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4=ri plieno darbininkai nušautiA’

27 darbininkai nuteis 
ti kalėjimai!

STREIKAS PLĖTOJASI
Senatas tyrinės plieno streiką

rios labai pagelbėtą jam nugulė 
t i darbininkus.

Darbininkai laikosi labai ge
rai ir visaip rūpinasi, kad neįvy
ktą riaušės, kurios tik trustui ga 
Ii pagelbėti. Darbininkai supran 
ta svarbumą kovos ir todėl prie 
jos atsineša labai rimtai ir ven
gia daryti visko, kas galėtą tai 
kovai pakenkti.

Streikieriai areštuojami ir 
baudžiami.

« jo- sa-i « m .Suokalbis, sakoma, prasidėjęs 
M IT SJ fit iMaskvoje-

a U w I ’larp sušaudytųjų žmonių y-

Naujieną redakcija ką-tik ga
vo iš Lietuvos didelį pundą lai
kraščių. Juose paduodama dau-j 
gybė įdomių ir svarbią žinių a-1 
p'ie tai. kas dedasi Lietuvoje. 
Su šiuo numeriu ir pradedame 
spausdinti visas tas įdomesnes 
žinias ir tęsime jų spausdinimą 
kasdie.

kin, profesoriai Astrov ir Vol- 
kov, princas Albiolenski ir gene
rolai Kuzniecov ir Machov.

Tarpa ręst įlotąją yra princas 
Andrdinikov, baronas Strom- 

berg ir žinomas menševiką va
dovas Kozanov.

Angliakasiai reikalauja 
pakėlimo algos

327.100 plieno darbininkę streikuoja
PLIENO TRUSTO MUŠEIKOS 

ŠAUDO DARBINNINKUS
27 PLIENO DARBININKAI NU

TEISTI KATORGON

Nuteisti vieniems metams 
torgos neva už kėlimą riaušių.

■ i , ----------
Plieno trusto privatiniai mušei-| Bl I LER, Pa., rūgs. 23. Bu
kos šiandie užpuolė ant būrelio Her pavieto teisėjas A. E. Rieber 
streikierių^ stovejiula nete/'i t šiandie nuteisė 27 streikuojan- 
Lackawana Steel Co. dirbtuvės 
ir pradėjo į susirinkusius šau
dyti.
gus tapo nušautas, o keturi žino 
nės, jų tarpe vienas trijų metų 
vaikas, liko sunkiai sužeistas.

Laukiama, kad delei to gali 
kilti daugiau sumišimų, kadan
gi streikieriai yni įpykinti to- n<le» Lid. jau aštuonios savaitės.

1 nušautas, 4 sužeisti Buffalo.

Pasekmėje, vienas žino-
binoklis, kiekvieną vieniems me
tams katorgos. Juos jury po vi.

dvmn darbininku.• c

KAZOKAI NUŠOVĖ DU 
NES.

ŽMO-

6 valandų darbo dienos
RUSIJOS BOI^EVIKAI SIŪLO 

TAIKĄ UKRAINAI.
LONDONAS, nigs. 23.

sak čia atėjusių žinią. Rusijos 
sovietą vctk ) a.‘jiuk" l '.flką

i ir Ukrainai. Daugiau to, užreiš- 
kama, kad delegacija, kuri ta
po pasiusta pasiūlyti taiką Uk
rainai, paskelbė, kad Maskvos 

j valdžia nutarė prašyli taikos pas 
.VOKIEČIAI NORI PADARYTI visas tautas, kad tuo išvengus 

. I LIETUVĄ SAVO ĮRANKIU . . kontr-revoliucijos Rusijoje. Bol-
'i še vi ką pasiuntiniai reikalavo lik 

Kellerio korpusai jungia vokie- lą šalių užlaikyti neutralitetą 
čius ir rusus Pabaltijos šaly
se. Vokiečiai nori i 
per Lietuvą kelią į Rusiją.

‘S'rOCKHOLM, rūgs. 23.

True Inmslation filed with Ihe post- 
irjbler ai Chicago, III. Sept. 24. 1919streikierių buvo areštuota, bet

šiandie are^tuot:4 ją dar dau- as reųuired by the acl of Oct. 6,1917 
giau. Homestead, Pa. šiandie

areštuota keli žmonės, kadangi 
neganėtinai greitiii pasitraukė

iš gatvės. Duąuesne areštuota j 
1 I žmonių, ’l rįs moteris areš
tuota McKeesporte.

Pittsburgho centralinės dar-! 
bininką unijos vice pivzidentas 
Beaghen ir Brotherhood of Bail 
\vay Carm n \<j*e prezidentas 
Palterson iš Chicagos tapo nu-

Vokiečiai 
Lietuvoj

ANGLIAKASIAI REIKALAU- 
Pu- JA PAKELTI ALGA 60 NUOŠ.

- • linkui sovietą kares prieš adini- 
atsidaryti r(dtl holcaką ir gen. Dcnikiną.

sos savaitės bylos nagrinėjimo bausti šiandie Miflveesport poli-
ond/k Lrftllatto 'Z*11ZX<9 tM'l* t/H L! f (1 1 ! rZ_.

simokėti po $100.06 už peržen-. Lietuvos valdžios atstovas Hcl 
girną miesto taisyklių.

ardo kaltais neva kėlime riaušių 
laike streiko.

Standard Steel Gar Co. darbi- 
j ninkai streikuoja čia ir Hainmo-

cijos teisme. Jiems priteista už-

singforse pulk. Beneševičius iš
kėlė aikštėn Vokietijos dvivei- 
dę politiką Pabalti jos šalyse,

’l'riic Irans’n’ioH filed wilh llw pusi- 
niasler ai (’hicago, III. Sept. 24, 1'./19 
as renuired by Ihe art of Oct. 6, 1917
AMERIKA KARĖJE NETEKO 

322,182 KAREIVIŲ

Pa., nigs.. 23. — dvstV-

Hammomle užpuolė and steikie- 
rių ir keturis jų nušovė, o apie 
50 sužeidė. Vienok kompanija 
nėra kaltinama ir nė vienas mu
šeikų netapo areštuotas, o dar 
mažiau nuteistas už žmogžu-

FARREL Pa., nigs.; 23. —
Valstijos kazokai šiandie vaka- 
re jau trečiu svkiu užpuolė ant ~
«lmkUojandių plieno darbinio- PL,EN0 DARBININKŲ STREI
ką ir du žmonės užmušė, o du KAS PLĖTOJASI, 
kitus sunkiai sužeidė. I ----- -

True Iransiidion filed with the post- 
n.iister at ( hieago, III. Sepi. 24, 1919 rengianties prie atgavimo savo 
as reųuired by the aut of Oct. (i, 1917 ; pinnesnio viešpatavimo Rusijo- . 
SENATAS TYRINĖS PLIENO je. Bcneševiėius sako, kad Kelio, j 

rio korpiisiai yra kombinacija 
vokiečių ir rusų, kurių tikslu 
yiU sunaikinti rekonstrukcijos 
darbą Lietuvoj ir Latvijoj, kad 
pavertus tas šalis į kelią, jungiau

DARBININKŲ STREIKĄ

Kviečiami į tyrinėjimus teisėjas 
Gary ir Fitzpatriik.

116,492 Amerikos kareiviai 
re, o 205,690 sužeisti.

rni-

KELETAS ŽMONIŲ SUŽEISTA 
PITTSBURGHE.

Vakar sustreikavo dar daugiau 
darbininkų ir dar daugiau liejy

klų užsidarė.

PITTSBURGH, Pa., rūgs. 23. 
- šiandie vakare ištiko pirmas 

didesnis susirėmimas tarp strei-

WASH)INGTON, rūgs. 23.
Senato darbo komitetas ketver
ge pradės tyrinėjimą plieno dar
bininką streiką, tikslu ar negali
ma bus rasti federalią priemo
nių jį sutaikinti.

Ellbert H. Gary, pirmininkas 
direktorių tarybos United Sta
tes Steel Corporation ir John 
Fitzpatrick, pirmininkas komi-

Taipjau reikalauja šešių vai. 
darbo dienos h 5 dienų ra- 

vaitėje.

CLEVELAND, Ohio, rūgs. 23
Angliakasių unijos konvcnci 

ja šiandie atlaike svarbiausi po
sėdį, nes šiandie buvo svarsto
ma kokius reikalavimus anglia
kasiai paduos šį rudenį kasyklą 
savininkams.

Konvencija šiandie išklausė 
raporto algą komiteto, kuris iš

Jokią atskirą kontraktą ne
bus daroma ir naujasis kon
traktas bus ant visą kasyklą ir 
bus veikmėje per du metu. Da- 

i Kartinis kon t įnik tąsi paskelbta 
užsibaigiančiu lapkr. 1, 1919.

Pakraštnią distriktą kontrak- 
• tai pradės veikHii nuo laiko, ka

da bus priimtas centralinio dis- 
trikto kontraktas, nežiūrint ka- 
dd pakraštinių distriktą kon

traktai nė butą padaryti.

Apie antracito angliakasius.

lavimiks, kokie bus paduoti ka
syklą savininkams, ir tą rapor
tą vienbalsiai priėmė.

Lawr(‘nceville dirbtuvių distrik 
te |)olicija mirtinai pašovė vie
ną žmogų, o keletą kitų darbi
ninkų sunkiai sužeidė. Vienas 
iš mušeiką irgi tapo sunkiai su-

KAZOKAI VĖL PAŠOVĖ 
STREIKIERIUS.

DU

Oficialiai apskaitoma, kad karė 
Amerikai kainavo gyvastimis 

116,492 kareiviais mirusiais ir 
205,690 sužeistais, viso 322,182. 

šios skaitlines užveria visus 
armijos ir jūreivių pulką nuos- 
lius iki rugsėjo 1 d. Užmušta ka
rės lauke 35,585 kareiviai, arba 
11 nuoš. viso nuostoliu surašo; 
mirė i 
nuo ligą 58,073; mirė nuo šiaip nuo dieną, visame ccntraliniam 

ar distrikte (Illinois, ludjana, O-

Kas link anltracita (kietųjų 
ąngliąV angliakasius, raportas 

rekomendavo ir konvencija pri
ėmė, visus reikalavimus, kokius 
patįs anlracito angliakasiai iš-

Baportą sidirbo savo trijų valstijų kon- 
konvencijai išdavė komiteto pir vencijoj Wilkerf)arre, Pa. perei- 
m i ninkas Fra nik Farrington,

prezidentas Illinois angliakasiu 
unijos. Raportas apima visus 

reikalavimus minkštąją anglių 
mainerių.

Ko reikalaujama.

lą rugpjūčio 'mėn. (apie tuos 
reikalavimus jau buvo Naujie
nose rašytą). Konvencijoj prizą 
dėjo visos organizacijos para

mą išgavimui antracito anglia
kasiu reikalavimu.

Jis sako, kad niekurie intere
sui aprūpino tuos korpusus dau
gybe pinigų. . Korpusų nariai 
dėvi vokiečių uniformhs su ru
sų pečių pogonais ir kepurių 
ženklais. Grupė iš 25,000 karei
vių prisidėjo prie gen. von der šiaip nelaimingų atsitikimų 
Goltz “geležinės divizijos’’ Lat- kitokią priežasčių 8,092. Prapuo j jr V{1fkaiunėj Pennsy'lvamn 
vijoj, o kita grupė Lietuvoje y- lūšių nėra, 
ra komanduojama gen. Bermoit.1 ----------------------------—

“ ; komanduoja 327,100 PLIENO DARBININ- 
plėtojasi. liudyti prieš komitetą. Tai padu l Kellerio korpusais. NominViliai KŲ STREIKUOJA, 

kaip tik senatas jie yra po komanda gen. Jude- 
i priėmė senato-'nič (galva šiaurvakarinės Rusi-

nuo žaizdų 14,742; mirė į
.... KO ...5..77 ....Z. '

linkusiai reikalauja:
Pakėlimo visiems angliaka

siams algos 60 nuošimčių, kaip 
dirbantiems nuo sinkią, taip ir

MINIA UŽDARĖ MAYORĄ, PO
LICIJOS VIRŠININKĄ IR AL- 

DERMANA KALĖJIMAN.

DRUMRIGUT, Okla., rūgs. 23. 
- Keletą den.ą atgal čia sustrei
kavo telefonų operuotojos. Ke
lios telefonistės pasiliko dirbti, 
lodei streikierės pradėjo pike
tuoti prie kompanijos budinko. 
Vakar vakare ant pikietuotojų 
užpuolė policistas ir pradėjo jas 
mušti. I noj susirinko d5<Mė mi
nia žmonių, liuvarė policistą ir 
uždarė narni' sl reik laužės. Pas
kui la minia suėmė miestelio 

' tmayorą W. E. Nieodemus, poli
cijos viršininką Jack Ayres ir 
miesto tarybos narį John Bax-

PITTSBURGH, Pa.,
— Visuotinnas plieno 
kų streikas vis dar 
šiandie sustreikavo dar daugina ryta tuojaus. ! 
darbininkų. Kuomet vakar ry- viešu balsavimu priėmė senato- 
te sustreikavo 284,000 darbiniu- riaus Kenyon (rep.) iš Iowa 
kų, šiandie streikierių skaičius cczoliucija, autorizuojančią te
siekė 327,000, taigi streikierių '’nėjimus. 

skaičius padidėjo kuo ne pen-
i kiasdešimjs tūkstančių.

Daug liejyklų, kurios vakar,
i • . - .. v i. . Teisėjas Garv, gaiva plieno tru-dar įstengė operuoti, šiandie tu- •' • . 1

I _. ... . .... ... 1 sto po gavimui telegramos kvie-rc|o užsidarvii ir paleisti pasui- ... \. > .•1 * i uhnčios jį allvykti ir liudyti
prieš senato komitetą ketverge, 

‘‘.pranešė telefonu komiteto pir- 
'mininkui, kiur jis negalės tą die- 
! ną atvykti. Jo išklausinėjimas 
' atidėtas iki seredos sekama sa-

rūgs. 23. je|o organizacijos plieno darbi-
darbiniu- ninku, tapo telegrafu pašauktas • Gen. Werzolitz

1 ždraudė streikieriams laikyti kusius darbininkus, kurie ben- 
susirinkimus. (jnin sfrekjerių skaičiui! dar ne

jei na.

susirinkimus.

FARREL, Pa., rūgs. 23.
Kazokai ir policija šiandie vėl 
užpuolė ant streikuojančių plie
no darbininkų ir du žmonės pa
šovė, . taipjau daugelį sumušė 
lazdojnis. Tai atsitiko bevai
kant streikierius nuo gatvių.

šaudo darbininkus.

Visos plieno kompanijos, y- 
pač triLsta.4^ turi prisigabenę

GARY NEGALI ATVYKTI.

WASHINGTON, rūgs. 23.

6 valandą darbo dienos ir 5 
daifio dieną savailėje, su pus
antros mokesties už viršlaiki ir

ir viena streikierį nušovė. Strei- 
kierufi besigindami nuo kazoką 
irgi pašovė vieną kazoką, o ki-

pirmos progos užpuldinėja ant 
darbininkų. Ypač žiauriai su 
streikieriais dviaši Pennsylva- 
njos valstijos rainieji policistai 

kazokai, kurie veikia Pitts- 
burgho apdelinkėj. Ten strei- 
kiehriai beveik negali nė ant ga

tvės pasirodyti. Streikieriams
Miesto valdžia uždraudė strei

kuojantiems darbininkams lai
kyti miestelyj susirinkimus, bet daugelyj vietų yra uždrausta lai į 
streikierių susirinkimas vistiek į 
vyko. Virš tūkstančio streikie
rių nuėjo į Ohio valstija, už ke
lių mylių nuo Farrel ir ten atlai
kė savo susirinkimą.

FITZPATRICK TO TIK IR NO-
I. RI _____

John Fitzpatldick. Idžiaugiasi, 
kada jam pranešta, jog jis bus 
pakviestas liudyti prieš senato
rius. Jis sakė, kad jis tik to ir 

1 norįs ir su noru liudys senatui 
apie priežastis strdilkd ir kaip 
plieno trustas atsisako tarties 

s su savo darbininkų atstovais.

ORAS

Giedra šiandie ir ryto; nedi
delė permaina temperatūroje.

Saulė teka 6:39 vai., leidžiasi
6:45 vai.

kyli įsuairimkinu f. šiandlie ke-j 

liuose miestuose ant streikierių 
užpuolė mušeikos ir kazokai ir 
keturi dadbinnkai liko nušauti J 
neskaitant daugvbes sužeistą ir 
sumuštų. Vakar irgi buvo už
puolimų ant darbininką ir be 
daugelio sumuštų, 8 liko pašau
ti ir vienas užmuštas. Trustas 
bando pagalba spėkos sulaužyti 

. streiką iššaukto riaušesi, ku-

16 VALSTIJŲ RATIFIKAVO 
MOTERŲ BALSAVIMĄ.

Nh,ci<>naJės moterų partijos 
buveine Chicagoje paskelbė, kad 
jau šešidliką valstijų ratifikavo1 
priedą prie federalės konstituci
jos, suteikiatį moterims balsavi
mo teises. Reikia, kad priedą 
ratifikuotų 36 valstijos, pirm 
negu molerįs jjifus balsavimo 
teises visoje šalyje.'

jos valdžios Revelyj), bet jie at
sisuko klausyti jo paliepimą 
važiuoti frontam 

* * \ t
Lietuviai viską daro, kad įti

kinus talkininkus reikalauti Vo
kietijos pasitraukimo iš jų ša- įaill 2. Fostąr šiandie paskelbę, 
lies.

Skaičius streikuojančiu darbi
ninką kasdie didėja.

PITTSBURGH, Pa., rūgs. 23. 
— Plieno darbininką naciona- 
liio komiteto sekretorius \Vill-

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, III. Sept. 24, 1919 
as reųairtd by the acl oi' Oct. 6, 1917

kad jau streikuoja 327,100 plie
no darbininką.

kclbimif, s4kn)tčius streikuojan-

šventadieniais ir nedčldieniais.
C.cntralinė valdyba yra įga

liojama paskelbti generalį strei
ką visą minkštąją anglių mai- 
nerią lapkričio 1 d. jei iki to(ter ir uždarė juos kalėjimai!. Vi- 
laiko nebus užganėdinančią su- si suimlieji tapo išlaikyti per nak 
silarimą. IĮ kalėjime ir tik šiandie ryte ta

po pali'iiosuoti atvykus daugiau 
policijos ir šerifą iš kitą apielin- 

. kės miestelių. Iš suimtąją buvo 
reikalaujama, kad jie tuojaus 
rezignuotų iš ją užimamą vietų.

Atvykus daugiau policijos ta
po areštuoti I žmones, kurie,

kasyklą sainihką, kokia bus pri 
imta bendroj konferencijoj Bu-; 
f falo mieste, dar turi palvirtin-! 

la angliakasių konvencija, kuri 
bus sušaukta išnaujo, Indiaua-

•• • cią uai iJiiHivKą piuiuijv * juo
|w|JC|lQ|A burghe, Youngsltl()wn, Johns- 

Whedl)hg,| 'Steubenville. 
ir Biriuinghani distriktuose.

šiandie paskelbta, sekamos ]x)'lis mieste kaip lik bus pasic-į manoma, vadovavę minią. Tai|>- 
skaiUinės apie streiką įvairiuose kta susiluirinias su savininkas? jau kreiptasi prie gubernato- 
distrikiuose: . \\>nnnri»«lnn kmivrnr.i i«* Inin-fliaUS, klld ji.S pi ĮSIUSIU miliciją.

BOLŠEVIKAI SUŠAUDĖ 66 
ŽMONES Už SUOKALBĮ.

L()NIX)NAS, nigs. 23. — Bol- 
ševi'kų bevidline žinia šiandie 
praneša apie susekimą anti-bol 
ševikiško suokalbio, išsiplėtoju
sio po visą Rusiją ir delei to ta
po suimta ir sušaudyta 66 žmo
nės, kaltinami konspiracijoj.

. i Brankcn ridge
Ncw Kdnsington 

Aipolio ..................

Homestead 
Braddock . 
Raukiu ... 
Clairton ..

i 1 ingucsne-McKedsport,

. a 20,000 
... 9,000 
.. ę(),000

Ryto
Apšvietos Kliubas ren- 
giia svjadh'ias prakalbas 
Černausko svetainėje, 

Union avė. ir 19 gatvė. 
Pradžia 8 vai. vakare. 
Kalbės drg. P. Grigaitis, 
Naujienų redaktorius te 
ma„ “Skirtumąsi Socia
listų ir Komunistų’’.

Donora-Monessen 
Johnstown ..... 
Coafesvillc ........
Youngstown distr 
AVheeling ............
Clevelamd ..........
Steubenville .... 
Chicago distr. .. 
Buffalo ................
PuijjJo ......... 
Blrminghan^ ...

gi išdirbs sąlygas dėl pakrašti
nių distriktų. Pamatu toms są- p.j 

S 0-0 tygoms bus susitarimas su cen- 
I 0PP | tralinio distrikto kasyklą savi- 

12,000 ninkais.
Reikalaujama taipgi panaiki-

'.nIi d\(ieją šiltą darbas, apari 
lik kur bulkinai reikalinga, kaip 
nrie ventiliavimo kasyklą ir

JOLIET, III. • l'ris kaliniai 
lėgo iš vietos kalėjimo, vie

nas tapo nušautas ir du sužeisti

.. 4,000 

.. 5,‘MM) 

...1,100
1,500

• 3,000 isdidbimo nauju kasyklų. 
12,000 
18,000

.. 4,000
. 35,000
. 18,000
. 25,000
. 8,500
. 90,900 
. 12,000
. 6,000
.. 4,000; unijos lokalų.

Beto reikalaujama panaikin
ti automatišką bausmių skirs
nį, kokis buvo pereitame koil- 
traktd, sulfg kurio visi nariai 
yra baudžiami po $1 j dieną,’ jei 
sustreikuotą prieš kontrakto 
sąlygas. Delei to dabar streikuo
ja ITlnois angliakasiai ir tapo 
suspendudHa už tą streiką daug

Šiandien
Nori 1 įsi<lėj, IJ uesybės 

svetainėj 1822 Wabansia 
avė., Lietuvių, Sociąlistų 
Apšvietos Kliubas rengia 
svarbų refenitą. Refe
ruos Naujienų redakto
rius, d. P. Grigaitis, te
ma “Koks yra skirtumas 
tarp socialistų ir komu
nistų?’’ Visi kviečiama 
|atsi!lanky1fyi. Pradžia ly
giai kaip 8 vai. vakare.
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Kas gifdBt Lietuvoj.
(Iš Lietuvos laikraščiu).

KAUNAS.

Iš Kauno miesto ir apskrities, 
komendąnto įsakymu, turi Iš
važiuoti “Žaibo” redaktorius 
d-ras Bal tuška.

Lenkų prieglauda Ožeškienės 
gatvėje Nr. 17 išmėtė lauk 9 
vaikus lietuvius. Nežinia, kur

Į Kaunu atvyko iš Vilniaus 
buv. užsienio reikalų ministe
rijos valdytojas A. Janulaitis.

Pirmi transportai belaisvių j 
Lietuva rengiami iš Preussi- 
sche Holland; iš ten pradės uiti 
transportai 13-V ant Kauno ir 
Tauragės — Šiaulių. Sų jungi
ninkų komisijoje dalyvauja Lie 
tu vos atstovai.

ALYTUS.
Aplinkiniai ūkininkai ir šiaip 

žmonės labai nepatenkinti, kad

i von der Goltz.
IcnKai įvedė cenzūrų, kuri įš- Von der Goltz sudarė armijų, 1 
braukia ten einantiems laiikruš- užėmus Rygą. Jam buvo 
čiams čielas sultis. Kelis laik- palieptu apleisti Pabalti jos kraš 
raščius 
kai (ai

nes nenaujena, bet traškunie- Lenkų cenzūra. — Vilniuje ypi generolus 
čiams tai tikra švente buvo, 
širdis ėmė smarkiai plakti ir ti
pas pakilo kai pirmų kartą su- 
lauline vėliava ėjome per miš
kų. Jei dažniau butų tokių 
pramogėlių, lai musų žmonės • 
greičiau susiprastų ir butų pa
siryžę dirbti krašto gerovei.

Gegužines pelnas, kurio su
rinkta per 200 mr., skiriamas 
knygynėliams taisyti.

net sustabdė. Turbūt len 
iš vokiečių išmoko.

Ukio mašinos iš Švedijos. — 
1 K ŠvpdiinK i Kauna \ir Radvi 
kį atvežta didis transportas u- 
kio mašinų.

Iš Švedijos į Katinų Mr Rudviliš-| 
'l.J /l'ii.liij h’iinuiirudnu •

Jaunimo suvažiavimas. — 
Kaunan šaukiamas rugsėjo 12 

,X1 , t , . . . — 13 dienomis Lietuvos Jauni-Ploksedų vartoto ų bendrove .. . ų _ , . nio kuopų (draugijų) šuvažia-iau kelintas menuo kaip gyvuo-. . •. . i - „.o,!., viirias. Suvažiavimo dienotvar-a. Vartotojų benlroves vakly-
bos buvo sukviestas visuotinas kis: 1 Pranešimai is vietų; 
narių susirinkimas liepos 20 <1. - — Įstatų peržiūrėjimas; 3 

padidjiniino Organizacijos klausimas; 4 — 
Valdybos ir revizijos komisijos 
rinktiniai; 5 — Orgaų|6 klausi
mas; 6 — Klausiniai ir suniuny 
niai. Kiekviena kuopa siunčia

PLOKŠČIAI,

aptarti bendrovės 
kapitalo reikalų ir kitus klau
simus. Susirinkimas buvo ali-j 
darytas valdybos pirmininko 
Brusoko. Brusokas pranešė, i 
kad susirinkiinas išrinktų pir- 8uvajyavjinttn po 1—2 atstovu;

kuopos, kurios turi mažiau kaip 
50 narių, siunčia vienų astovą.

. keli)- kuopos a’tistovaii turi atsivežti 
kuopos veikimo apžvalgų raštu,

mininkų. Iždininkas pasiūlė su
sirinkimui pirmininkauti tą pa
tį Brusokų. Su pasiųtymu dau-i 
gumas suliko. Buvo pu:-----
ta dienotvarkė ir prasidėjo po-j 
sėdis. Susirinkusieji pareika- pradžios veikimo, ir įteikti 
tavo .kaip butų naujai išrinkti suvažiavimo prezidiumui, 
valdybos pirmininkas ir išdi- į 

su nejudinamu turtu Pašalpa Lietuvos žmonėms.

galima susikalbėfi lietuviškiai, 
ypač Miškų Deparlamenle ir ki
tur. Lytaus girių priveizdėlo- 
jais žmonės taip pat nepalenkiu | 
ti. J<ie sako, k*ad girininkas nuo ninkas
padegėlių bereikalingai imąs tai tada busią pasitikėjimo dau- Frčmcijos komisijos viršinin- 
daug už medžius, o savo ge- giau ir greičiau padidės kapila- jkas Kaune, p. Reboul, gavęs ži- 
riems pažįstam-ieius darąs viso- tas. Vienas revizijos komisijos j knd llelrukus į Kaunu at- 
■ *««« . . ] * • 11 r a > s < • t a * Z, 1 t 't

tų. bet jis atsisakė lai padaryti. 
i Aš manaujcad jis rengiasi drau 
gc su Kolčaku kovoti prieš rib 
sų bolševikus ir prieš dabartinę 

i Vokietijos respublikų.
“Freiheit’o” reduktorius kal

bėjo tokiu pat tonu. Jis smer
kė (’ldžiunpos socialistsų lyde
rius, kurie priešinasi streikams 
ir vaiko Silezijos mainirrių su- 

.‘/ijink'.'Hius. Bei struikieriai 
smerkVa. tokį jų veikimų”, 
tęsė jksai, ‘‘ir plebescilo lai
ku jie balsuos prieš Vokietijų. 
Rezultate mes prarasime tų tur 
llingų anglims teHtorijų. Se

nieji oscdal-demokratai sako, 
kad mes ivngiame tuos streikus, 
bet juk tų giesmę gieda kapita
listai apie visus streikus.”

“Worwaerts’<>” veda k lodins ir 
kiti didžiumos socialistų lyde
riai sako, kad dabar ne laikas 
streikuoti. Jie šiaip argumen
tuoja: ekonominiu žvliigsniu 
Vokietija randasi sunkiame pa
dėjime; nepasisėkiiinas ekonomai 
nčj srityj reikš puoliųjų respub
likos ir terroro įsigalėjimų, kaip 
tai atsitiko Vengrijoj. Tame at
veju j mes nustosime tos laisvės, 
kur^ą iškovojome. Jeigu musų 
industrija bus suardyta ir mes 
neįstengsime atmokėti kontri
bucijos, tai taikiujinkai pasirū
pins įsteigti militarę diiklaturų, 
km’ii vers žmones dirbti jų nau
dai. Musų žmones tiki, kad 
mes .privalome, atlyginti už tas 
skrandas, kurias musų armijos 
padare Belgijos ir Francijos gy
ventoja mis; ir jeigu mes norime 
atsiteisti su jais, o taipgi atsta
tyti savo industrijų, tai mes pri
valome dirbti, priešingame a,t-

Bell
5 i

System

Kartais atsitinka, kad atsiliepus į te
lefono pašaukimą, nieko nėra kitame 
linijos gale. Tas gali atsitikti dei 
kelių priežasčių.

Gal jus negana greitai atsiliepėte ir 
šankusis gal pakabino klausytuvą.

Šankusis gal apsižiūrėjo ne tą numerį 
pašaukęs ir pakabino klausytuvą ne
laukdamas atsiliepimo.

Kada šaukiantis pakabina, operatorė 
gauna ženklą perskirti ir perskiria, 
perskyros ji negali žinoti, kas šaukė.

1 Nei viename atsitikime negalima kal
tinti operatorės ir jos mandagų atsi
prašymą už padarytą nesmagumą 
reikia mandagiai priimti.

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

Teisingai pritaikytais akiniais, I 
kuomet jus kenčiate galvos skau- I 
dėjimą, kuomet raštas susibėga j 
kruvą, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet tųs 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 visų akių, ausų no
sie® ir aerkles bgn. Po priežiūra 

specialisto. U- 
tarninkais ir pulnyčioms nuo 2 Į 
iki 5 po pietų.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos 
‘ Tėmykite j mano paraią.

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

Dr. A. R. Blumenihal

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

Musų mokyklos studentai lietuviai turi suorganizavę spccialę 
lietuvių kalbos gramatikos ir literatūros klesą, kurią stropiai pri
žiūri ir veda I)r. A. Montvidas.

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

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

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmemeter. Y- 
natinga doma at 
kreipiama j vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliomis, nuo 10 iki 11| dieną 
4649 S. Ashland av. kam p.47 st.

Telcphone Yards 4317 
Boųlevard 6^37

gabensiu skalbinių, drabužių 
ir kitokių daiktų, skiranlų mo
kykloms, ligoninėms ir k. Tran
sportą lydi poni Dr. Waisner. 
Ji praneša, kad poni Poincare, 
norėdama suteikt malonumo 

įninkąs visokiais budais ga'išino Lietuvos žmonėms, įdavusi jai 
susirinkimų. Kai nubodo na-jdar 500 frankų, už kuriuos ji 
riains, lai keli balsai pasakė,; nupirkusi vaikams'biskvitų, sal

___  i guiiėdintas ir atsisakąs nuo tor- 
TRAŠKUNAI. jUybos, kadangi pirmininkas ir

... ..... . , :ž(>ininka|s netur nejudinamojo\ irlmcs jaunuomenes kuopa , . , ,, .... .. ,, | lurlo;bulinai,anot io,reikia rinkbuvo sutaisiusi gegužinę. Bu-’ . .. ,. , , .. ...... . T . r . .. ti nauji, nes si valdyba rinktavo prakalbų, tautiniu žaidimų, . . . ... . ’? ... ,mazo skaičiaus nariu. Pirmi-,ir šokiu. Kitur tokios geguzi-
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ais veidais moters,
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moterį 
su už
tekti

nai ge 
lezies 
josios 
krau
jyje. 
Puiki
osios, 
sveik

os, m- 
udop*

_ pU-
Nnos gyvenimo, gyvumo

Jr. Ferdinnnd King, New 
irspėkos.

Yorko Gydytojas ir Medtka- 
Jis Autorius, suko, gydylojai 
turi užrašyti daugiau organi
škos geležies — Nuxaled 1- 
ron — savo ligoniams—sako 
anaemia—stoka geležies—yra 
didžiausia svarba sveikatoje, 
stiprume, gyvume ir gražume 
Šiolaikinei Amerikos moterei. 
Garsai, persergstanlis varto- i 
jimą metališkos geležies, ku
ri gali pakenkti dantims, vi
duriams, ir luinose atsitiki
muose padaryti daugiau blo
go, negu gero; pataria varto
ti Ūkiai Nuxatęd Iron, imant 
tris sykius į dieną po valgio. 
Ji padaugins stiprumą ir pa
kantrumą silpnų, nervuotŲ, 
suirusių žmonių į dvi savaiti 
Įniko daugelyje atsilikimų. 
Gaunama visose gerose aptie- 
kose.

iiains, tai keti na įsai pasakė, nupirkusi valkams biskvitų, sal v-j . nie8 žushrie. Todėl musų 
jog tegul pasilieka tie patys. '(fainių ir čpkolado. Be to. Iraus- obailsii.s dabartiniu laiku yra dar 
sirinkime pakilo triukšmas, ū-,p()1ųe esll (jul. visoirių knygų ir bas, (kirbas, darbas. Mes pri- 
me reikalauti kaikurie nariai, i valome prirodyti, kad socialis-
1/•) 4 i luito f 1,1/ vi 1 tl it at? lialco i mno » v . . . . ~ ‘ «

sirinkime pakilo triukšmas
■ mė
kad butų tikslingas balsavimas

i Tačiau buvo pranešta sdurinki-

DR. M. HERZMAN

Pirmoji Taupomoji Valsyb^s 
Kasa. — Bugpjličio lt) d., 2 vai. 
po pietų Kaune iškilmingai ati-; 
daryta pinnoji Taupomoji Val
stybės Kasa. Ąlidaryme dalyva
vo visų buvusių kredito (staigų 
ir vietos savi valdybių atstovų ' 

“Prūsų Lieutvių Balsas“, ui- 'suvažiavimo nariai, m'in.isteris 
nąs iš Tilžės gotiškomis raide- pirmininkas, finansų minisle-į 

’mis dienraštis, rašo: 'ris, laupomųjų kasų vedėjas ir:
kili finansų ministerijos valdi- 

Lietuvos \Valdzia išleido Zo- ninkai. Kun. šaulys atliko Tau- 
[ \visokių pomosios Kasos ir jų valdybos 

į Ta\vori>, tarjpjau apie Padalini- butų pašventinimo pareigas, ir 
’mų pri\vatinių Dwarų. trumpais žodžJiais nurodė kasų

; raudi ilgumų, f pač neturtin- 
įgicins žmonėmis. Finansų mi- 
i nisteris pranešė apie kasų funk 
cijas ir jų organizacijos pienų. 
Žmonės prisirašė ir įdėjo savo

ba. Toliau 
kraut vės pardavėja,
viešu balsavimu.

rinko bendrovės
Rinko

i
kanų apie Muilus ant

I GI 1 • • •

Vilniaus turgaus kainos. — 
Vilniuje mokėta už dirbama ar 
klį 4000 rmlilių; už geresnius ar 

į klius 700(1 rubiiy; už karvę 3000 
rubiių, už jautį 1000 rublių; už 
veršukų 300 rublių; už paršelį 
100 rublių.

Mamos Nedasupta ir Pašėlę Dantys
HIR.įyf- w — R-g ........ ...................III Į.. II >     

Pirmų karią Chi vagoje rengia

Chicagos Liet. Vyrų Choras
NedėEoj, 28 Ruffsejo-September, 1919

MELDAŽIO SVETAINĖJE, / 
2212 \Vest 23-rd Place, Chicago

Pradžia 6:30 vai. vakare

Vokiški-rusiški Kolčakinin- 
kai. — Pasak Lietuvos laikraš
čių, vokiški-rusiški kolčakinin- 
k.'nfi pasielgę Lietuvoj kai kur 
labai nežmoniškai: išdrasko gy
venimus, atimdineja pinigus, o 
galiaus dar žmones sumuša.

Pasaulio Darbininkų
Judėjimas.

True translation fik<< xvilli the post- 
'.uastiu' at Chicago, III. Sept. 31, 1919 
as rciinirud by the ari of Ori. 6, 1917

VOKIETIJA.
Kaso Abe Cahan.

Gerbiama visuomenė. Kas mylit pasilinksminti ir daiųrfuoko 
turėti, meldžiame atsilankyti ant šio vakaro, nes .šitos dvi komedi
jos yra labai juokingos, prie to dar bus monologai ir dainos. Po 
programo šokiai trauksis iki vėlai nakties.

Kviečia C. L. V. CHORAS.

Linksmos Vakaruškos
L. J. S. L. 1 kp. rengia vakaruškas

MILDOS SVETAINĖJE,

Sub., Rugsėjo-Sept. 27 d., 1919
Pradžia 8 vai. vakare.

Bus puikus prograpias ir visokios žaismės. Kvie- 
įj čiame visus atsilankyti. — Rengėjai.

Bėdinas. — Kada aš aplan
kiau Ncpiiiiguliningųjų Socialis
tų kvatiierą ir kalbėjau su jų 
lyderiu Krisuibu, tai pastarasis 
gavo iš Noskės, dabartinės val
džios karės minilserio, paliepi
mų uždaryti jų dienraštį, “Dic 
Freie Jugjand”.

Kispien aštriai smerkė Noskę, 
kurio geležine ranka, pasak jo, 
pripildė kalėjimus Neprigulmin 

Igulisiais so^ali,staia, uždarė jų 
laikraščius ir išv|uikė jų susi
rinkimus. “Negali būti kalbos 
apie susiivienijimų su Noskčs 

partja4’ - tarė jis. “Tais gink 
luis, kuriais jis atėmė darbi
ninkų, jis ginkluoja bufsuazijų, 
kad užgniaužus revoliucinį pro
letaru to judėjimų. ž .

KrispUcn taipgi užreiškė, kad 
rniįitaristai rengiasi prie kendr-

tino valdžia gali išvengti chao
so ir suirimo <ir kad šalis yra 
pribrendusi prie republikoniškos 
'tvarkos ir nebereikalauja kara
lių ir kaizerių.

RUŠIJA.
New Yorkas. — (Nebenori 

daugiau svetimųjų intervenci-

lyj; kuris iki šiol buvo skaito
mas kapitalistų dntj-bolševikų 
tvirtove, žmonės pradeda labiau 
linkti prie bolšl'vikų, negul prie 
svetimų okupantų. Tų nuomo
nę išreiškė Craulbrd Wheeler, 
ka tik pargryžęs iš Archanyels- 
kų lik pargryžęs iš Archangels- 
melus laiko.

“Tenykščiai žmones, — sako 
Y. M. C. A. reikalais apie me- 
Wheeler, -— nori, kad visi atė
jūnai išsikraustytų. Jiems jau 
įkarto nuolatinis armijų siauti
mas jų šalyj; priegtam jie nebe- 
pasitiki talkninikais ir nemano,

Sukūlimų 
frontuose, jisai sako.

buvę penkiuose

KANADA.

Vinnipeg.— (Kapitalistai bi
jo darbininkų). Kad kapitalistai 
bijo darbinnkų, parodė Vnni- 
pi/go streikierių tardymai.

Keikia atmint, kad to paskel
busio streiko vadai buvo arcš^ 
tuoti be jokio apkaltinimo. Arus 
lai buvo padaryti, rekomenduo 
jaut Piliečių Komitetui, suside
dančio iš kapitalislų.

Vadų gynėjai pareikalavo ke
liais atvejais, kad teismas pa
skelbiu vardus, tų kapitalistų, 
kurie reikalavo sln ikierių areš
to. Bet teismas atsisakė tatai 
padaryti. Esą jeigu darbinin
kai sužinos jų vardus, jie gali 
paskelbti jiems boikotų.

SUVIENYTOS VALSTIJOS.
New Yorkas. — (Net “Sun” 

pasipiktino). Nors didelpiai n ir 
kuomet nekėlė protintų prieš 
demokratinę administracijų, ku
ri pavertė pašto ir kitų valdiš
kų įstaigų samdytojus į špiegus 
gaudymui “neištikimųjų”, ir 
prieš visokias patriotiškas or- 

'ganizadijias, kurios užsiėmė lo
kiu pat “garbingu” darbu, lė
čiau dabar New Yon<o didla-

revo'{iuuijos 'ir kad jų lyderis pis “Sun4’ pasipiktino general'io

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

(Arti Milvvaukee Avenue).

Dr.D. J.BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

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

Avė., Roscland, III., 
Telefonas tas pats rezidenci

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

2 po pietų iki 4
6 iki 9 vakare.

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas. 

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

vakaro. v • >.

DR. A. MONTVIG
CHICAGO 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
25 E. \Vashington St. 
Marshnll Field Annex 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

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

Rezidencijos telefonas West 6126
U-l ............. ......-...............  »

Telephone Roulovard 2160
DR. A. J. KARALIUS
GYDYTOJAS <IR CHIRURGAS

VAI

SS03 H Morgu k St Chicago, (U

NDOS’ 8 12 ryto 
’ 2—9 vakaro

Daktaras

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

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

Telefonai 
Ofisas Yards 2544 
Namai

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

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir ’ Mkų, pagal naujausias 
metodą^ X-Ray ir kitok.iu elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 13th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 Vakarais. Telephone Cpnal JJJIO. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Re z. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telcphone Haymarket 2544 

DR.A.A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dčliomis nuo 9—2 po piet.
Telcphone Yards 687

Vynuoges, Vynuoges!
Vynuogės valgymui, vaisių košfc 

lei ir kitoms liaudinėms vartonėms, 
Californijo.s, *Ncw Yorko, Michiga- 

jio kas kok.oniis apšlimis nori gur
iniais, krabclėmis ar vogonais, Tol. 
Main 2835. Klausk Du n Coync‘o.

Coyne Bros.,
119 So. \Vaier SI. Chicago, III.

prokuroro, Palnienio, pasiūly
mu, kuris susiveda prie to, kad 
žmonės privalę pranešti valdžiai 
apie maisto “profilerius”. “The

).4’ sako:
Nieko nėra biam esnio, kaip 

įsteigimas visoj šalyj špiegavi- 
mo rislemos ir kurstymas vienų ' 
piliečių prieš kitus.

“ l ai pražudo kaii lynų ir net 
draugi; pasitikėjimą vienų ki- 
Itil's; tai priveda prie terroro ir 
visuotinos nuožiūros; tai už
gniaužia veikimų ir panaikina 
dorų.”

Kuomet “išlikrųjų4’ linleri'sai 
yra pahečiaini, ir “Sun” moka 
labai jausmingai nukalbūtipipie 
visokias “doras” ir ‘šneleisy- 
bes“.

Pranešimas, pargryžus iš 
Francijos Chicagon laikinai 
priiminėju ligonius savo pa
gyvenimo vietoj 3125 W. 38 
St., arti Kcdzie Avė. Kaip 
greitai bus gatava, atidarysiu 
ofisą ant piet-vakarinio kam
po Leavitt ir 22ros gatvių. \

Valandos nuo 4 iki 7 valan
dos vakare.

Dr. S. Biežis
Telefonas McKinlcy 4988

Telcphone Yards 5032

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

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

v Lietuvis Daktaras
DR. S. NAIKELIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4712 So. Ashland Avė. 

Vai. 9—11 a. m. 5—G p. m.
Nedaliomis 10—12 a. m.

Phone Drover 7042 
Cicero office 

4847 W. 14tb St.
Vai. 1—4 p. m. Ned. pagal sut 

Phoue Cicero 5961 
Rezidencija 3336 W. 66th St

Phone Prospect 8585

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS.
1757 W. 47 St., Chicago, III.
Ofiso Tel. Boulevnrd 160

Rez. Tel. Seeley 420

Pilone Pullman 621
DR. LEWIS H. L1PPMAN 1 

GYDYTOJAS IR qĮl,RURGĄS 
*--------------- ofisai ---------------

319 Kensington Avenue 
10737 So Michigan Avė.

Kalbu lietuviškai
■ ~ 1 ■ ' ■ - - r" •'



Sereda, Rugsėjo 24 d., 1919 : '
~ "‘ ......................... .......... ... '" --------- -

(•korespondencijos'
Aą.----  ------- ------- - -. ... -- - ------ -_ -- -------- - .

ST. JOSEPH, MO.

šis miestelis nedidžiausias, bet 
kartas nuo karto įvyksta. šiokių 
tokių subruzdimų. Taip, rugsė
jo 6 pravažiavo čia specialiu 
traukiniu prezidentas Wilsonas. 
Jo pamatyti buvo susirinkusi 
prie stoties keliolikos tūkstan
čių žmonių minia. Prezidentas 
pasirodė publikai, šypisodamo
sis, da ranka pamosavo, ir vėl 
nupleškėjo.

Rugsėjo 13 dienų buvo vietos 
patriotų sutaisytos iškilmės pa
vardytos “pergalės šventė”. Kal
bėtoju buvo, be kitų, generolas 
Wood. Agitavo už Amerikos 
legijonus, už stiprių kariumenę 
ir smerkė visokį radikalesnį ju
dėjimų šalyj. Be kita ko, tas 
generolas peikunavo: “šioje ša
ly nėra ir nebus vietos raudo
najai vėliavai. Naikinkite jų 
žudykite jų, kur tik pamatote, 
ir triuškinkite tuos, kurie jų re
mia. Pataikavimo neturi būt, 
ir tie žmonės, kurie jų pakenčia, 
sunkiai nusideda”.

Rugsėjo 14 didhą vėl buvo 
toks atsitikimas. Contrary Lake 
parke po medžiais susispietė 
žmonių būrys. A pi žilė moteris- 

____ »____ _____________
NUO 1-MOS RUGSĖJO

“Aušros”,
Mokykloj 

Prasidės žieminis sezonas, 
bus šie skyriai:

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

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

Luomons; Lietuvių kalbos — Konst. 
AugustinaviČius; Matematikos — V. 
Mišeika.

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

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

kė, Ella Reeve Bloom, iš New 
Yorko, stovėdama automobilyj, 
energingai! kalba. Aiškina so
cializmų, pasakojai apie padėji
mų (hjlykų Rusijoj, kalba apie 
gresiantį plieno pramones dar
bininkų streikų etc. Apie kal
bėtojų žmonių būrys vis didė
jo. Bet štai iš kažin kur išlen
da sutvėrimas su žvaigžde. Pri
siartina ir liepia Įpaliiautii kal
bų. Kalbėtoja klausia, kodėl. 
“Tokių prakalbų parke nevalia 
laikyt”, sako sutvėrimas su 
žvaigždė. Kalbėtoja ^Aiškina, 
kad ji kalbanti tik draugiškam 
būreliui, ir buvo betęsianti savo 
kalbų toliau, bet sutvėrimas su 
žvaigžde piktuoju sudraudė, kad 
nė žodžio daugiau nebekalbėtų, 
nes areštuosius...

Tai bent susilaukėme laikų 
šioje Šalyj. Vieniems — dėlto, 
kad jie. kapitaliisų bernai — leis 
ta atvirai agituoti: šaudykite 
(kili), triuškinkite (smash) 
tuos, kur nori numest kapitaliz
mo junga; o kitiems neleista nė 
ramios organizatyvės kalbos 
pasakyti. — D. G. J.

< ŠPRINGFIELD, ILL.

Nesenai buvau rašęs “Nau
jienoms, kaip kaikuric' nesąži
ningi mjainierių unijos viršinin
kai savo žemiems tikslams at
siekti, sumušė Bellvillij strei- 

kuojaničų mainierių delegatus 
Dabar buvo antras toks pasikė
sinimas ant “|M>licy komiui t tee” 
narių, važiuojant jiems j Bell- 
villės konvencijų rugsėjo 16. 
Vienas to komiteto narių, J. Ja
mes Roady, ve kų apie tai pasa
koja:

Keliaujant konvencijon į Bell- 
villę, mums reikėjo St. Louise 
persėsti į kitus vagonus. Boper- 
sėdant, pastebėjome vienų žino 
gų iš Springfieldo, vardu Wil- 
liam L. Jis buvo atvykęs į kon 
vencijos salę ir sakėsi,kad esąs 
j^ti’eikieriis, bet vėliau, tų pučių 
dienų, buvo areštuotas už sulp
tų nešiojimąsi didelio revolve
rio. šerifo ofise jis sakėsi, kad

Žmogue kasosi j^alvą, I 
kad palengvint niežėjimą, j 
Kasįmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka- Į 
sosi nejučioms. Bet jis j 
žino, kad jam niežti, ir ? 
visi kiti tą žino. I

Vyrai ir moteris kenčia į 
niežėjimą nuo pleiskanų, j 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimu galima I 
lengvai prašalinti. Nebus j

j^ą«tančYųCn<M4"piėisk*an^>Si’ plauku slinkimo ir kitu nesmagumu, I 
K U F* F* l-r E? ® |

panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. | 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleišką- I 
nų atsinaujinimo. i

RUFFL.ES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. | 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES, jei turite pleiskanų. i

Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi j 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: |

V——AD. R1CHTER 6 CO.,. 326-330 Broadway, New York «>—«—♦>

J Originalis Vienuolių Alus |
Pasidaryk sau alų namie! g

Mes užtikriname, kad busi patenkintas, nes jis visai ! 
kitokis ir geresnis už kiekvieną tolygų padarą, kurie 
dabar pardavinėjama. Kodėl geresnis? Nes jis yra p 
maistingu maistu ne vaistu. Jokių dirbtinių pertai- > 
symų nereikia. l ik pavirink kokias 8 ar 10 minučių. ■

TV ras Pilsnerio ar Muencheno alus. j 
Jis nėra dažytas, bet tikras salyklos

Produktas. |
Musų vaizbos žymė ant kiekvienos skardinės reiškia >

KOKYBĘ IR MAISTINGUMĄ J

Musų kuiną yra žemesnė, atsižvelgiant į kokybę, negu kaina kokio 
kito sutaisymo. Kaina paprastu 3 svarų skardinei—6 galionams 
alaus — $1.45; C. O. I). $1.65. Tyčia didelės 5 svarūs skardinės— 
10 galionų alaus — $2.25; C. O. D. $2.50.
Mes garantuojame užganėdinimą, jei bus griežtai laikomasi naro-

ORIGINAL MONKS BREW CO., Ne jkorporuota. 
| Didėji raštinė: 328 W. North Avė., Chicago, III.

Beikalaujaine atstovų miestuose ir kaimuose.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

3514-16 W. 12th ST.
Art! St. Louis Avė 

CHICAGO. ILL.

■■silkes ir Turkiškos Vanos

turįs tam, leidimų iš Springfii‘1- 
db šerifo - netik revolverį ne- 
šioties, bet dar ir šerifo žvaigž
dę, kuri irgi pas jį buvo rasti. 
Bellvillėsi šerifas tuojau telegra
fu pasiteiravo Springfielde, ir 
gavo atsakymų nuo Spriugfieldb 
šerifo, kad tokio žmogaus jis 
visai nežiinųs. Be to, pas areš
tuotąjį rasta čekis ant 250 do
lerių šit parašu Tuxhorno loka
lu prezidento ir sekretoriaus. 
Tuxlionio lokalus betgi uždary
tas jau septyni mėnesiai kaip 
nebemoka mokesčių ir distrikto 
bei nacionaliniu ofisams kaltas 
įpie 700 dolerių.
bai įtariamas, bet greitu laiku 
turės

Darbo Laukas
Draugų nkaitytojy prašome ra

šinėti Naujienoms bent trumpy 
žinių iš savo apielinkės apie dar. 
bus, ty. apie darbų stovi, apie 
darbininkų bruzdėjimą, apie 
streikus, ir tt. Žinios apie strei
kus yra ypač svarbios informa
cijos kitų vietų darbininkams, 
todėl jvykus kur-nors streikui,' 
reikėtų urnai apie tai laikraščiui 
pranešti. — Redakcija.

SCRANTONO SIUVĖJŲ 
STREIKAS.

Dalykus la-
Atsišaukiams į Scrantono ir 

Apielinkės Siuvėjus.

viskas išeiti į aikštę.
—Kovotojas.

KENOSHA, WIS.

Bus jau ketvirti metai kįaip 
prižadėta iškelti augštyn gelž- 
kelio bėgius, kad gatvės butų 
liuosos, bet jau antras majoras 
baigia savo tarnystę, ir vis dar 
nieko nedaroma. Tuo tjarpn 
dėl tų gelžkelių neapsaugojinĄ' 
nuolatos atsitinku nelaimių.

Mėnuo atgal ėjo balsavimas, 
kad miestas paimlių į savo ran
kas elektros, gazo įstaigas ir 
gatvekarius. Žmonės taip nu
balsavo, bet gal ir čija bus taip- 
|xit, kaip su iškėlimu gelžke- 
’io. Nublsuota taipjau įsteigti 
iįar dvi viešąsias mokyklas, tųs 
jau pradėjo satyt, bet tiltas, ku
rį nubalsavo statyt, dar nė ne
įmanoma pradėt. Buvo paskelb 
ta, kad darbų pradėsiu pradžioj 
rugpjūčio, bet jau antra pusė 
rugsėjo, nieko negirdėti, k,hd kas 
būt veikiama. Perdaug jau 
miesto valdyba apsileidus.

Infhicnzos liga vėl piįadeda 
ųksireikšti. Kol-kas betgi nie
kas dar nemirė.

Darbai, dėl geležies ir skaist- 
xfirio stokos, truputį suisilpnė- 
jo. Kai kurios dirbtuvės dirba 
8 vai. dienoj, bet kilos dirba iš
tisą laikų.

Namų misinuomuot negalima 
‘Jaut. Yra tik parduodami ir 
perkmi. O statymas neapsako
mas. Šiemet žada pasttityt 500 
naujų namų, o visa yra šilta tomą 
5000 namų. Tai bent Kenosha: 
nameli,’ kaip grybai po lietaus, 
tik auga irfauga.

-*- Kaz. Brazevičius.

' AURORA, ILL.

Prakalbos. — Darbai.

kuopa buvo surengus prakal
bas. Kalbėjo J. ša rk imas iš Chi- 
catfos. per du įkartu. Pertraukoj 
dge F*. šiurnienė padckVamiavo. 

Žmonių buvo apie pusantro šim
to susirinkę. Aukų lėšoms pa
dengti surinkta $7.96.

Čia yra dar keletas pašaipūnių 
draugijų, kaip ve Laisves Mylė
tojų. šv. Kazimiero, SLA. 263- 
čia kuopa, SLRK. kuopa. Jų 
veikimas menkas, nebent kai 
kada kokį bųlių surengtai.

Darbai čia šiuo kartu cinai ge
rai ir iš kitur a tvykusiam darbas 
nesunku gaut. Mažiausiai mo
kestis — 45 centai valandai; dir
bama 8 ir 9 valandos dienoje. 
Merginoms taipjau yra visokių 
dirbu. —A. Sabaliauskas.

GARY, IND.

Naujas tikėjimas.

Gary 
teologai“

Rugsėjo 14 ir 21 dd. į 
buvo atvykę keli 
Šventų Raštų aiškinti, naujų ti
kėjimų įsteigti. Aiškindami bi
bliją klaidžiojo apie dūšių, ug
nį, Dievų, gamtų, evoliucijų ir 
kitus galus. N^a/išė visų kų į 
daiktų, kad lir suprast nebuvo 
galima, apie kų ištikro teologai 
kalba. Kada Dr. Sinithas pa-

šni teologai neturėjo kų atsakyti, 
ir skubinai traukė su savo bibli- 
jonis j Chicagą. — Gyrietė.

E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai

eiti j tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Mes, G. T.Scranton, Pa.
U. of America, Local 34, Scran- 
!od, Pa., pareikalavome nuo 
mVo samdytojų visai sąžiningų, 
sąlygų, nes tai tik 36 dolerių, 
savajitinės mokesties geriau
sioms taip vadinamiems pirmos 
klesos, siuvėjlamls; gi tiems, ku 
rie taip gero darbo nepadaro, 
reikalavom tik $30; $28, $20, ir 
lagį $15 merginoms pagalbinin

kėms. Matote, musų reikalavi- 
nai visai nėra perdideli, jualy

ginus su dabartiniu gyvenamųjų 
reikmenų brangumu. Darbda
viai vienok ne tik atsisakė mil
ai reikalavimus išpildyti, bet 
lar stengėsi musų uniją suardyt.' 
l'ok i u bildu n teis buvome pri- | 
versti paskelbti streiką, ir dabar 
jau antra savaite kaip streikuo
jame. Kta!į kurie samdyto j ai 
jau išpildė musų reikalavimus J 
ir pasirašė po sąlygom; bet kiti, 
daugiausiai didžiuliai biznieriai, 
laikosi! užsispyrę. Jie sako: 
“Kaip išalks, sugrįš.” j

TodČl mes šiuo atsišaukiame 1 i visus Scrantono ir apielinkės 
miestelių siuvėjus, prašydami 
jūsų, kad neimtuinėte darbo 
nuo kilų firmų iš Scrantono., 
Busime taip jau dėkingi, jeigu 
sužinoję, kad kur-nors dirba to
kį darbą, praneštute urnai šiuo 
įdrcsu: F. M. Indrulis, 219 
Stephan Avė., Scranton, Pa.

jai, pagelbėk!te mums laimėti 
tuos visai sąžliiningus ir teisin
gus musų reikalavimus. F. M. I.

Macon, Ga. (Uždarė dirbtuvę, 
kad neprileidus įsisteigti uni
jai.) Bibb Manufacturing Co. 
pasekelbe, kad ji uždaranti ke
turiems mėnesiams dirbtuvę. 
Nesenai tos dirbtuvės darbinin
kai sustreikavo ir įsteigė unijų. 
Kompanijos bosai griežtai atsi
sakė turėti kų nors bendra su 
unija.

Išpradžių kompanija manė, 
parsigabenai streiklaužių. Bet 
ant nelaimės, čia susitvėrė po- 1 
liciatų unija, Icur-i nebenori ber J 
liauti bosams.

NAUJIENOS
Jau Eina

LIETUVON

Kaipo atmintį ir Dovanų

savo giminėms Lietuvoje,
išrašykite jiems Naujienas

NAUJIENŲ Prenumeratos kaina 
Lietuvon dabar tapo atpiginta: 
metams $7.00; pusei metų $4.00;

1 t

trims mėnesiams $2.00

■’J L-Į.L-—a J. ■ 1 J----------- Į_. ■■■■R' ............... .. —

AA ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAAAU.
Ai labai sirgau per 9 metus, nusiabnėjęs pilvelis buvo. Dis>e»- 

nimas pilvelio, nusiabnėjimas. Kraujo, inkstų. Nervu ir
abelnas spėkų nustojunas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kai 
begyvensiu, visur jieikojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaisių, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt 
Kraujas lisivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutina. Vidurių rMiaMg 
iinyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 1 mėnesių ižgardavaa km sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria. ir po 1 raėn. savo pavaikai* pa 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar Jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 10UU sykių dėkuoju Salutaras mylistų ga- 
radeiistai ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiala 
■tsi tikimai s patariu nuožirdiai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.

1717 Be. Halsted SL, Telepkone Caaal $417. Oicago, HL

, , .. jau žinojo; netingėjo pasa-
Ir kompanija paskelbt, kad ky( g(,nJ rybj o lnikraščiO( 

jinai uždaranti kelnnmes me-1 (ni nerodyk nci kiženėj( kad ir 
neštoms dirbtuvę. Es, tai da- 'ku|>itaKsUšk<>. Mat> jie bijojo, 
romą tuo tikslu, kad išvengus kud kal.taLs lle|)askailytuln kas 

atsitiko paskutiniais laikais. 
Pirmiausia įvedė 8 vai. darbo 
dieną, o už devynes ir pusę mo
kėjo amatninkams, o papurs- 
tiems už 11 mokėjo. Paskuti 
pradėjo jie laikyti prakalbas. 

! Girdi, mes dabar dirbam 8 va- 
pileno landas — ko mums reikia? pa

kelsime mokestį dar daugiau... 
Jlie taip iš vieno departamento 
į kitą vaikščiojo, prašydami, kad 
nes t reik no tų, o j)askutinėmis 
dienomis jie bėgiojo nuo vieno 
darbininko prie kito klausda
mi: “Ar ateisi dirbt panedelyj?” 
Darbininkai pajukdami atsaki
nėjo: “Aš visad dirbau ir pane- 
dėflaiiis, kodėl netllirbęs ir ši/li- 
me?” — “No, o kad bus

“O, tai aš nedirbsiu !’* 
Taip tai buvo Inland 

Kompanijos dirbtuvėj, 
v

Išaušus ]>anedeliui, rugsėjo 
22, nei vienas beveik nėjo į dar
bą. KaSikurie drąsuoliai bandė 
dar dirbti, bet tokių buvo visai 
mažai.

Kaip 9 vai. ryto, darbininkai 
ir vėl pas Audiforium. Kalbė
tojai buvo ši'š'i: trįs anglai, vie
nius lenkas, vienas serbas (tas

riftiušių. Girdi, policija atsisa
kanti malšinti “maištininkus”!

Telcphone Drover 5052
Dr. A. Juozaitis

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

Krutinės Kliutjs 
kartais paeina nuo 
Nosies nesveiku- 

\ mo, ar gal nuo su- 
gedusių niigdnlinių 
giliu — tonsilų, 

jgjpMFSŽL K kurie pagimdo Bro 
nchitą ir kosulį. 

NkKokia kliūtis nebūt 
JJJmS jus turite ateiti 

•rHK pas mane, kad aš
jus su atsidėjimu išegzeminuočiau 
kaipo žinovas, ir pasakyčiau jums 
kaip išsigydyti. Jei kas pasidaro su 
krutinę, tai negalima to dėti niekais, 
kadangi apleidus gali kilti kitos kliu 
tįs. Mano patarimas yra dykai. Aš 
gydau Ausų, Nosies ir Gerklės ligas 
per 22 metu prie State gatvės ir ga
liu nurodyti šimtus išgydytų pacien
tų. Nekurtuos jus galite patįs žino-' 
ti, perskaitę jų surašą. Ateikite ir 
pasimatykite su manim, jei gydyto
jo patarimas yra reikalingas.

Dr. F. 0. Carter

AUTOMOBILIUM
* PRISTATAU 

ANGLIS, VEŽU, IR 
PERKRAUSTAU.

TONY TICZKUS,
2743 W. 37 PI., Chicago, III.

Phone McKinley 5760

Plieno darbininkų streikas.
Indiana Harbor, Imi., Rugs 

22. — Laikraščiai jau senai ra. 
šė, kad rūgs. 22 įvyks 
darbininkų sterikas. Rugs. 21, 
kaip 12 v. (Hienos, buvo masinis 
su sari ūki maus

Žmonių susirinko iš viso Imi. 
Ilarboro, taip, kad nebebuvo 
vietos gatvėj per du bloku nuo 
svetainės. Prakalbos buvo vi
duj ir gatvėj. Darbininkai strei 
ko laukė linksmais veidalis, o 
musų “boseliai” nuliūdę bėgio
jo nuo vieno pas kitą.
“Bosai” prieš įvyksiant streikui.

PUrmiaus, dar toli prieš strei
ką, budjavo, kad reikia ga\iti iš 
“store room” kokį nors daiktą, 
jiaprastai mašinistų vartojamą, 
lai reikėjo prašyt net po kelis 
kartins. Būdavo, jam einant 
pro šalį, pfjjsakysi: “Mister”, 
man to lir to reikia, tai boselis, 
buk kaip negirdįs; net ne tavo 
vardo nežinojo: pavadins kaip 
jam patiks. Bet kada pradėta 
kalbėti apie strdiką, musų “bo
seliai” kaip šilta vilna — taip 
geri ir palankus: jau neberei
kėjo prašyt po kelis karius, o 
tik prunliinei, jau ir turi ko rei
kia. Net tavo vardą ir pavar- taip mes visi laikysimės iki ga-1 Co. paskelbė, kad uždarysianti

Auditoriume.

s t rei-

St eel

lo, lai be abejo laimėsime strei-

American Steel Found'ry irgi 
streikuoja. Ten daugiausiai 

dirba lietuviai. Ten darbininkų 
ūpas dar geresnis. Net lir kal
bėtojas pagyrė Am. Steel Fond- 
ries darbininkus. Ten nuėjo 
dirbti trįs lietuviai, du tikrių- 
tikriusi katalikai ir vienas ne- 
priguimingas koziminkas; 'visi 
prapertieriai.

Visi lietuviai darbininkai lai
kykimės išvieno. Nežiurėkim į 
tuos, kurie dar drįsta dirbti, 
skebauti; Jie sustos dirbę, ateis 
ir prisirašys prie unijos.Tik mes 
taikykiihčs vengt smarkavimų, 
kad nebūtų taip, kaip Hamman-

Akių, Ausų, Nosies 
ir Gerklės.

120 So. State gat. 2 lubos. Antros 
durįs i šiaurę nuo Fair sankrovos. 
Valandos: nuo 9 iki 6 septintadie- 
niais nuo 10 iki 12.

Ūkio IvllKUoę \ lUlkiN ot IJJUn ILcvO 1 j i i įsi • 
pats kalbėjo ir vengriškai), ir 4c; kl",lcbu‘l ,i’'!U'J° prahejl‘

Visi bevienas rumaniškai.
skirtumo eina iš vli-eno. Dar
bininkų ūpas labai geras. Jeigu

dirbtuvę, nes negalinti išpildyt 
darbininkų reikalavimų. Nesi- 
bijokim, “Susimylės” ir vėl ati
darys ir prašys, kad mes eitume 
atgal į savo darbą ir dirbtume 
kaip dirbę.

Visi strqikuojanljs dubinin
kai prliįvalo lankytis į susirinki
mus. Susirinkimai esti kasdien 

Šiandie po pietų Inland SJee.l Auditoriume, kai 10 vai. ryto.
. — Mašinistas.

mo. Ir nesiduokim apgavys
tėms. Visi iš vieno.

RUFFL.ES


e I: !i.1 •’? 5. JJJL
Belgijos karalių Albertų,’ Šituose Kursuose bus iŠ- rie visai be pamato pradedami pritart. Tai toks tikrų (? Red)’ 

v kuris įvažiuoja Amerikon dėstoma svarbesnieji visuo- ignoruoti ir jau bandomi>ap- socialistų pamatinisūžiame da-
• *•i n* _ ___  tt ■_____ ________ i__ i • .____ •_______ .šaukti npiniisliniiis mimu tnrnn hvlrn nrinrinns

Sereda, Rugsėjo 24 d., 1919

lithuanian daily news pasiaVečiuot. Mayoras Ho- menės mokslai jdabartiniam Sullk,i "™’i| tarpe
- • i • •. • • nlntTinnfoia (nnrnLiininnf Iznlni--------- |an atsakė to^ organizacijos sezonui, kuris greitai prasi-!

*: “Pasakykite dės, skiriama politinė eko-1 
nomija, kultui os istorija, Lir kiujd^s gailime kritikuotis, 
mokslas apie valstybę ir vi-1 tuomet pas mus viešpataus di- 
suotinoji istorija. Laikui 
bėgant, prie šitų mokslo ša
kų ketinama pridėti da ir| ji«»U skiltis, randu'daug dalykų, 
kitų dalykų.

Publinhed Daily eacept Sunday by nrp/idpntlli * 
th« LithuanUn New. Pub. Co, Ine. prtZiaeniUl.

Editor P. Grigaitis

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.
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Pasakykite 
savo draugams, kad aš stoju 
už darbo žmones. Tegul į 
peklą keliauja karaliai!”

elementais (nerokuojant kelei- 
viečių ne na ujicn iečių).

Mes turime vieni kitus gerbti

desnė vienybe ir solidarumas.
Taigi ir aš skaitydamas Naru

Telephone Canal 1606
Angliakasiai už 
Darbo Partiją.

tie, kurie sėd/i kalėjimu1, negali kurie tik nepritaria “kairiajai 
liame da- atleisti! Nejaugi tie sekretoriai' srovei.

lyke principas. | taip greit užmiršo, kad buvo
O pr.h nekurtuos socialistus, šaukiamos minios, idant protes- 

tečiaus, matoma, randasi kokios 
ten “aplinkybės”, toks momen
tas, kuomet galima pritart, remt 
ir nesipriešint kapitalistiškoms 
slicrdynėms — vis tai “Demo
kratijos” ir tautų paliuosavimo 
reikalu!

Norečia, kad Naujienos nuro
dytų, kokios šalįs (žinoma, iš
skiriant revoliucijas, šalies klc- 
sų kovas, darbo žmonių sukili
mus ir kovas už laisvę), kur ir kam jie kvietė minias (nesočia 
ka'da yra karaivusios už demo
kratiją, už pavergtųjų tautų pa- 
liuosavimą?

Praeitoji pasaulinė karė, kaip 
k: Ipitailstai sako, buvusi už de
mokratiją, už paliuosavimą 
tautų, bet ar Naujienos tam tiki, 
ar tik veidmainiauja? Gal sakys, 
kad Rusijai dabar kariauja 
už tėvynę, gina ją? Bet juk čia 
ne tėvynės gynimas, ale gynima
sis nuo priešų, nuo užpuolikų — 
karė už tikrą, žmonių iškovotą, 
laisvę — darbininkiška karė.

Kaslink pamatinių skirtumų 
tarp kairiųjų ir socialistų, man 
aišku tiek, kad “socialistai,” 
kaip jie sakosi, turtą principą, 
nedraudži: |itį remti kapitalistiš
kų karių, o kairieji tokio prin
cipo neturi ir netiki (nes jie ma
to), kad kapitalistai kariauja už 
pjdiuosavima tautų ir t. t.

K b link Markso, jis nebuvo 
karininkas, bet revoliucijonie- 
rius. Jis agitavo už revoliucijas.

Toliau Naujienos sako: “Mok
slinio -socializmo principai te
čiaus, kaip matėme, nedraudžia' 
remti netiktai ‘darbininkišką’ 
kfirę, o ir tokią, kuri yra veda
ma demokratijos reikaluose.” 
girdi, “nesocialistiškai dlgsis ir 
toks žmogus, kuris sakys, 
kad reikia/ visuomet priešinties 
karei, nežiūrint, kokios butų ap
linkybes”....

Taigi po šių dviejų sakinių jau 
nebereikia duoti nei klausimų, 
nei jokių pastabų, nes t b aiš
kiai, kaip ant delno, parodo, kad 
Naujienos eina išvien su kapi
talistais vieną ir tą pačią gies
mę gieda!

T ).gi kairiųjų nuo dešiniųjų 
skirtumas yra ne protavimo —! 
kaip N - nos sako — bude, bet 
tiesiog principuose, taktikoj ir 
interesuose, nes dešinieji socia
listai kaip minėjau, turi principą 
(? Red.) neprieširigą karei, ir gi
liai įsitikinę, kad kapitalistai 
skerdžia adrbininkus delei “įvy
kinamo demokratijos” ir “pa
liuosavimo” pavergtųjų tautų 
ir t. t.

Ant galo, kasgi gali tvirtinti 
kad dešinieji ne visoms imperink 
listiškoms karėms pritaria, jeigu 
jie sako, kad aplinkybės verčia 
nesipriešinti karei; o gi nenorint 
priešinties, kiekviename nio- 
momente, kiekvienoj iškihisioj 
karėj, nebūna tokių aplinkybių, 
kurios lieptų priešintids — vi
suomet verčia nesiprišinti karei.

Kad dbšnieji pritaria unpcria- 
Ikstiškoms karėms, o ne darbi
ninkiškoms, ne! revoliucijoms, 
tai matyt iš to, kad darbininkiš
ką karę (gal kova) deda kabu
tėse. Vadinasi, jie tyčiojasi 
(? Red.) (iš darbininkiškos ko
vos ir revoliucijos. Žinoma, kad 
kairieji daro klaidų, veikdami 
arba rašydami, tai neužginčija- 
m)as faktas;.bet jlie nuo tų klai
dų ne'sigina ir nesisukinėja, kaip

Ir A. Liutkus taip daro. Jisai 
savo straipsnyje atkartodama# 
pravardžiuoja “kairiasparnių” 
priešus “dešiniaisiais socialis
tais”, žinodamas, kad jie to ti
tulo neprisiima; ir kartu jisai 
protestuoja prieš ‘kairia'sparnių” 
vanlą, kurį patįs “kairiaspar
niai” yra davę savo srovei. Ir čia 
pat jisai rėžia mums pamoksią 
apie etiką ir mandagumą!

Bet ar ištiesų Naujienos netu
rėjo pamato sakyti, kad “kairie
ji” (arba “komunistai” arba 
“bolševikai”) yra socialistų 
priešai? Straipsnio autorius tvir
tina, kad jie priešinasi tiktai blo
giems socialistams, o ne socialis
tams apskritai, kadangi jie patįs 
vadina save “solialistais”’ Vie
nok dalykas juk yra ne varde, 
o veikime ir principuose.

Musų - gi “kairiųjų” veikimas 
jau seniai yra antisocialistiškas. 
Jie varė agitaciją prieš socialis- 
tiškus laikraščius — aršesnę agi
taciją, negu tautininkai arba 
klerikalai; jie smerkė ir nieki
no socialistų partiją; jie atkal
binėjo nuo rėmimo socialistų 
mokyklos (Raini School); jie! 
priešinosi amnestijos konvenci
jai, sumanytai tikslu paliuosuot 
Deį>są, O’Hare ir kitus socialis
tų veikėjus; jie purvas drabstė 
socialistų Intemacijonalą, kuriai 
me yra suvienytas beveik visas 
Europos socialistų judėjimas su 
kaikuriais išėmimais); jie pri
tarė sočiai - demokratų ir social
istų - revoliucijonierių persekio
jimams Rusijoje, i/r t. t. argi 
žmonės, kurie šitaip elgiasi, nė
ra socializmo priešai, nors jie ir 
dar taip savintųsi socialistų var
dą?

Bet “kairieji” juk ir socrflis- 
tų vardo jau išsižadėjo, pasiva
dindami “komunistais”. Ar šitas

luotų prieš pasikėsinimą nužu
dyti F. Mooncy; taipgi pirmoj 
dienoj gegužės šaukė mlilžiniš- 
kus mitingus socialistai ir šiaip 
progresyviškos organizacijos ir 
protestavo prieš pasmerkimą E. 
V. Dėbso, ir kuodidžiausias skai
tlines balsų pridavė, kad tik di
desnį spaudimą padarius į val
džią; bet tuomet tie sekretoriai 
neužprotestavo prieš socialistus,

kitų dalykų. kurie man neaiškus, nesupran-
Jeigu šitie Liaudies Kur-1 tnn,,i’1 reikalaujantis pastabų ir 

sai turės pasisekimo, tai iš|r„clk “ų' Aš č,il k,,lkunuos 
j jų galės išsivystyti tikras 
“liaudies universitetas” — 
panašus, kaip kitų tautų. A- 
pie Kursų programą bus 
plačiais paaiškinta atidary
me, kuris įvyks šią pėtny-

net klausimų. Aš čia kaikuriuos 
ir paimsiu.

Pirmiausia paimsime iš N -nų 
"1196 num. “Kas daryt su Lietu

va?”
Ten štili kas sakoma: “Jie jau 

ppamatė, kad tias kelias, kurį 
jiems rodė ‘kairiasparniai,’ ne
veda prie nieko gera. ‘Kairias- 
parnių’ agitacija nesutrukdė 
musų klerikalų ir tautininkų 
veikimo. Ji ir negalėjo jo su
trukdyt, kadangi ji buvo atkrei
pta kone išimtinai prieš social
istus.” |

Tas punktelis man visai ne
aiškus. “Kairiasparniai,” kaip 
Naujienos juos mėgdžioja, yra 
kairieji socialistai; ne dešinieji, 
ne sočiai - patriotai, bet taq)tau- 
tiniai socialistai. Tai kaipgi jie, 
būdami socialistais, agituos 
prieš socialistus? Aš tam neti
kiu? Gal jie agitavo prieš social- 
patriotus, • scheidemanniečius, 
arba prieš socialburžujus kaip 
Ebertas ir kilus, ale ne prieš to
kius socialistus kaip Liebknech- 
tt\s, Leninas ir k. — Malonėkite 
paaiškinti.

Toliaus sako: “Komunistai ar
ba bolševikai Lietuvoje ne tiktai 
ncatsiekė savo tikslo, o ir už
traukė ant savęs žmonių neapy
kantą.”

Čia vėl tik pasakyta, bet nepri- 
rodyta nė mažiausiu fakteliu, 
kaip ir kokiu budu, ir ką jie da
rydami, ir kaip elgdamies “už
traukė” ant savęs tą žmonių “ne 
apykantą” (Kad tai yra faktas, 
liudija savo laiške VI. Požėla. 
Red.).

Tokiais motyvais (? Red.) va- 
dovaudamies ir klerik:(iai 
moka primesti f social
istams, bet kasgi su jais skai
tosi? Či l> kaip sau norite, var
tojama kunigiškas metodas ko
munistams bei bolševikams 
smerkti.

Jeigu padarė “skriaudą,” tai 
turėtų būti priparodytas tos 
skriaudos pamatas (? Red.).

Kitoj vietoj sako: “Neturint 
jiegų, galima smarkiai ‘kovot’ 
tiktai licžiuviu (kaip daro musų 
‘kairieji’).... Mes turime remti 
Lietuvos darbininkų judėjimą 
— toką, koks tenai dabar gyvuo
ja.... Kada mes tą judėjimą rem
sime, tada turėsime ir teisės tai
syti jo klaidas.”

Išeina taip, kad kairieji kovo
jo liežiuviu, o dešinieji šautuvais 
ir kardu (?Red.). Na, jeigu taip, 
tai kodėl gi dešinieji nuolatos 
primetinėja kairiesiems lą revo-

United Mine Workers 
America savo konvencijoje i 
Clevelande atmetė senąją 
Amerikos Darbo Federaci
jos poziciją politikos klausi- 

A. D. F. laikėsi tos nuo
monės, kad darbininkai ne
privalą kišties į politiką, ir 
kad savo būvio pagerinimui 
jie turį vartot tik ekonomi
nes organizacijas (unijas) 
ir ekonominės kovos įran
kius (streikus ir tt.).

Gyvenimas tečiaus jau 
senai parodė, kad tokia nuo
monė yra klaidinga. Vien 

37.00Įtik unijomis ir streikais dar 
bininkai negali tinkamai ap
ginti savo reikalus. Kenks
mingi įstatymai, policijos 
kišimąsi į streikus, teismų 
“indžonkšenai” prieš unijas 
ir panašus dalykai dažnai 
sunaikina tą ką darbininkai 
įgijo ilgos ekonominės ko
vos keliu, ir sutrukdo jų pa 
stangas iškovoti daugiaus 
pagerinimų.

Todėl A. D. F. vadovai jau 
senai pradėjo veikti politi
kos dirvoje. Bet tas veiki 
mas buvo ypatingas. Ažuot 
varę savarankišką - politiką 
ir aiškiai stoję prieš kapita
listų partijas, Gompersas su 
savo sėbrais paskelbė obal- 
sį: “Bauskime priešus, 
remkime draugus!” Tas o- 
balsis reiškė, kad A. D. F. 
privalo rinkimuose eiti 
prieš tuos kapitalistiškų 
partijų kandidatus/ kurie 
yra pasižymėję kenksmin
gais darbininkams pasielgi
mais, ir remti tuos kandida
tus, kurie yra prielankus 
darb ninkama.

Taigi, neva laikydamasi 
principo, kad “darbininkai 
neprivalo kišties į politiką”,

36.00
3.50
1.85
1.45

.. 75
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Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedėldienius. įleidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
[lt — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — pačtu:

Metams .................................
Pusei metų ..........................
Trims mėnesiams ..............
Dviem mėnesiam .............. .
Viena mėnesiui *.................

Chicago j e — per nešiotojus:
Viena kopija ......................... N
Savaitei ......................................
Mėnesiui .....................................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ...................................
Pusei metų ...........................
Trims mėnesiams .................
Dviem mėnesiam ..................
Vienam mėnesiui ..................

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta) 

Metams .............................
Pusei metų . .......................... • 4.00
Trims mėnesiams .................. 2.00

Pingius reikia siųst Pašto Monei 
Orderiu, kartu su užsakymu. «

John
Fitzpatrick

Of I

Skaitytoju Balsai
15.00

3.00
1.65
1.25
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Įtif išreikštai šiame skyriuje 
> nuomones Redakcija neatsako J

AR DEŠINIEJI NEKLAIDINGI?

Jeigu plieno darbininkų 
streikas bus laimėtas — o 
išrodo, kad jisai bus laimė
tas, — tai jo vadovas, John 
Fitzpatrick, pasidarys labai 
populerišku žmogum. Rei
kia atsiminti, kad Pullmano 
dirbtuvių streikas kitąsyk 
sutvėrė E. Dėbso varda.

Prie Dėbso išreklamavi- 
mo, tiesa, daug prisidėjo ta 
aplinkybė, kad už vadovavi
mą streike jisai tapo paso
dintas į kalėjimą. Plieno 
karaliai šiandie tur-but ne
bus taip kvaili, kad tokiu- 
pat budu išgarsinus dabar
tinio streiko vedėjus.

Bet plieno darbininkų 
streikas stumia į pryšakį 
radikalius elementus Ame
rikos Darbo Federacijoje. 
Jisai gali padaryti Fitzpat- 
ricką įtekmingesniu žmo
gum už Gompersą.

Plieno darbininkų streiko A D F praktikoje nuolatos 
vadovas yra Chicagos Dar- bič‘u duodavosi su vienais ar 
bo Federacijos prezidentas, ba kitais kapitalistų politi-
ir vienas iš svarbiausiųjų 
Darbo Partijos organizato
rių. Organizuoti plieno 
darbininkus Fitzpatricką 
paskyrė paskutinė A. D. F. 
konvencija, įvykusi birželio 
mėnesyje Atlantic City.

Milhvaukee ’s 
mieste, z

kieriais ir išdavinėdavo 
jiems organizuotuosius dar
bininkus. Darbininkų uni
jose, pagalios, kilo pasiprie
šinimas tokiai politikai. Vie 
noje valstijoje po kitos A. 
D. F. skyriai ėmė organi- 
zuoties į nepriklausomų nuo 
kapitalistų partiją; tokios 
partijos idėjai dabar prita
rė ii* angliakasių konvenc’-

Socialistas ,patekęs į mie
sto viršininkus, nedaug te
gali padaryti darbininkų 
būvio pagerinimui, kol visos 
šalies valdžia yra kapitalis
tų kontroliuojama. Bet vis 
dėlto, kur miesto viršinin
kai yra socialistai, tenai 
daugelis dalytų eina kitaip, 
negu paprastai.

Prasidėjus plieno darbi
ninkų streikui, Milwaukke’s 
miesto šerifas, kuris yra so
cialistas, viešai pranešė, kad 
tame mieste streikininkai 
ne tiktai galės liuosai rink- 
ties apsvarstymui savo rei
kalų, o įr bus apginti nuo 
mušeikų ir kitokių krimina- 
liškų gaivalų, kuriuos kapi
talistai paprastai samdo 
streiko sulaužymui.

Dabar vėl visos šalies do-I 
ninku streikui, 
miesto majorą, 
an, kuris taipgi 
tas. Viena pa 
ganizacija pan 
pą pakviesti į

United Mine Workers of 
America nutarė, kad turi 
būt sušaukta visuotina dar
bininkų konferencija įstei
gimui Darbo Partijos visoje 
šalyje -— nežiūrint to, kad 
Gompersas griežtai 
naši tam.

Liaudies 
kursai.

prieš!-

Chicagoj jau buvo keletą 
kartų mėginta įkurti tokią 
įstaigą, kuri padėtų lavin
tiems žmonėms, neturėju
siems progos įgyti daugiaus 
mokslo, negu jo teikia pra
dinė mokykla.

Tie mėginimai kiekvieną 
kartą rasdavo vis daugiaus 
pritarimo žmonyse ir duo
davo vis geresnių pasekmių. 
Keletas asmenų todėl, vei
kusių toje dirvoje, dabar pa
siryžo padaryti dar žingsnį

Milwaukees 
/Daniel Ho- 
vra socialis- 
riotiška or-
gino mayo- toliaus ir įsteigti Liaudies 
Milwaukee Kursus.

Pastaruoju laiku “Naujienos” 
kiekvien line lape savo editoria- 
luose ant kiekvieno pažengto 
kairiųjų žingsnio, ar jie kur pa
krypsta ar ne, visuomet ir visa
me kame, nepraleisdamos ne per 
nago juodumą, stengė u prirodi- 
nėti tik kairiųjų klaidas, o qpie 
savasias klaidas niekados nepri
simena. Atrodo, kad dešinieji, 
kaip popiežius, neklaidingi.

Aš čia nebandvsiu nurodinėti 
kl jdų, nes ne mano tikslas, bet 
bandysiu vieną —kitą dalykėlį 
pastebėti ir paklausti Naujienų, 
kad priparodytų, ar Naujienie- 
čių taktika dėl karės, revoliuci
jos, ūmių pervejsmių ir t. t., ne
buvo klaidinga, nėrh ir niekuo
met nebus?

Pirm negu prieisime prie da
lykų, aš noriu pastebėti, kad i 
N - os — kaip jos save vadina/ 
(? Red.) — yra vienas rimčiau
sių ir laikraštinės etikos prisilai
kančių laikraščių, bet to rimtu
mo i c tokios didelės etikos, tik
roje to žodžio prasmėje, nepri
silaiko! Kairiuosius socialistus 
arba bolševlikus visuomet įde
da į kabutes. Kagi tas reiškia? 
Ar nebus tik ignorantiškas 
(?Red.) pasityčiojimas? (Se
niau Keleivis tą patį darydavo, 
bet d (bar triųHiti liovėsi). Bet

■ kurgi dar kairiasparniai, kai- 
riasą)arnių pasparnių i, kairysis 
ragas ir kiti galai?

Pavyzdžiui, galima paimti 
Naujienų 196 num., kur kriti
kuoja J. B. ir sako: “Kokia 
nors ‘Halojaus Kometa,’ mato
ma, iššlavė iš jo galvos paskuti
nius trupinius socialistiškos 
minties.”

N - uos taip moka kandžioti ir 
šiepti kitaip manančius draugus 
kad nė klerikalų uraganai ge
riau netropytų. (Pašiepimas yra 
visai ne blogas dalykas, bile tei
singas, Red.).

Aš nesistebėčiia iš N-nų, kad 
jos nesakytų, jogei jos nekontro
liuoja (?Red.), tai yra, nesišai- 
po iš svetimų minčių ir kai! nc- 
matyČia perspėjant kitus laiky
tis mandagumo.

Štai N- nos 193 num. sako sa
vo korespondentui: “Jeigu turite 
ką išmintingo pasakyti laikraš
čio skaitytojams, tai privalote 
rašyti mandagiai, be kolionių ir 
išmisliojimų.”

Puikus pamokinimas, bet pa
čios N - uos vienok rašo su iŠ- 
misliojimais.

Žinoma, aš irgi einu su kai
riuoju sparnu, su radikališkes- 
niu proletariatu, bet nesu toks 
s traksėto jais, kaip nekurie kai
rieji, arba kalip juos vadina ex- 
tra bolševikai, kurie niekuomet, 
kaip jie sakosi, klaidų “nedaro”, 
bet tik šoka ir -straksi kaip ožiu
kai, be kelio, be tikslo, be pama
to, be jokių taisyklių ir be pa
stovios nuomonės. Aš į kiek vie
ną, kad ir bolševikiško diktato
riaus žingsnį ir žygį visuomet 
kritiškai žiūriu, bet ir nesmer
kiu už klaidas ir ncapšaukiu 
proletariaįp išdavikais tų, kurie 
kartais isnetyčių, arba, per klai
dą, ar per nesupratimą, kitaip 
truputį nuomonę išreiškia. Bet 
mjusų tarpe yra daug tokių, ku-

Pagal paskutinį sakinį išeina; 
kad Naujienų redaktoriai netu
rėtų nė mažiausios tiesos, nė 
mažiausios privilegijos kištis į 
Rusijos dalykus ir taisyti jų 
(bolševikų) klaidų, nes jie to jų 
judėjimo netik, kad neremia, bet 
ir nepritaria jam,'o vienok per 
savo špaltas kad “taiso” Rusijos 
bolševikų klaidas, tai “taiso.” 
(Naujienos netaiso bolševikų 
klaidų, nes bolševikų politika y- 
ra nepataisoma, Red.).

Eikime toliau. Naujienų 197 
num. sako: “Socialistai neturi 
tokio principo, kuris jiems lie
ptų visuomet ir prie visokių ap
linkybių priešinties karei.” Kitur 
sako, kad Socialistų partija, ka
rės LaiĮcu stojusi —<• dar oficialiai 
— prieš demokratijos gynimą, ir 
kad pamatinis skirtumas tarp 
*kairiasp:trnių*. ir socialistų esąs 
ne tuose dalykuose, kaip ‘kairia
sparniai’ nurodo. Čia yra trįs 
skirtingi sakiniai, bet kaikurie 
priešingi mano įsitikinimui, o 
kaikurie — pamatiniams socia
listų principams. Kiek aš su
prantu, tai nė joks socialistas — 
išskiriant socialpatrijotus ir so
čiai - buržujus — jokiai imper
ialistinei karei, jokiam kapitalis
tiškam tėvynės gynimui, viso
kiose aplinkybėse, 1 neprivalo

rušaitis padarė klalidą Naujie
nose sakydamas, kad biurokra
tija gązdlinanti ir baudžianti pir- 
miaus tuos, kurie jai artimesni, 
ir kad kairieji nekarštą prie 
sukilimų, revoliucijų. Yra to
kių, kūne kursto, tik patįs nuo 
jų bėga. Arba, kaip Paukštys

Ustus) protestuoti: Kažin, ar jie 
tuomet miegojo? Nesupnlitu, 
kuo galėjo prasižengti ta partija 
kviesdama darbininkus padėt 
apgint žmonių laisvę, kuomet ir 
patsai Debsas š'.tikėsi į unijas ir 
į visas progresyves organizaci
jas, kad išnertų kuodidžiausius 
protestus prieš jo pasmerkimą, 
o ne vien į socialistus.

Prie to, juk socialistai suorga
nizavo Naujosios Anglijos Lai
svės Gynimo Fondą ir kviečią 
visas — net ir pašelpines — 
draugijas prisidėti, nes žino jo- 
gei daugiau spėkų, didesnės pa
sekmės kovos lauke! Kurgi tie 
sekretoriai rado tokį skyrių, kad 
ncsocr flistai, arba jiems simpati
zuojantį#, neturi teisės sykiu su 
socialistais pakelti savo balso 
prieš varžymą žmonių laisvės 
ir kankinimą kalėjimuose darbo 
žmonių apgynėjų? Ir kam jie 
prieš tai protestuoja? T;(i yra di
delis sauvališkumas!

— A. Liutkus.

j

Redakcijos prierašas.
Kadangi straipsnio autorius 

pr. Lšo, kad Redakcija atsakytų į 
jo klausimus ir užmetimus, tai 
mes pridursime čionai keletą pa-
stabų. Nenorėdami, kad musų faktas neparodo, kad socialistų 
prierašas užimtų daug vietos, L *
kuomet jau straipsnis yra labai danga svieto akių monijimui? 
ilgas, mes kaikurias pastabas pa-. 
darėme pačiame A. Liutkaus 
rašte, nurodydami, kur jisai da
ro klaidas. Sekamam kartui te- 
čiaus prašome jo, lygiai kaip ir 
kitų rašytojų, norinčių išreikšti 
savo mintis Naujienose — pri
tariančias jar nepritariančias 
joms —, slenglies tiksliais apri
boti savo temą: nekalbėt vienu 
kartu apie visus dalykus, nes 
tuomet negalima žmoniškai iš
gvildeni nė vieno ktansimo.

vt bdas jiems buvo tiktai pric-

Kas-gi dėl “kairiųjų” princi
pų, tai Naujienos jau koks mė- 
nesis laiko atgal padarė ištraukų 
iš “Komunistų Manifesto” ir iš 
“kairiojo sparno” manifesto bei 
programo, parodydamos, kad 
“kairiųjų principai” yra griež
tai priešingi mokslinio socializ
mo principams. Ar “kairiųjų” 
spauda sukritikavo tuos Nou j ie
nų prirodymus? Ne, ji nė ne
mėgino kritikuot, nors rašyt vi- 
spkių šmeižtų apįę musų dien-

Visų A. Liutkaus išvedžiojimų-^ jr jo redaktoįų ji netingi, 
centre yra socialistų pozicijos,, w ir savo veikinIUi ir prin- 
klausimas linkui karės. Apie ši-' ci is ir var((u ..kairicji-> yra 
tą d dyką tečiaus Naujienose nesocialis(aL 
paskutiniu laiku buvo rašyta 
taip plačiai, kad įneš neskaitome 
reikalinga esant čionai kartoti 
savo mintis. Tegul straipsnio au
toriuos perskaito, ką mes tuo 
klausimu esame pasakę, kriti
kuodami Laisvę ir Moterų Balsą, 
ir tegul pagalvoja.

Dabar apie skirtumus tirpė' 
“dešiniųjų” ir “kairiųjų”. A. j 
Liutkus protestuoja, kam Nau
jienos vadina “kairiuosius” i 
“kairiaspamiais”; bet argi jžsafi 
nežino, kad jie taip vadina patįs 
save? Anglų “kairieji”, kurių P«- į 
domis seka lietuviškieji “kairie
ji”, pakrikštijo s1vo srovę “Left 
Wing”, ir save, kaipo tos srovės 
veikėjus, vadina “left wingers’. 
Taigi tais vardas nėra išmistas.

<) vardas “dešinieji socialis
tai”, kuriuo “kairiasparniai” j 
garbina savo oponentus socialis
tų partijoje, yra “kairiasparuių” 
prasimanytas. Nė socialistų 
partijos vadovai, nė Naujienos, 
nė Keleivis “dešiniaisiais” save 
nevadina; jie nč-l protestuoja 
prieš tokį vardą. Jį davė jiems 
priešai, slengdaiuiesi diskredli- 
tuoti juos. Taigi “dešinieji 
socialistai” yra pravardžiavi
mas.

Ir pravardžiavimas neteisin
gas, kadangi visi žino, jogei 
“kairiųjų” (arba “kairit.įpai1-' 
nių”) oponentai socialistų par
tijoje žymiai skyriasi nuo tokių 
elementų, kaip Spurgo, Russel 
ir panašius (ne be reikalo šitie 
elementai ir partiją apleido). Ši
tie i'iehneiitaii yra ikšinieji socia
listai, nes jie taikosi prie bur
žuazijos ir išsižada klesinčs ko
vos įdejų (ir jie dešiniųjų var
do nesikrato). O “k'airiasiyasniai’

Užbaigdami, norime A. Liut- 
; kui dar pastebėt, kad rašydamas 

į laikraštį, jisai mėgintų truputį 
rimčiaus skaityties su prasme tų 
žodėių, kuriuos jisai vartoja. 
Jis .Ii ir prikiša mums “ignoran- 

* ((iškurna”, ir įtaria, veidmainia
vimu”, ir abejoja, ar mes ncpa- 
melavome, pranešdami apie 
Stilsono priešinimąsi amnestijos 
konvencijai... O betgi taip rašy
damas jisai sakosi norįs būti, 
bešališkas ir draugiškas! Tokios 

i rūšies “bešališkumą” ir “drau
giškumą” palikite genaus Pauk
ščiui, Baltrušaičiui ir Bimbai.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

Roslandiečiui, Chgo. — Mes 
jau pasakėme, kad tiems gin
čams vietos daugiau nebeduodi- 
me, todėl ir tamstos raštelį ati
dedame.

Kazimieras Gugis

visokius reikalus, kaip kriminuliikuoae 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:

3323 S. paistei St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Mteeto Ofisui 
m N. Detrtom tt. 

1111-11 JtaUyMig.
Td. Central 4411

toj šalyj darbininkai dsą labiau 
susipratę, negu laisvoj.

Arba, jeigu tat teisybe, kaip 
“Naujienų“ 193 num. sakoma, 
kad sokretoriai-vertėjai (jų tar
pe ir J. Stilsonas) pasipriešino 
Nacdonalio Įšildomojo Komiteto 
nu tarini uit jaukti konvenciją 
dėl išradimo būdų paliuosavi- 
inni [x>Iitiškų kailinių dėl to, 
kad į tą konferenciją buvo kvie- 
čiaiini ir nesoeialistai! Už to
kią klaidą geras socialistas, ir verčia į vieną krūvą su jais visus

Norint parduoti Liberty Bondsus 
už aukštą kainą, kreipkitės į

European American 
Bureau

A. PETRATIS & CO., Managers 
3249 SOUTH HALSTED STREET 

CHICAGO, ILL. z
Taiposgi siunčia pinigus ir 

parduoda laivakortes. Suteikia 
žinias žodžiu ar raštu dykai.
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Lietuvių Py. Biežis ir J. Valinčius ūžta 
šinėjo vardus norinčių tapti L
G. D. nariais ir ant vielos užsi
mokėjo seknntįs nariai: J. Valiu 
cius -$10; B. I^ipinskienė, M. 
Kliastoraitis, K. Rimkus, A. Šlio
geris, V. Kibaitė, M. Jarasiunas, 
J. Dauginis, J. Bernotas, M. Ru
gieniais, K: Rųgis, A. Gricius, 
A. Gricienė, J. Knrlikauskas, P. 
Leškauskas, V. Šliauteris. F. Do- 

! valgo, K. Matelis, J. Jasauskas, V 
21 d., pradžia 8 vai. vakare. Kai- Dakavičia, b. Pijušas, D. Žutau- 
bės drg. P. Grigaitis, Naujienų tas*— P<> ’^.OO; A. Martinkoitis,

I’ą drauge su .21 rekordais, deiman-- 
line adata, groja visokio padarymo

Cicero p 
inkij

■Lietuvių Raudonos 
'(duos Kliuho n?likė.i;»h 
as įvyks seredoj "tig.sč

Ro. 
susi- 
) 24

NORTH SIDE

Svarbus referatas

Lietuvių Socialistų Apšvietus 
Kliulias, Li uosy bes svetainėj, 

(1822 Wabansia avė.) rengia re- j 
leratų-prakalbas šį vakarų, rūgs. (

redaktorius temoje: “Koks skir
tumus tarpe socialistų ir komu
nistų“. i
nepraleisti šios progos — atsi
lankytu ir išgirsti aiškinimų a- 
pie skirtumus tarpe socialistu ir 
komunistų.

S. Martinkonis, J. Skimelis, J. 
Puirius po $1.00. Viso 26 na-

Northsidiečiidi privalo į rhili sumokėjo $56.00
Tcipgi liko išrinktu L. G. D. 

17 skyriaus valdyba: K. R ūgis 
I J: muiliuku, J. Valinčius pagel-
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Čia buvo viešos prakalbos 19 d. 
nigs. Hubsiuvių unijos svet.

Programą išpildė smuiku ir pia 
nu Aldonu Hugiutč ir M. Kugte. 
Kalbėtojas buvo Dr. S. Biežis; 
kalbėjo L. (i. D. reikalu; kalbė
jo apie karės baisenybes, kuri a s 
mate Frandijoj. Prirode, kad 

Lietuvoj dat blogesnis padėji
mas.. Jo kalba buvo labai įspū
dinga; net kaikurie ir apslivcrkė. 
Vakaro vedėjas perstatė, kad rei
kalinga čia sutverti L. G. D. kuo 
pų ir žmonės tam pritarė.

Kraujo ir Valgio, 
Virškinimas I

Blogas skilvis kėsinasi ant 
viso organizmo sutrikdamas 
jam nesmagų paniūrimą, vė
mimą, žarnų užkimšimų, blo
gą skonį burnoje ir tt.

Desėtkai tūkstančių lietuvių 
jau žino, kad delei pagadinto 
skilvio geriausias atitaisymo bu

PARTOLA
Iš daugelio padėkavonės laiš-I 

kų čia vieną trumpiausią patal
piname:

“Gerb. P. Partose! Jau senai 
rengiausi padėka voti Jums už 
Jūsų puikiaūsį būdų Partolą, 
kuri mane išgydė. Aš paėmiau 
5 dėžes. Rekomenduoju visiems 
savo draugams. Prie šio pride 
du 2 dol. ir dar įgeidžiu išsių 
sti dvi dėži, PaPUolos. Su pagar-

D. Kovaliauskas.“ 
Chicago, III.

Gydytojas formoje* saldainių 
PARTOLA yra geriausiu drau
gu vyrų, moterų ir vaikų. Kiek
vienoje lietuvių šeimynoje turi 
rastis Partola. Partola reko
menduojama ir parduodama di

|m> 1 dol. Kiekvienas užteks vi
sai šeimynai ant 3 mėnesių. Už
sisakykite šiandie.

APTEKA PARTOSA
160 2-nd Avė., Dept. L. 1. 

r ' New York.

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

APSISAUGOKITE!
Ateikite pas mane, suteiksiu nemok 
amų’ patarimų. Neatidėliokite.
Jei turite slogas Nosies, Gerklės, ar bronchinių 
takų tai jus lengvaigalite užsikjėsti Int’luenzu, . 
Pneumonija, Džiova, ar skilvio ligomis, nuo ku
rių galite visai nepasvc'kti.

neleidžia plėtoiies ir gydo Infhiunzų ir jos blogas

1). Žutautas iždininku, Z. Za- 
pinskas ir V. Kibaitė iždo globė-

bus pranešta laikraščiuose, ką 
toliiaus/veiks viršniinetu kuopa.

Rubsiuvių unijos Viršinin
kams už darinių veltui svetainės, 
širdingai ačiū.

—Rast. F. Dovalgo.

BRIDGEPORT

Moterų susirinkimas.

LMPS. 9tos kp. susirinkime, 
20 d. rugsėjo viskas rainiai ir 
tvarkiai svarstyta... Bet... pa
sirodė dar ir šioktių-tokių bėdų, 
rūpesčių.

Išrinktos komisijos sure.n.gi- 
11111*4 kuopos vakaix), viena narė 
pasiskundė įpuolusi į bėdų; no
rėjusi svetainėje sceną papuošti; 
gavusi talkos su t roku, nuvažia
vę už miesto į mjšką, prisiskinti 
žolių, lapų vainikams, medžių 
šaku(... berinkdami tuojį gražu
mus, talkininkai nejučiomis nu
pjovę Iželis augančius medelius... 
l ik, stakt! ir prisistatė miško 
sargyba. Suglemžusi visą nau 
dąjr pačius žmones, tuo pačiu 
troku,ir nutarabanijo j policijos 
stotį... turėjo padėti užstato iki 
teisino 150 dol. Komisijos narė 
teisinasi nekaltai! pakliuvusi ir 

ipati, dagi į tų p<ičią bėdą įtrau
kusi ir daugiau žmonių. Atsira
do iir talkininkas, tas irgi teisi
nasi: norėjęs kuopai patarnauti, 
o čia gal dar pabaudą reikės už
mokėti.. .

Pasvarsčiilsios narės nutarė,

reiktų, tai ir juabaudų iš kuopos 
iždo užmokėti. Nutarė advokato 
jieškoti: lir į vieną ir į kitą advo
katą pataria kreiptis, bet organi 
zatoirė griešteji uživiškia, jog 

advokatas turįs būt socialistas ir 
ji žinanti labai gerą. Visas socia
listų bylas išlosiąs, kas tik pas jį 
kreipiasi.... Išrjnko kontisijų 
parūpinti advokatą. Nusiiramino 
ir prasikal tusioj i.

Kilo klausimas kas link mote
rų choro, sako: — laikas jau 
baigti vakacijas, reikia pradėti

Mano gydymas 
pasekmes. Ištirkite mano gydymą plaučių klinties. 
Aš esu specialistas nuo visokių ligų Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir 
Plaučių. 
Aš atitaisau 
Aš prirenki!

žvairas akis vienu atsilankymu.
akinius tinkamai. X Spinduliais egzaminavimas.

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

35 So. Ilearborn St., Imk keltinę iki 3-cio augalo.

/-.................... ....................... . ,!.................... ' ■■■>

LIBERTY BONDSl
Mes perkame Liberty Bonds 
už pilną “Cush” vertę, 
Atneškite arba atsiųskite į 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkals, Ketvergais ir 
Subatomis 9—9.

C Asini
J. G. SACKHEIM & CO. 
1335 MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Sta.

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

SPECIALIAI: Muleva inaievojimui šlubų iš vidaus, po $1.50 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.,

3003-3029 SOUTH HALSTED STREET, ' CHICAGO, ILLINOIS.

Vadovystė, sykį įsteigta, yra sustip
rinta ir patvirtinta josios pasekėjais 
ir imituotojais — Bevo’s vadovystė 
yra apšaukta didžiausios užpakalines 
sargy bos,kokia kada-norssekė vedėją.

Parduodama visur — šeimynos perka groserne- 
se, aptiekose, ir pas vertelgas. — Lankytojai šir
dingai kviečiami peržiūrėti musų dirbtuvę.

ANHEUSER-BUSCH
ST. LOUIS
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neša, jog choro mokytoja nega
linti dar mokinti, nebent toliau 
pradės... v

—Nebūtinai reikia devintąja! 
to moterų choro — užsišoko 
organizatorė — čia tik nekuriu 
asiųenų užganėdinimuiii ir gar
bei... niekam nedainuoja tik 
sau ir Naujienoms... Yra soci
alistų ketvirtosios choras, gali ei
ti Misos ir dainuoti...

Bet kitos choristės užreiškė, 
kad ketvirtosios niekinių asme
nų ambici jos nori sugriauti mo
terų chorą.

— Ten mišrus choras — sako 
o čia vienų moterų; mes ne

norim panaikinti...
— Tai kilo mokytojaus rei

kia?
— Ne, ant to I
Nutarė parašė

jai mokytojai ir prašyti, kad to
liau mokintu.

“Ateitl’es Žiedo“ komisija su- 
sirupnusi savo neveikimu; dar 10 dol. paskirti kalinių šelpimo

. fondui. 'Organizatorė užsišoko:

— llas ne svarbu; kalinių šel- 
! pimas nesvarbu — sako — šia
me momente turime prieš akis 
svarbesnį dalyką; reikia Brook- 
lyno dienraštį paremti, tas rei- 

i kala uja aukų...
Parodžius kas svarbesnis, nė-j Vieną.kartų Kukulis parėjo iš i ••

jaujos kulęs ir rado ant stalo 1 narės”kvie*'5 
. Įnešta, kad kuopa įsisteigtų padėtą didelį bliudų barščių. Pa | r ’ 
lavinimosi vakarus, nors sykį į 

į mėnesį; (naskaityti, padisku- 
suoti... arba rašybos pasimokin
ti... Nutarė padaryti lavinimo^ 
susirinkimus kas pirmą subatą 
kiekvieno mėnesio.

Organizatore ir klaipo III Ra
jono sekretore, pranešė, jog Agi-

kitos nesu įlinka... 
šjtti laiškų sena

— Turiu naujų įnešimą — at
sistojo Vikšriene — Duodu įneši
mų, Laisvės serus atiduoti Są- 
juhgai... Laisves, dienraštis per
ėjoj soc. sąjungos rankas ir mes 
tuo keliu einame... visos dVau- 
gyštės Šerus atiduodu, reikia ir 
mums finansiškai dienraštį pa
remti, sūrus atiduoti...

— Koks čia parėmimas, kame 
tie finansai? — juokiasi kita — 
šoras tik popiergalis; kuomi čia 
paremsi?

— Palaukit, palaukit, nesikar- 
ščiuokit su tilo dienraščiu — 
ramino kita narė — bus taip 
kaip su Darbininkų Taryba., 
pirmu dėties, dėties!... visi pri
sidėjo! O paskui, kiek ' argo kol 
atsisakėt, taip bus ir dabar... 
Truputi pndiskusavus, nutarė 
palikti serus kuopoje. •

Nutarė pasiųsti j Sąjungos su- 
suvažavimų pasveikinimo laiš
ką su 10 dol. Tuoj įneša, kad tą

rasinių riaušių. Užvi
rė buvo sušaukia \i 
kimus, kuriame ku1 
negrų kunigas, E. \\ 
adv. Pa t riek O’Domu i. 
žlai protestavo prieš \ 
prokuroro, Maclay Ilo > . 
reiškimų buk dėl kilusių 
nių riaušių esą kalti — m 
Pastarasis dagi apreiškė, 
kaltas yra pats Hoyne. - Girdi 
jis senai jau esąs žiinomas k, i 
po atkaklus negrų priešas.
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nepradėta vaikų mokinti..
Viena iš komisijos paaiškino,1 
jog viskas padaryta, sako:

—- Buvo susirinkimas ir komi- ‘ 
sijos nariai darbais pasidalino.

Kilo diskusijos dėlei komisi 
jos nevoikiino ir delei vaikų mo
kytojos.. . Organizatorė prabilo

— Kas iš tos vaikų draugijė-j . . . . x ..i- .» iv . ... . .. . i i ra ką besiginčyti..les? Isaukleslim tik tautininkų

FITZPATRICKAS DAR KAR
TĄ IŠRINKTA CHICAGOS 

DARBO FEDERACIJOS 
PREZIDENTU.

Chicagos Darbo Fedčracija 
užvakar penkioliktą kartą išrin
ko savo prezidentu John. Fitz-' 
patrioką. 
nesirado, 
jau ilgų laika tarnavęs Clūca-I _ U||,s .
gos Darbo Federacijai buvo Ed- nis susirinkimus .Įvyks

T. . . .v . , Irugsėjo, kaip 7:30 vai. 
Jis irgi išrink- Į ros kambariuose

Dar- I,ve< Visos narės
lingai atsilankyti, taip gi naujų als’ 
vesti. — Kuopos sekr.

— - 1 u i ni;r
IViešingo kandidato;visi

Kitas kandidatas taip I
Chica-I

vvard Nockels.
tas. Aplamai, Chicagos 
bo Federadijos valdyba veik iš
imtinai pihsiliko ta pati senoji.

. -------------- -—r
NĖR GERESNIO Nž SĄVĄJĮ.

25
AUŠ-

10900 Michigan 
kviečiamos ski.i'-

pavaraes nežinau; ji 
’U'ius Chicagoj-c. Paeina 
ib., j Ui- • u ■ »ki'^ K i- 

n >kių soti.;
i. Atsisaukit ad

S. Bukcasz,
Union avė., Chicago, III.

laj’iikau Charles Andriekaus, 
1 u.1:!) ( hieagoje, kas praneš apie 
jį gaus $5.00 Adresus: Martinas Ru-

- žt ičius, 1739 So. lial.sled st.

I Pajieškau Jono Steinulio iriįs mė- 
' tiesiui atgal laikė restoraciją prie 
'Stale ir 2! gat. Chicagoje. Kas ži- 
j u. te, arba jis pastai meldžiu alsišau 
;kii adresu: Antanas Pundzevičius, 
j 3741 Emerakl avė., Chicago, UI.

— O kas kaltas, kad socialis- i 
lai vaikų nedau^ina — užšaun i 
kita narė - iškur jų imsi mokiu 
ti? Socialistai bemaž visi Binge
liai... —

Organ.izatorė vėl peikia valikų 
choro mokintoją.

- Nemokino soeudizmo, nė j; .. .. . *n . v. ..... . . .... tacijos savaitei, Rajonas užkviesrevoliucioiuskų damų.. . kila i . j'k.,|bfl(>jlls is Dpt.
iii.ii ė jjn< ėjusi mo .in jjų, i (.^ ]ųjcb SI| .ipmokjjium kelio- 

Į nes lėšų ir už prakalbas.. .
—Aš ne kompozitorė, negaliu 

gaidas sutaisyti!; atneškite man I Jei Rajonas tokį kalbėtoją 
teišgali pastatyti, verčiau be los 
agitacijos savaitės.. . Ką tas 
pliauškalas pakalbės apie mote
rų reikalus?. . Gyvenau Detroite 
gerai žinau, pažįstu ir prisiklau
siau ten ir čia Daubaro pliauški-! 
mų... Aš tam priešinga ir ki
ltims patariu nelanksti tokių 

prakjalby 1
— Na kad čia kalbėtojų nėra 
teis5|nasiĮ K>rgnnizalor& - kurie 

gerai galėtų i>akalbėti apie mote
rų reikalus... Kreipėmės, prie 
šarkiuno ir Andriulevičįaus; pa- 

"jtįs svarbiausiejie kalbėtojai, ne
apsiimu.

Pakvesti Pelrikienę... Pra-|

bintas -- moklinsiu.
— Nors geriausiai darytų ar 

mokinfai'f, o kad ypata netinka, 
viskas negerai—kalbasi sarės. .[

Jei musų vaikų draugijėlė. 
pakriktų, lai bus dėkui tik ket
virtajai...-—užvažiavo kita.

K|:lo diskusijos ir papeikimai 
už nedėjimų kuopos pranešimų į

I “Naujienas“.
Sekretore Vikšriene teisinasi!:
— Kad “Naujienos“ šmeižia

musų kuopų, dėto ndi praneši
mų nedaviau “N-noms“... ma-1 
niau netalpins... skaitykit —. 
sako • Brooklyniškj dienraštį 
ir vietinį socialistų lapelį, bus * .. . • . z. . , . i\ . 11 į šyli Jųrgehonienę... arba (ingai I
pranešiiriai (k'dann... ’

Na kad pasakė! —- juokiasi;
nioterįs — Brooklync bus musų . 
kuopos pranešimai.

Kodėl musų kuopos repeti- ■ 
ei jas - ’ * *-
deda “Naujienos

— užšoko kita — deda ir 
i“, po kiek sy

kių, o susirinkimus imat nedės... | 
I kam niekus ir kalbėti'...

Paskui seka rinkimai darbi-: 
I niūkių į vakarą. Ant galo nauji 
f kuopos įnešimai.

in$ilšė šaukštu, pamaišė, para
gavo ir susiraukė:

— Kokie čia barščiai, kokie 
pusryčiai?..

Jonuk, pusryčius šiandie 
virė Marcelė, tavo jaunoji pati,

Roscland. — LMPS. 25 kuopos 
valgių gaminimo lekcijos įvyks pėt 

f. nyčioje, 26 d. rugsėjo, pas G. Ku- 
; * I chinskienę 10356 Mabnsh avė. Lck- 

įciją duos poni Slrom. Pašalinės ir 
.......' ’ ‘ atsilankyti skaitlin
gai. Pradžia 7:30 vai vak.

— Komisija.

Roselaiid. — LMPS. 25 kp. i engia 
puikų teatrą Prisikėlimas gyvųjų, 
taipgi ir koncertą 16 lapkričio, K of 
P. svetainėje, 11037 Michlgan avė. 
Vietos ir apielinkės draugijų prašo
me nieko nerengti tą dieną.

— Rengimo Komisija.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ATIDUODAMA randon kambarys 

vaikinui 18-tos gatvės apielinkėje. 
Naivi galima vakarais.

N. F. N. 1724 RubleiSt

11 EšKO KAMBARIŲ
Jaunas vaikinas pajieško švaraus 

kambario prie mažos šeimynos 
West Sidėj 18 ar Bridgeporto apie- 
linkėjo, (keistina, kati .šeimininkė 
pagamintų Valgį. Atsišaukit Frank 
Letman, Sears Roebuck and Co. 
Dept. 152 Arba telefonuokite 
6 vai.vak. Kcdzie 2500 Dept. 142

!!.<■„ ...*£■' ■..—JJ. BĮ ■■■'!

REIKIA DARBININKŲ
Mat, barščiai geri, lik tru

putį druskos reikia.
Kukulis mat manė, kad moti

na virė, todėl buvo negeri; bet 
atsižinojęs, kad tai jo jaunosios 
pačiutės padaras, tuojau ir sko
nis prisitaisė, tik reikėjo trupu-

North Sidės Lietuvių Draugijų 
Sąryšio delegatų mėnesinis susirin
kimas įvyks ketverge, rugsėjo 25 d., 
kaip 7:30 vai. vakare Vieša Knygy 
no svet. 1822 Wabansia avė. Visų 
draugijų delegatai malonėsite susi
rinkti laiku, nes yra daug svarbių 
reikalų. —Sek r. F. Kaziulis.

MOTERŲ

Ši sena pasakaitė man prisi
minė, kad perskaičiau “Lais
vėj“ (71 nuin.) J. Baltrušaičio 
straipsjij, “Prieštvaniniai teis- 

( miininkai“ pavardytą.
—Liųsvės Mylėtojas.

-Kenosha. Wia. — LSS 58 kp. di
skusijos teina Kas darbininkui turi 
rūpėti daugiau: tautybe^ ar darbi
ninkų reikalai, bus 28 dienų rugsė
jo 9:30 ryto Socialist Hali, kampas 
Sberidan lioad ir Preric avė.

— Komitetas.

W. Borai sumd Co.
REIKALAUJA 
PATYRUSIŲ

Užmokėti už prakalbas ir 
itsiras iš geresnių kalbėtojų... I 

. įkalbėjo kilos akirstydamos jau 
— Žemaitė.

ĮTARIA VALSTIJOS PROKU
RORĄ.

Negrai dar vis nepatenkinti 
valstijos prokuroro žygiais dėl

n A 11 VAIKINŲ Ir MERGINU 
NORI APSIVESTI, bet 

IIM B N neturėdami nroftos susi- firSlvlr iriifnii ir uvfrejlžtl mei- 
i’Akes rySlus, įietjnli apsi

vogti. PaJIcMioJitnu Žurnalu:-, visiems 
eiiMfUa tokti progq. Reiki1 laukite na- 
ftliuAjlniuJ; ten nulio plačiausiai JnTor« 
sna&ijus. Žurnalus metama$1, kopijnYOc 

ADVUP.T1SING .IOŲRNAL
gt)9-21U Tuniplu Lourt Bldg. Chicago, III.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

' Vndovilihus Permaina. • 
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c.
Prie šių“ kainų priakaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
KALSTEI) ir 32-ra GATVĖS

Telephone Yards 5834 \

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo Š iki 
12 iš ryto ir nuo 7 i^i 9 v. vak. 
3325 So. Ilalsted St'.. Chicago.

j WestHidc8 Lietuvių Viešo kaygy- 
Į no delegatų susirinkimas įvyki pėl- 
nyčioj. rugsėjo 26 d., 7:30 vai. vak. 

?M. Meldažio svet., 2244 W. 23 place 
Visi delegatai malonėkit būtinai at
silankyti. Turime nepaprastai daug 
svarbių dalykų apsvarstyti.

L. V. Knygyno Valdyba.

Brighton Parke — Lietuvai (ie-l 
boti Draugijos 4 skyriaus mėnesi
nis susirinkimas bus 25 rugsėjo, 
ketverge, kaip 8 vai. vakare \Vinge- 
tauskio svetainėje 4500 Talmon. 
Visi kviečiami atsilankyti. Valdybai

Amerikos Lietuvių Kareivių susi
rinkimas įvyks ketverge. 25 rugsėjo, 

'• 7:3(1 vai. vakare, Lietuvos svetainėj 
3219 So. Morgan st. Kareiviai malo 
nėkit visi būti, nes turim daug svar 
bių reikalų apsvarstyti. Kviečiame 
ir tuos, kurie dar nėra įstoję j šių 
organizacij:). “

J)r. S. Naikelis, Pirm.
i J. .1. Zamkus, Rast.

i Ijtacine, Wis. Birulės choro dai
nų lekcija įvyks 24 d. rugsėjo, U- 
nion- Hali, 7:15 vak. ruimas I. Visus 
Birulės narius kviečiam ateiti “Ir 
moki uties dainuoti. — Sekr.

IMPERFECT IN ORIGINAL

MOTERŲ IK MERGINŲ

KIŠENIŲ DARYTOJŲ

KREIPTIS Į OFISĄ ADRESU

1532 elkgrove avė.



RASTA-PAMESTA
KAS RADO?
Meiris pametė pilietybės 
Jis mano kad jis palikęs 

’enimo sieloje 
Kas sugrųžins 

Meiris

Mikolas
Įiopierius 
Juos savi 
4549 S. Paulina st. 
juos gaus $10 — Mikola.' 

1739 So. Halsted St.

.ĮIEŠKO darbo
Pajleškau darbo valgykloj arba 

viešbuty j už veiterį; esu dirbęs Pie
tų Amerikoj įvairiose valgyklose ir 
Rusioj; kalbu septyniomis kalbo
mis. Kam reikalingas meldžiu krei 
plis laišku šituo adresu: 3229 Su. ; 
Lime St.. Chivago, III.

KEIKIA DARBININKŲ

MOTERŲ
REIKIA rankinės siuvėjos ir ma-' 

šiuos aperatorvs 8 valandos į die
nų, laikas ir pusė už viršlaikį, livrą 

mokestis. Delson Knitting Štilis 
1519 Mihvauke avė. Chichgo

REIKIA patyrusios Lietuvaitės 
pardavėjos gera mokestis. Delson 
Knitting Mills.
1307 Mihvaukee avė. Chicago, III.

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

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

REIKLAUJA MERGINŲ
Prie kriaučių darbo ant rankų ir 
ant mašinos; taip pat reikalinga vie

NAUJIENOS,
r Sereda, Rugsėjo 24 d., 1919

KI JKIA D MUHNINkŲ | l.’FIKIA DAL'BININMI

MOTERŲ MOTERŲ
REIKIA DARBININKŲ | REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ , RANDAI

I Parandavojimui pagyvenimas Še
šiais kambariais ir ofisu. Dentistas 
buvo užėmęs per 11 metų. Gera pro-

M. Boim amdl C® M. B©ra aumdl C©.
REIKALAUJA

MOTERŲ IR MERGINŲ

DARBININKŲ ŠVARKŲ 
ŠAPOJE.

PAMUŠALO
SEGIOTŲJŲ

TRIMERIŲ

ŠVARKŲ DIRBĖJŲ

PAMUŠALO
SIUVĖJŲ

na, kuri mokėtų gerai angliškai, prie KBEIPTIS Į OFISĄ ADRESU: 
ofiso darbo. Gera mokestis, geru1 
vieta ir pastovus darbas. Kreiptis 
pn. 14 W. \Vashington st. Room 6IM

2214 SO. OAKLEY A VENDE

Reikia moterų įpilams siūti. E tek 
s gera mokestis, dar-trinės muši r

bas ant visados. Atsišaukite: 
Empire Mattress Co.

2231 W. Madison st. Chicago. III.

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

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

Reikalauja — moterų prityrusių 
pardavėjų. Turi mokėti anglų kal
bą. Gera mokestis ir puiki 

Lusting’s Dept. Store.
3410 So. Halsted St.,

vieta.
REIKALAUJA merginų prie dar

bo dirbtuvėje. Gera mokestis, pu
sč dienos subatoj. Atsišaukti, 900 
\V. 18th St.

L'cikiu jaunų merginų ir moterų 
prie lengvo dirbtuvės darbo. $13 s i 

Į vadei pradėti. Nuolatinis darbas 
‘per apskritus ine ts

Olson Rug Co.,
1508 W. Monroe St.

REIKALAUJA
R EIK AI .A UJA PATY RUSI Ų 

PRIE SIUVIMO 
MOTERŲ JB

MERGINŲ

PRIE LUITAVIMO

DARBININKIŲ ŠVARKŲ 
ŠAPOJE.

IR
GERA MOKESTIS

METAI. SPLCIALTIES
MFG. CO.,

KIŠENIŲ DARYTOJŲ

ŠVARKŲ STIČIUOTO-

RANKINIŲ KRAŠTŲ 
SEGIOTŲJŲ

DARBININKIŲ KELINIŲ
ŠAPOJE.

DŽOINERIŲ
a

ši FIRMA PER 13

GYVAVIMO
YRA PAGARSĖJUSI 
TUO,
KAD JI YRA TEISINGA
IR KAD MOKA
GERAS ALGAS 
DARBININKAMS.

KREIPTIS Į OFISĄ ŠIUO 
ADRESU:

540 SO. WELLS ST.

• Reikia Moterų ir Merginų 
38 metų ir senesnių, prityri
mo nereikia gavimui geros 
mokesties musų kepamųjų 
miltelių klijavimo skyriuj. 
Jums greitai pakels mokes
ti, kaip t‘k prasilavinsite. 
Galima sėdėti prie darbo 
vėsiuose, švariuose švie
siuose, oringuose kamba
riuose. Mes parūpiname 
smagias drapanas darbui ir 
skalbiame jas kas savaitė 
dvkai. •z

CALUMET BAKINf 
POWDER CO.,

4100 Fillmore St.

MERGINŲ IR MOTERŲ
16 IKI 35 METŲ AMŽIAUS

ĮVAIRIOS RŪŠIES LENGVAM 
DIRBTUVĖS DARBUI.

l žsakvinatns rinkli ir anlra-

KNYGRIŠINĖJ.

Knygų rišimas, mašina klijavi
mas, pimdavimas, skirstymas, 

Lapų SiLskaitymas, ir 11.

MAŠINŠAPĖJ.

Durkškio ir spaustuvo operato
rių, Lengvų Raidžių 

surinkėjų ir lt.

GERA PRADĖTINĖ MOKES
TIS IR PAKĖLIMAS.

WILSON JONĖS LOOSE 
LEAF COMPANY, - 
3021 Carroll Avė.

VYRŲ

Reikalingas aptiekorius. Turi būt 
registruotas asistentas ar geras gize 
lis, (apprentice).

J. J. Cižauskas,
* 801 E. Wash. St. 

Springfield, III.

REIKIA
DARBININKŲ

Švarkų Šapoje
Visuose skyriuose nuo jūsų priklauso uždirbti 

kuodidžia įsią užmokestį.
GERIAUSIOSE DARBO SĄLYGOSE
REIKALAUJAME JUS — DABAR

Kišenių — pirmų ir antrų beisluotojų — pečių beistuo- 
tojų 
atsiulėtojų, guzikų prisiuvinetojų, egzamŲinotojų pir 
mųjų ir antrųjų beisterių, pritaikytojų.

- skylių darytojų, viršutinių apikaklių dirbėjų —

Dirbtuvėje dieninė šviesa. ■— Dirbkite didžiausioje Cbi- 
cagos dirbtuvėje, turinčioje naujoviniausius įtaisymus 
Ir sveikiausioje rubsiuvių šapoje.

KETURIOSOESIMTS KETURIOS VALANDOS SAVAITĖJ
Ateikite pasimatyti su mumis.

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

847 W. Jackson Blvd

VYRŲ VYRŲ VYRŲ

REIKALAUJA
PATYRUSIŲ PRIE 
SIUVIMO 
VYRŲ

KIUAVCIAI

MES REIKALAUJAME KELIŲ 
PIRMOS 
KLESOS

DARBININKŲ ŠVARKŲ 
ŠAPOJE.

DROBĖS SEGIOTŲJŲ

TRIMERIŲ

RANKINIŲ ŠVARKŲ 
SIUVĖJŲ

PAMUŠALO SIUVĖJŲ

KREIPTIS Į OFISĄ ADRESU 
2214 So. Oakley Avenue

r

ALFRED DECKER & COHN

DIRBĖJAI
DRAŲGYSTINĖS RŪŠIES

DRABUŽIŲ

ANTRARANKINIŲ
SEGIŲTOJŲ

RANKOVIŲ.

KREIPTIS 1

SAMDYMO SKYBIŲ
PIET. VAK., KAMPAS

BUREN IR 
FRANKLIN GATVĖS.

VAN

i

REIKIA muilo agento katras 
yra patyręs. Gali kalbėt Lenkiškai 
l ietuviškai ir Angliškai. Geras past 
tovus užsiėmimas darbas ant komi- 
šeno. Atsišaukit tuojaus. Polonia 
Soup Co. 1420 Emmii st. Chicago.

•REIKALAUJA Prastų darbininkų 
liejykloje. Pastovus darbas. 

LINK BELT CO.
329 W. 39 th St.

REIKALAUJA narnsargio pagelbi- 
ninko — 6226 Harpers avė., 1 pagy
venimas, užpakalyj.

REIKALAUJA vyrų lietuvių bote- 
lyje. Gera gyvenimo vieta pakelei
viams ir vietiniams. Tinkami šva
rus kambariai i>o du ar do vieną ir
nebrangus ir geras lietuviškas 
gis. Lietuviškas Motelis, 1606 
Halsted St.

val- 
So.

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

Gladman Bros.
832 Maxwell St.r Chicago, III

REIKALAUJA KURPIŲ

KREIPTIS

ANT 13
AUGŠTO

SOUTH STATE STREET,
NAMAS

MARSHALL FIELD 
AND CO.

X

KRIAUČIŲ

DAR IĄJAM DARIJUI.

KUPPENIIEIMEBIO
FIRMA

KREIPTIS Į P. LHOTKY 
ŠAPA C.

411 S. SANGAMON GAT.

Reikalauja freitinių darbininkų 
Rock.Island freitauzėse prie Tayior 
ir Sherman gat. Pastovus darbas, 
klauskite formano.

Tayior and Sherman Sts.

PARDAVIMUI
PARDUODU restorantų, lietuvių 

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

J. Sarbutis parduoda bučernę ir 
grosernę; biznis išdirbtas per dau
gelį metų gera vieta lietuvių apgy- 
venloj kolonijoj.

732 W. 19 St.

PARSIDUODA barbernė 3 krėslais 
už $200. Vieta apgyventa lietuvių 
ir lenkų; ramios $15 mėnesiui. — 
3604 Deodor St., Indiana Harbor, 
Indiana.

PARDUODA.
Savininkas išvažt'.ioia į vakartis 

ir nori parduoti groserny ir bučer- 
i’V su namu už *6600; pusę reikia 
įmokėti. Kreiptis pa. 6601 So. Iler- 
mtlage avė.

Parsiduoda jaunas arklys, visas 
pakinkymas ir vežimas. Norintieji 
gali pirkti kadir vienų arklį. Prieža
stis pardavimo — perku troka. Alsi- 
šaukit — F. Lokis, 10758 Indiana 
avė., Chicago, 111.

Parsiduoda bučernė ir grosernė

atsakančiam žmogui.
l)r. G. M. Giaser, 

3149 So. Morgan St.

NAMAI-ŽEMe
PARDUODAMA PIGIA!

juodžemio 
keturiais

Penki akrai puikaus 
arti Chicagos su ramu 
kambariais, prie didžiojo helio. Jus

REIKALAUJA ! ant '
,,,,,, 'd irbti (.iii, ;ų,(.;••. rn uz
SBt PBIE SIUVIMO vių važiavimo mio miešti

VYRU

KIRPĖJŲ

kaimo, o 
45 minu

i Burling- 
; t< nu gelžkeliu. čia jums tiroga 
pagyti namus kaime ir būti, nepri- 
puliningu. Pai .tuos labai pigiai ir 

lengvomis islyaunus. Kadangi 
tai yra nepaprastas pigumas, tai m- 
Minokės jim.s pasiskubinti. Paul 
Bmibly, 1404 \Y. 18 St.. Tol. Cnmil

, G296

DARBININKŲ ŠVARKŲ 
ŠAPOJE

KIŠENIŲ DARYTOJŲ'
0

RANKINIŲ KRAŠTŲ 
SUSEGIOTŲJŲ

RANKOVIŲ SKYLIŲ 
SUSEGIOTŲJŲ

DARBININKŲ KELINIŲ
ŠAPOJE

DŽOINERIŲ

ši FIRMA YRA 
PAGARSĖJUSI 
PER 43 SAVO 
GYVAVIMO

METUSs TUO
JI YRA TEISINGA 

IB KAD MOKA 
(iEBAS ALGAS

DARBININKAMS.

DIDŽIAUSIAS bargenah Chicng 
je , pars.t’.oda 2 lotu, krūvoj »>• s 
130 pėdų pa^al pat 72 Ir Archer Av. 
ant puikaus kalno su 15 žaliuojan
čių aržuolų. Atsišaukite pas savi
ninkų.

R. Vaičaitis,
816 W. 34 St. iš fronto

NAMŲ BARGENAI BRIDGEPORTE
4. pagyvenimais mūrinis namas 

po 4 kambarius, nkša pandos $53 į 
mėnesį. Kaina $3.700. Namas yra 
prie Union avė. arti 33 gat.

2 pagyvenimais mūrinis namas, 
randos atneša $24 į menesį, parduo
dama už $1,900. $300 reikia įmo
kėti. Namas netoli Halsted ir 33 
pat.

Du namu ant vieno loto, abudu 
mūriniai, gyvena 4 šeimynos, ran
dos atneša $52 i mėnesį. Kaina 
#?.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 mašinoins, parduo
dama labai pigiai.
SUROMSKI CO. 3346 So. Halsted st.

CHICAGO, ILL

FARMA.
Del ligos parokr.ioda 40 akrų 

Indianos farmjg'/O mylių nuo Chica 
gos su gyvuliais padarinė ir 3 tnecų 
senumo budinkai. Pigiai $4,400. 
3505 So. California Avė.

laiduodama kiminas 3158 Union 
avė., krautuvė ir du pagyvenimai. 
Antrojo augšto ramia atneša #74 mė 
nešini. Parduos už *8 500. Pusė rei
kia įmokėti.

SAD:----

Bridgeporto apielinkėį, apgyvento! Kreipkitės į ofisą šiuo adresu:
lietuvių. Meldžiu atsišaukti per te
lefonų: Drover 7305

Parsiduoda barzdaskutykla su 
dviem krėslais gerame stovyj, lietu
vių ir kitų apgyventoje apielinkėje. 
Atsišaukit adresu: 4556 So. Paulina 
St. Chicago, III.

RAKANDAI
TIKTAI ŠI MĖNESI.

Grisusis pasiuHnimas gaus puikų 
tikros skuros seklyčios setų, varto
tų 30 dienų, vertas $175. Mes esame 
priversti taipgi pratuštinti daug ki
lų seklyčios setų vėliausios stailds. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
fonografas. PRISMJNČIAME UŽ- 
DYKA. Priimame Liberty Bonds. 
\VESTKRN FURNITURE STORAGE 

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

dėtomis nuo 10 iki 4 vai.

EXTRA BARGENAS
Jei reikalaujate rakandų, nepralui 

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

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

AUTOMOBILIAI
DideNfe.Bargenas — 2 po 7 sėdy

nes “Lo 
nuomavį 
vienas v 
pasiūlys,

” iiniouzinai. Puikus iš- 
i arba vestuvėms. Kiek- 

tas $2,700. Kas dauginus 
ths paims.

ČRY&TAL ROCK OIL CO.
393& $o. Emerald avė.

LIS BARGENASDI
Parsiduoda Winton Six automo

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

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

Parsiduoda 1919 metų mados au
tomobilius 5 sėdynėmis labai pigiai 
Pr’i^astls parudavimo savininkas iš 
važiuoju į kitų miestų, atsišaukit 
tuojaus.

3257 Lowe avė. City

1

540 SO. WELLS STR.

Parsiuuoda pust? akerio žemės, 
57-th pi. ir 73-rd avė. Summil, iii. 
Suvesta yra srutynrs ir vnduo; bar 
duosiu labai pigiai. Atsišaukit. J. 
Pūkis, 4751 \Vest Jackson Blvd., 
Chicago, III.

SPEClALlft BARGENAS 
9 akrai 

Chicagos, 
k\ Park 
gelžkelio,

I l>( »I,lH<-ljH, 1'1 IV MCU) (KVIIO.

| Galima lengvai gyventi ant šitos ze- 
, mes ir užsiam’teti sau visokiu dar
žovių ir vištų ir būti absoliučiai ne- 

i prigulminKu. Didžiausias barge- 
nas turguje. Turi būti parduota šių 
savaite. Nužeminta kaina 2250, er 
ta $5000. Išlygos: $500 įmokėti, Įvy
kis po *20 Ros -nėnesis. Rašyk, ti-ie- 
fenuok ar ateik pas Paul Baubly, 
1404 \V. 18-th St. Tel. Canal 6296.’

puikiausio juodžemio arti 
10 minutų eiti nuo Tin- 
stotlės pi ic Rock Isfand 
su gera užmiestine trans- 
prir’na prie kieto kelio.

MOKYKLOS

REIKIA patyrusio varnišuotojo 
prie pataisytų rakandų. Pastovus 
darbas.

Gladman Bros.
832 Maxwell St., Chicago, III.

VYRŲ reikalauja — Geru mokės 
», Pastovus darbas.

National Lead Co.
900 VVest 18 th St.

BEI KAI ALMA kriaučių prie mote
riško kostumeriško darbo. Darbas 
geras ir geras užmokesnis. Kreiptis 
pn. 14 W. Washington st. Hoom 604

B©m and Co.

REIKALAUJA
PATYRUSIŲ PRIE
SIUVIMO
VYRŲ.

KIŠENIŲ DABY TOJU

KREIPTIS J OFISĄ ADRESU:

1532 ELKGROVE AVĖ.

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdaly.

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus ii novu į trumpų 
laiką.

Mes turime didžiausius ir Mriaa- 
sius kirpimo-designing Ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš
kų patyrimą kuomet jus mokysite*.

Elektra varomos mašinos musą 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti Ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dienų ir vakarais ir gauti speciališ- 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų mit
rą bile stailės arba dydšio, iš bi
le madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. Kąsnicka. Perdėtinis
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St. ant 4 lubų

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2407 W. Ma
dison, 1850 N. Welh at.

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

SARA PATEK. Pirmininkė

INTERNATIAL BARRER SCHOOL 
Mokytis tereikia tik 10 dienų, pas 

kilt mes mokame 50% to kų moki
nys uždirba 653 W. Madison St., 
vienas blokas j rytus nuo Halsted 
gatves.

AMERIKOS LIETUVIŲMOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knvgvedys- 
lės. štenografijos, lynewriting, pir- 
klvbds teisių. Suv. Valst. istorijos, 
ahelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ėv nijbs, pilietystės, dai- 
liarašys

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

k




