, o prekė perpus 
pigesnė už žemes negu kitur. Gra
žios (leikos) ežerai dabina visą a- 
pielinkę, miestas arti, su visais pa- 
rankunuiis dėl farmerių. Tąip-gį ir 
keliai visur geri, kad ir blogiausiam 
ore galima išvažiuoti.

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

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

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

VYRŲ

PARSIDUODA bėrbernė 3 krėslais 
už $200. Vieta apgyventa lietuvių 
ir lenkų; randos $15 vniėnesiui. — 
3604 Deodor St., Indiana llarbor, 
Indiana.

RANKOVIŲ SKYLIŲ 
SUSEGIOTŲJŲ

Pu Herkau Jono Širmulio triįs mė
nesiai atgal laikė restoraciją prie 
State ir 21 gat. Chicagoje. Kas ži
note, arba jis pastai meldžiu atsišau 
kti adresu: Antanas Pundževičius, 
3741 Emerald avė., Chicago, III.

Reikalinga mergina prie namų 
darbo gera mokesti*. maža šeimyna. 
Atsišaukit tuojau s adresu:

W. Message
3548 So. Halsted st. Chicago, Iii.

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

P. Goldman,
1017 So. Fairfield Avė., Chicago M. Bora and Co

PARDUODA.
Savininkas išvažiuota į vakarus 

ir nori parduoti grosernę ir bučer- 
ny su namu už $!>G06; pušy reikia

REIKIA DARBININKŲ

MOTERŲ

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

REIKALAUJA
PATYRUSIŲ PRIE 
SIUVIMO 
VYRŲ

iinokėti kVeipFri pm 660*1 Su. Her- DARBININKŲ KELINIŲ
ŠAPOJEmitage nvc.

ML Borini o

REIKALAUJA PATYRUSIŲ 
PRIE SIUVIMO 
MOTERŲ IR 
MERGINŲ

DARBININKIŲ ŠVARKŲ

KIŠENIŲ DARYTOJŲ

ŠVARKŲ STICIUOTO- 
JŲ

RANKINIŲ KRAŠTŲ 
SEGIOTOJŲ

DARBININKIŲ KELINIŲ
SAPOJE.

DŽOINEIUŲ

SI FIRMA PER 43 
METUS SAVO 
GYVAVIMO 
YRA PAGARSĖJUSI 
TUO, 
KAD JI YRA TEISINGA 
IR KAU MOKA 
GERAS ALGAS 
DARBININKAMS.

KREIPTIS I OFISĄ ŠIUO 
ADRESU:

540 80. WELLS ST

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

Republir Wa»te Paper Co.
626 W. Taylor St.

ML Borai antd Co
REIKALAUJA
PATYRUSIŲ
SIŪTI
MOTERŲ IR MERGINŲ

DARBININKŲ ŠVARKŲ 
ŠAPOJE.

Parsiduoda jaunas arklys, visas 
pakinkymas ir vežimas. Norintieji 
gali pirkti kadir vieną arklį. Prieža
stis pardavimo — perku troką. Atsi
šaukit — F. Lokis,, 10758 Indiana 
avė., Chicago, 111.

Parduodama fotogrufyslčs įtaisy
mas geriausioje vietoje lietuviui ir 
lenkui. Gera viela, ge/as biznis. 
Rašykit šituo adrėsu: No. 7, 1739 
Se. Halsted St.

RAKANDAI

REIKALAUJA

MERGINŲ
< t

PRIE LVITAVIMO

• —U- r**— U
KIŠENIŲ DARYTOJŲ

DROBĖS SEGIOTO JŲ

TRIMBRIŲ

DŽOINERIŲ

NAMŲ BARGENAI BRIDGEPORTE
4. pagyvenimais mūrinis namas 

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

2 pagyvenimais mūrinis namas, 
randos atneša $24 į mėnesį, parduo
dama 
kėli, 
gat.

Du 
mūriniai, 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 6 kambarius, su elektros 
šviesa, maudynėmis, užpakalyj di
delis garažas 6 mašinoms, parduo
dama labai pigiai.
SUROMSKI CO. 3346 So. Halsted st.

CHICAGO, ILL

už $1.900. $300 reikia įmo-
. Namas netoli Halsted ir 33

namu ant vieno loto, abudu

NUOLATINIS DARBAS 
IR 
GEBA MOKESTIS

METAI. SPEC1ALTIES
MFG. CO.,

33# N. KEDZ1E AVĖ.

KREIPTIS I OFISĄ ADRESU:

1532 ELKGROVE AVĖ.

REIKIA
DARBININKŲ

Švarkų Sapoje
Visuose skyriuose nuo jūsų priklauso uždirbti 

kuodidžiausią užmokestį.
GERIAUSIOSE DARBO SĄLYGOSE
REIKALAUJAME JUS — DABAR.

Kišenių — pirmų ir antrų beis tuo tojų —• pečių beistuo- 
tojų — skylių darytojų, viršutinių upikaKIių dirbėjų 
atsiulėtojų, guzikų prisiuvinėtojų, egzaminuotojų pir
mųjų ir untrųjų beisterių, pritaikytojų.

Dirbtuvėje dienine šviesa. — Dirbkite didžiausioje Chi- 
cagos dirbtuvėje, turinčioje naujoviniausius įtaisymus 
ir sveikiausioje rubsiuvių šapoje.

KETURIOSŪEŠIMTS KETURIOS VALANDOS SAVAITĖJ
Ateikite pasimatyti su mumis.

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

847 W. Jackson Blvd

RANKINIŲ ŠVARKŲ 
SIUVĖJŲ

:---
PAMUŠALO SIUVĖJŲ

, ——•------- ■
KREIPTIS | OFISĄ ADRESU: 

2214 8*. Oakley Avenue

, Kili I

REIKIA muik). agento katras 
yra patyręs. Gali kalbėt lenkiškai 
I i et aviška i ir ApgliAkai. Geras past 
tovus užsiėmimas darbas ant komi- 
Šeno. Atkaukti hjojaus. Palonia 
Saap Co. 1426 Emma st. Chiaago.

REIKALAUJA Prastų dartoraiakų 
Hejyklaja. Pastovus darbas. 

llnkIbelt CO. 
329 < 39 th St.

REIKAIAUJA namsargto pa geibi- 
ninko — 6226 Harpers avė., 1 pagy
venimas, užpakalyj.

REIKALAUJA vyrų lietuvių hote- 
^yje. Gera gyvenimo vieta pakelei
viams ir vietiniams. Tinkami šva
rus kambariai po du ar po vieną ir 
nebrangus ir geras lietuviškas val
gis. IJetuviškas Kotelis, 1606 So. 
Halsted St.

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

Gludinau Bros.
•32 Maxwell St., Chicago, III

KURPIŲ

ANT 13 
AUGšTO

SOUTH STATE STREET, 
NAMAS

MARSHALL FIEI.D

..M

TIKTAI SI MĖNESI.
Grisusis pusiulinimas gaus puikų 

tikros skuros seklyčios setą, varto
tą 30 dietių, vertas $175. Mes esame 
priversti taipgi .prątoštinti daug ki
tu seklyčios- setų vėliausios n tai lės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
fonografas. PRISIUNCIAME UŽ- 
DYKA. Priimame Liberty Bonds. 
WESTERN FURNITURE STORAGE 

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

dėkomis nuo 10 iki 4 vai.

ši FIRMA YRA 
PAGARSĖJUSI 
PER 43 SAVO 
GYVAVIMO

METUSv TUO
JI YRA TEISINGA

IR KAD MOKA 
GERAS ALGAS

DARBININKAMS.

Kreipkitės į ofisą šiito adresą:

FARMA.
80 akrų žemės Michignn, 1% my

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

United I^nd A Investment Co., 
117 N. Dearborn St.. Chicago. UI. 
'Pardavimui ar išmainymui ant 
geros farmos puikus keturių pagyve 
nimu muro namas su akmeniniu 
priešakiu po septynis kambarius ir 
statytas ant dviejų lotų: neša geras 
randas ir namas randasi geroj apie
linkėj. Atsiimkit -fias ; savininką 
adresu: Steponas Melko, 3108 So. 
Halsted St. Chicago. III. Atsilanky 
kitę vakarais nuo 6 iki 9; nedėli*- 
mis visą dieną.

540 SO. WELLS STR.
bargenas
Jaunai Porai.

Mes turime trišmųtę šikšnine svet 
ruimio daiktų eilę vėliausios mados, 
vertą 6200. Vartota 15 dienų. Par 
duosime už kiek kas geriausiai 
duos. Taipogi $150 vertės gra£ų di 
delį fonografą, taip kaip naujas, su i 
rekordais, deimantinį adata, už $45. f 
Taipgi turimo kilimų. Ateik pa žiu p 
rėt tuojaus.

SOUTHSIDE FURNITURE 
STORAGE

—2192 W. 35-th St. kampas Ar
cher avė. Atdara nuo 9 iki 9 vak. 
Septintadieniais nuo 10 iki 4 vai. 
p« pietų.

i

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

ARTU U R F. KBSS and CO., 
3746 Ogde* avė.

FARMA.
Del ligos parsiduoda 40 akrų 

Indianos farma. 70 mylių nuo Chica 
gos s ii gyvuliais padarinė ir 3 mecų 
senumo budinkai. Pigiai $4,400. 
3505 So. Californiu Avė.

T ai duodama ku'nims 3158 Union 
avc., krautuvė ir du pagyvenimai. 
Antrojo augšto randa atneša $74 m| 
nėšiui. Parduos už $8.500. Pusė rei
kia įmokėti.

Parsiuuoda pu.sč akerio i.emčs, 
57-th pi. ir 73-rd avė. Suminit, Hl. 
Suvesta yra srųtyuės ir vnduo; i»ar 
duosiu labai pienai. Atsišauki!. J. 
Pūkis, 4751 West Jackson Blvd., 
Chicauo, III.

MOKYKI/OS

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

PARDUODA virtuvės stalą, krės
lus, drabužiams šėpą, indus ir vy
rui drabužius ir moteriai ploščių.

1433 N. Cal'ifornia avc.

AUTOMOBILIAI
Didelis Bargenas — 2 po 7 sėdy

nes “Loaier” litnouzinai. Puikus iš
nuomavimui arba vestuvėms. Kiek
vienas vertas $2,700. Kas daugiau* 
pasiūlys, tas paims.

CRTSTAL ROCK OIL CO. 
3932 So. Emerald avė.

DIDELIS BARGENAS.
Parsiduoda Winton Six automo

bilius. 7 sėdynėmis. 5 naujomis rat- 
lankėmis, pate įsi ei n a. Kreiptis pu. 
3301 So. Morgan st.

PARSIDUODA geriausio padary
mo automobilius, Haynes, 1916 m., 
7 sėdynėmis, 5 naujomis ratlankė- 
mis: atrodo ir eina kaip naujas. 
Parduosiu labai pigia kaina, nes tu 
ri būti parduotas greitu laiku. Atsi 
Šaukit n«. 3132 So. Halsted st. Ga
ražas Chasas Bros.

PARDUODAMA karas Pierce Ar- 
row 7 paiašiariama limousinas 1919 
m. pigiai. Ateišaukit pn. 642 W. 11 
St. Galima matytis dieną visada.

NAMAI-ŽEMfi

REIKIA patyrusio varnišuotojo 
prie pataisytų rakandų. Pastovus 
darbas. 

Gladman Bros.
•32 MaxWell St., Chicago, III.

Mokykla Kirpimo ir Dealgntag 
Vyrišku ir Moteriškų Aprėdalų.

M. Borai and Co

REIKALAUJA 
PATYRUSIŲ PRIE 
SIUVIMO 
vVrų.

KIŠENIŲ DARYTOJU

KREIPTIS Į OFISĄ ADRESU:

1532 ELKGROVE AVĖ.

Pursiduodą puikus dviejų pagyve
nimų medinis namas su maudynė
mis randasi lietuvių apielinkėj 
Bri«hton Parke 0 ir 5 kambarių. Į 

I Atsišauk i to nas savininką vakarais' 
nuo 6 iki 9; nedėlidmis visą dieną 
šiuo adresu: Steponas Melko, 3108 
Se. Halsted st., Chicago, III.

'f

mas padarys jne žinom t tramdą 
laiką.

Mes turime didiiausine ir MiMh 
sius kirpimo-deaigning ir.eHmma 
skyrius ,kur mes suteiksiase nraMB- 
ką patyrimą kuomet Jm motyrtMi

Elektra varomos maMnoe HMtaą 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti Ir 
Samstyti musų mokyklą bile laik>— 

ieną ir vakarais ir gauti specžalil- . 
kai pigią kainą.

Petreuos daromos pagal J«m mit
rą — bile stailės arba dydMo, ii H- 
le madų knygos.
MASTER DESIGNING 8CHOOL

J. P. Kasnkka. Perdėtinli 
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St. ant 4 lubų
■■■ ■ — 

r VALENTINE DRESMAKING S
COLLEGES

dison, 1851 N. WeHa it.
137 Mokyklo® Suv. Valstijose. 

Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biiaio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantoo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknea ui 
110. Phone Seeley 1643

INTERNATIAL BARBER SCHOOL 
Mokytis tereikia tik 10 dienų, pat 

kui mes mokame 50% to ką toąki- 
nys uždirba 653 Vf. Ntądjšcm St., 
vienas blokas į lųttiK auo Halsted 
gatves.

MOKYKITĖS Barzdaskučio ama
to. Išmokiname i 6 nedėtos. Ge
ras uždarbis išmokus, įstojimas $10 
^įsišaukite 625 W. Madisoa St.

i \




