
VOL. VI

Pirmas Lietuvių Die nraštis Amerikoje

Pirst L M h u a n i a n Daily i n America -:------------------------- i ...  ,

NAUJIENOS .
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Telephone Canal 1506

No. 226Price 2c

Pirmas Lietuvių Dienra&tts Amerikoje
■............................................................. i , ■

LITHUANIAN DAILY NEWS
Entercd us second Cluss Matter March 7, 1914, at the 1/ost Office of Chicago, UL, under the Act of March 8, 1879.

Į, I ĮI-- L.-JiiT.'m.im ■|Į!HI!XL.llJULlLd‘■gagMiaiF.'.LV.-.J'L1 L1.1

Chicago, III., Ketvergas, Rugsejo-Septem ber 25 d., 1919
1 ...j—:-------- "7~~..................................... ............ — --------- —   . ...

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

Telephone Canal 1506

Truc translation filed wilh the post- nuister at Chicngo, III. Sept. 25, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Lietuvos socialistai už 
taika su bolševikais

“Kitos valstybės rūpinasi De- 
nikinu, todėl Suv. Valstijos tu
ri rupnilies Kolčaku.”

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, UI. Sept. 25, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917
TROCKIUI PAKALTUOS ŠA

LYS NETURI REIKŠMĖS

nuitumas, grasinantis streikų OHIO LIEJYKLOS UžDARY-' 
pėtnyčioj vidurdienyj.

Po konferencijos tarp naujo
jo transportacijos ministerio Sir Keturi streikieriai subadyti pei-
Eric Geddes ir premiero Lloyd 
George, tapo paskelbta, k Al Ge
ddes pasitiks geležinkeliečių va
dovus ryto ryte.

TOS.

Hais, 1 pašautas.

{Daugiau plieno liejyk 
Iii užsidarė

Amerika gelbes Kolčaka
Sumuštas visus priešus. Svar

biausia kova su kapitalizmu 
turi būti vedama tolimuose 
rytuose.

COLUMBUS, C., rūgs. 24. - 
Veik visos Ohio valst. liejyklos 
trijuose dideliuose plieno pra- 

Truc translation filed with the post- mpnės centruose, Yomigstown, 
master at Chicago, 111. Sept. 2.», 1919 Ckveland ir Steubenvillo, stovi 
us reguirrd bv the act ol Oct. 6,191/ i
ITALAI VERŽIASI DALMATL UŽd;'ryt0S- D"U,?iaU kaip 5°’0(K’ 

JON.

342.000 darbininkų streikuoja

Bolševikai paėmė Tomską

Trockis grąsina išnaikinimu 
Finlandijai

STOCKHOLM, nigs. 21. -- 
Bolševikų k iręs ir laivyno mi
nis toris Leon Trockį nesenai kai 
bedamas Petrograde paaiškino 
smulkmeniškų programų bolše
vikų karinio veikimo, tarp kit
ko pasakydamas: .

Anglijai gręsia geležinkeliečių streikas
PA BALTUOS SOCIALISTAI 
LAIKĖ KONGRESĄ RYGOJE

teritorijos zemstvų susirinkimų. 
Susirinkimas bus laikomas pa
baigoj spalio mėn.

Lietuvos, I^atvijos, Estonijos ir 
Finlandijos socialistai prita
ria taikai su bolševikais.

COPENHAGEN, rūgs. 22.— 
Įvykęs Rygoje? Lietuvos, Latvi-

cialistų kongresas priėmė rezo
liucijų, pritariančią t aikai su 
sovietų Rusija, tinkamoj ųtsi- 
žvelgiant i saugumų ir palaiky
mu stiprių apsiginimo spėkų.

Truc Iransintion fiFd \vi(h the post-

KAIP TRUKO TARYBOS SU 
BOLŠEVIKAIS.

COPENHAGEN, rūgs. 22. — 
Ik'velio pranešimas oficialiam 
Estonijos presos biurui sako, 
kad pasiųsti tarties apie taikų 
su bolševikais Esto i ji jos dele
gatai sugrįžo, pranešę bolševi
kams, kad Estonija gali tarties 
apie taikų tik bendrai su ki
tomis panibežinėnlis valstybė
mis.

Bolševikai pri|>ažino tikrumų 
deklaracijos, bet atsisakė skaity
ti tarybas kaipo Mien atidėto
mis. Jie todėl užreiškė, kad ta
rybos yra pertrauktos, bet da
vė suprasti jų pasirengimų at
naujinti j®s bile laiku.

Rusijos delegacija pasakė, 
kad sovietų valdžia taipjau |xa-

Truc translation filed with the post- 
mastei’ at Chicago, III. Sept. 25, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917
BOLŠEVIKAI NETEKO TRIJŲ 

MIESTŲ.

Denikino kareiviai stumia 
bolševikus.

LONDONAS, rųgs. 23. — Bol
ševikai prisipažįsta, kad dar 
daugiau nepasisekimų jie įgyjo 
bekariaudhmi su gen. JJenikinu. 
čia gautas bevieli uis praneši
mas prisipažįsta, kpd bolševi
kai apleido Lgov, į vakarus nuo 
Kurko, kurį Denliklno sj>ėkos 

nesenai paėmė. Mušis tebesiau- 
čia.

Bolšev£ai taipgi pnisipisžįsta 
netekę žemės palei Įuetiytinę li
nijų Caricino apyganloij. Jie 

apleido Ostrogovsk ir Korotisk, 
į pietus nuo Voronežo ir taipgi 
traukiasi Caricino apielinkėj, 
kur jie buvo priversti pereti 
Volgų į šiaurę nuo Černy Jar.

WILSONAS PRIŽADA PAGEL-
BĄ SUMUŠTAM KOLČAKUI.

ištraukti A- 
iŠ Rusijos 
rūgs. 24. —

Nemanoma greitai 
nerikos kareivių 
WASH1NGTON, 

šiandie jutaiškėjo, kad preziden- 
' tas \Vilsonas prisiėmė didelę at

sakomybę teikimje pagelbos 
smarkiai prispaustai Kolčako

ii iii i ir„,v,„ 1 valdžiai Siberijoje ir kįla abejo-bos tapo pertrauktos lenkams ( .. J . .... .... I ne ar nalima bus greitai ištrau-
taikos delegatų. kti iš Rusijos 8,500 Amerkos 

kareivių, kurių didesnė dalis yra 
iš centralinių valstijų.

Adnifnistracdja nesenai davėTrue trH.is\»tion filed with Ihr post- AdmVnislracdia nesenai davė 
master at Chicngo, III. Sept. 25, 1919 ' _ 1. . .. jJj.Jv.ul
as required by the act of Oct. 6,1917,i suprasti tėvams tų kareiVių, kad
BOLŠEVIKAI PAĖMĖ TOMS

KĄ, SIBERIJOJ.

| jie netolimoj ateityj bus sugra
žinti namo, o jųvietos bus užpil 
dytos liuosnoriais, suverbuo- 
tais tarnavimui Sibcrijoje. Da-

Turbūt jį paėmė sukilėliai užpa- bal. irod kad labai sunku
L n I vr 1 |a 1 Iz- I ■ m « ■ I * _kalyj Kolčako linijos

LONDONAS, rūgs. 24. — Gan 
tasis šiandie iš Maskvos bolše
vikų lievieftinis pranešimas sa
ko, kad raudonieji kareiviai, 

komanduojami gen. Lubkov u- 
žemė miestų Tomsk, 500 my
lių į rytus nuo Omsko, sėdynės 
visos Rusijos valdžios, ant Tran 
s-Siberijos geležinkelio.

Ta žinia, jei bus patvirtinta, 
parodytų, kad ištiko sukilimas 

užpakalyj Koilčako linijos ir 
kad sukilėliai paėmė stvartnų 

strategiškų vietų ant Trans-Si-

gauti kareivių tarnauti Sibeli
juje ir kad jokiame atsitikime 
nėra mierio greitai ištraukti A-

DAR DAUGIAU DARBININKŲ streikų. Dabar jie esu tiek ilgai 
PRISIDĖS PRIE PLIENO ( stovi prie dirbtuvių, kad nebega 

STREIKO. Ii išsimiegoti. Didžiuma jų pri
klauso policijos stotims šnuri- 

I^iivų darbininkai, svičmanai ir nėj miesto dalyj ir kol jie ten 
k. rengiasi paskelbti užuojau- : suvažinėja, t H jiems miegoti 

tos streikų.

«
Šiandie Clevelind ištiko pir

mas užpuolimas ant streikierių, 
kuriame keilliri žmones tapo la
bai subadyti peiliais. Pikictuo- 
tojai pamatę būrį einančių į 
darbų negrų ir ‘bandė juos alk (I 
binti nuo streiklaužiavimo, bet 
(pastarieji tuoj išsitraukė pei

lius ir užpuolė ant pikietuotojų 
ir 4 jų subadė, du jų galbūt mir
tinai. Policija, kaip ir pridera, 
tuoj apkabino strci'kierius ir 9 
žmonės areštavo, jų tarpe du 
sužeistuosius.

.. , , , ... . I Netoli tos vietos vėliau poli-,I eile Irnusinl’on filed w«tb the post-“ ‘ ‘ ~ ‘ “ vienų streikicn.
«s Miulrcd by the .et of bet. B, 1917 Be, HjĮįai t(,ko ir pĮlčil,nl policis.

CHLNIJA PASKELBĖ KARE |ui 
VOKIETIJA UŽSIBAIGUSIA I  

---------  AM. DARBO FEDERACIJA RE 
PEKINAS, rūgs 23. — Prezi-, MIA PLIENO DARBININKŲ 

dento Hau Shih Chang išleistas ( STREIKĄ.
1 pereitų naktį mandatas forma-  
liai paskelbia karės stovį larp
Chinijos ir Vokietijos užsrbai-'Nežiūrint kapitalistų laikraščių 
gūsiu.

Buvusiam premjerui gen. ’ 
an Chi Jui, kuris prisidėjo prie no darbininkų streikui, šiandie 
Chindjos paskelbimo karės, jj8 liudydamas prieš senato ko

mitetų pasakė, k 1d jis ir Ame- 
'rikos Darbo Federacija pilnai 
užgiria plieno darbininkų strei
ką ir jį remia, nors jis ir norė
jęs, kad streikas butų atidėtas 
iki po darbo ir kapitalo konto-1

PARYŽIUS, nigs. 24. — Pn-

nios, italų pulkas su keliais gin- 
kulotais automobiliais perėjo 
demafk rinę (skiriamųjų) lini
jų arti Toguire, Dalniatijoj ir 
ipergalėjo pasiprieštinimų apie 
(lizino jugo-slavų kareivių per-

.nilžini.^oji pasėlio kova prieš ?iverfč p(>1. mies,Q 
citpilalĖzinų A,ali būti -vedama, žinda priduriu kad du Aiueri- 

bet Amerikoj <r Anglijoj ir vy- ko9 J(dvai į
riausia, tolimuose rytuose.” , •togmre.

Trockis sake, kad bolševikų _ ________________
armijos laikysis savo pirmesnių ! ,r„nsh„ion fUed wilh tbe post. 
bildu sumušimo savo priešu a t- master at Chicago, III. Sept. 25, 1919 cistas pašovė 
skir:f. Gen. Denikino eilė ateis 
kada admirolas Kolčakas bus su 
muštas. Tada bus eilė lenkų, o 
po to bus kariaujama su rumu
nais.

“Mes pasiūlėm t |ikų visoms 
Pabaltijo^ šalims, kurios netu
ri reikšmės”,
“Tuo pačiu laiku mes negalime 
toleruoti provokacijos Finlandi 
jos, kuri turi gvarantuoti sust b 
dynitų prisirengimų prie inte- 
venęijos Rusijoje ir tokiame at

Trockis.

silikone nė vienas raudonasis ka suteiki: .' augStą orde-
reivis iM‘p(‘reis rubežlauš.

“Bet jeigu Finlandija geidžia 
karės, bus reikalinga pr.dčti 
prieš jų kan\panija išnaikinimo, 
kokio dar nežino pasaulio isto
rija.”

True translation filed with the post- 
unaster at Chicago, III. Sept. 25, 1919

»ų-

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III. Sept. 25, 1919 
as reųuirrd by the act of Oct. G, 1917

VOKIEČIAI SUSIRĖMĖ SU 
PRANCŪZAIS.

WASHINGTON, nigs. 21. -

bclkka vos po 4 valandas.

CHICAGO, — Vakar streiko jMj 342,000 PLIENO DARBI- 
vadovai pradėjo rupinties pra-. NINKU STREIKUOJA.

plėsti plieno darbininkų streikų 
ir ant kilų giminingų pramonių, streiko vedėjai užganėdinti pa- 
25 unijos sudaro, jkooperatyvę Net Garv vargiai gali už- 
tarybą ir visos jos prisižadėjo streiką, sako jie.
vistiis įmanomais bud'.tis remti 
plieno streikų. Dabar pradeda- P1TTSBURGH, Pa., rūgs. 24. 
ma raginti, kad dalis jų taipjau '. _ Užsidarius nacionalio plieno 

! darbininkų koihiteto posėdžiui, 
pirmininkas Jotui x Fitzpatriek 
pasakė, kad streiko situacija y- 

•lau,ra labai užganedin liti.
Surinktosios žinios parodo, 

kad jau 342,000 darbininkų 
streikuoja. Beto, sakė Fitzpat- 
rick, tikimasi, kad streikas ir 
‘1‘oliau plėtosis ir tik jį gali sus- 
1 Jjdyti vien trusto galva teisė
jas Gary, sutikdamas tarties su 
unijomis, bet jis abejoja ar ir 
Gųry gulėtų sustabdyti, ar jau 
nėra pervėlu. Jis sako, kad to
kio gero streiko padėjimo net 
nebuvo tikėtasi.

Komitetas nutarė surinkti pri-

Jurininkai streiką

Budos laivų jurininkai 
prisirengę prie streiko. Iš 
478 paduotų balsų, tik 4 balsai 
priešinosi streikui. Buffalo ry
to bus užbaigtas skaitymas bal
sų laivų pečkurių ir kaip tik 
bus žinomos pasekmės balsavi
mo, bus sušauktas pildomojo 

komitdlb susirinkimas, kuris 
autorizuos streikų. Unijų vadoI n uola tiltam tvirtinimui

I u- buk Gompersas nepritariąs plie vai sako, kad jurininkai ir peč- 
kuriai sustreikuos už dviejų :» 
trijų dienų.
Švičmanai irgi gal streikuos.

Streiko vadovai taipgi sako, 
kad švičmonai Elgin, Joliet and 
Kastoru geležinkelio, kuris pri
eina prie visų liejyklų, irgi yra

rencijos. Jis sakė, k JI šį streiką' pasirengę prisidėti prie streiko.
sukėlė plieno Irusio gnestas at- Daugiau darbininkų sustreika- -iųpkai pradeda grįžti į darbų, 

* _ 1    A -- I <•/! • ‘ _ _ _ —

nėjimų ant streikierių ir paduo
ti juos senato komitetui, kurie 
lyrinės plieno streikų.

Kompanijos gi skelbia visai 
ka kita. Jos tvirtina, kad darbi w • C

BERLINAS, ings. 24. — Lo 1 
as reųulred by the act of Oct. 6, 1917 c 1 A11Z( iger gavo žinių, kad SU- 
ANGLUAI GRĘSIA GELEŽIN

KELI J. . DARBININKŲ 
STREIKAS.

siremiine Saarbrueckcn tarp bu

sisakymas tarties su organizuo
tais darbininkais.

Liudydamas apie policislų 
streikų, Gompersas pasakė, kad

vo.

Streikas gali kilti pėtnyčioj, jei 
reikalavimai nebus išpildyti.

LONDONAS, rūgs. 24. — De
lei situacijos, pasidariusios šian
die geležinkelių dlirbininkų į- 
teikimų valdžiai ultimatumo, 
kuriame grųsinama streiku, pil
nas |xxsėdis kabineto tapo su
šauktas šiandie po piet apsvars
tymui situacijos.

Nacionalės gelldžiiikelių dar-

ržuazijos ir farneuzų kareivių -is prip j įsta policistams teisę 
jnisėsc ^gm^uoties, bet nepripažįsta 

' teisės sllircdkuoti. Bet Bostono 
policislų streikų jis skaito lokiui 

| tu prieš policistus ir todėl poli-1

daug žmonių’ pbejose
tapo sužeista.

šimtas franeuzų dalyvavo
susirėmime.

Daug vokiečių tapo o, eštuo-' cigt‘oi turtjo teisės ginties kad bininkųvraPoliak Steel‘('.o, 
ta už užpuolimą ant franeužų. jr pageIba.

k ,’d streikas krinka ir tt. Ir ne- 
prie žiūrint tokio kompanijų tvirti- 

streiko prisidėjo dar 1.500 darbi 
ninku, taip kad visos nepriklau 
somosios liejyklos turėjo užsi-

dirba 75 darbinink Z. Tarp va
kar užsidariusių liejyklų delei 
snstreikavinio ir paskutinių dar

Pagelbos pobūdis nežinomas.

Suv. Valstijos apsiėmė aprū
pinti Kolčaką su principiale pa
galba iš taikininkų. šaltinių, kuo- 

1 met Anglija ir Francija sutiko 
aprūpinti reikmenimis ir sutei
kti kitokių paielbų gen. Deniki- 
nui, veikiančiam pdinėj Rusijo
je. Kaip didelė ir kokio pobii^ 
džio pagelba prezidentas priža- į

nimo, šiaude dar dangau liejyk
lų užsidarė, nes ir paskutiniai 
darbininkai sustreikavo, o kitos 
kad ir operuojamos, tai vien 
lik parodymui, kad “diiG>J”, 
bet neatliekant jokio darbo, nes 
nėra kam dirbti.

šiandie ties McKeesport ka
zokai užpuolė ant streikierių ir 
daugelį jų sumušė lazdomis. 
Paleista buvo ir šūvių, bet jais 
niekas nesužeisti..

kuri užvakar kreipėsi į teismą. 
Kuomet komitetai klausinėjo prašydama išduoti prieš strei- 

Gdmpersų apie streikus, man-j kieruls “inj’unction”, kadangi
BUFFINGTON, Ind., rūgs. 24. senatoriui irgi luikC knl’ pafJilikusieji dirbti darbininkai

— Lake Shore traukiniui užva- bas al)ie ^eikus- Vienas se" esu labai užganėdinti darbu ir '
žiavus ant sunkaus automobilio, Oatorių. butenlt' demokratas užmokesčiu ir vien tik nori dirb INDIANOS UNIJOS BALSUO- 
pastarasis liko mestasj į grupę Thoiųas iš Colorado kaip imany pct tik streikieriai trukdo. JA APIE STEIGIMĄ DARBO
• W XV 1 • « • w • 1 1 • • I — . __ — -

5 ŽMONĖS SUŽEISTI

binjnkų unijos sekretorius J. Ilš 500 streikuojančių Univer- damas smerkė plieno darbiniu Kuip dabar tie bosai prirodys, 
B. Thamas pasakė, kad geležiu- Port'land CemeBt Co. darbi- kų vadovus ir prilygino Litzpa- kad jų darbininkai yra “užg nė 
keliečių pildbmiasis komjitetas j niūkų ir 5 žmonės tapo sunkiai tricką prie kaizerio už tai, kad d'inti”?

vienbalsiai nutarė paskelbti sužysti, trįs jų turbūt mirtinai, 
streikų petnyčioje vidurdienyje, 
jei iki to lako nebus .gauta iš 
valdžios susitaikymo pasiūly

mo.
Prieš įvyksiant kabineto su- 

sirjnkiiniij, tilansipoįr'tacijos hi- 
nisteris Sir Ęric Geddes atsakė 
į ultimatumų, užreikšdamas, 
kąd pildomojo komiteto pasiel
gimas yra nepateisinamas ir 
kad išpildžius jo reikalavimų, 
kainos už gabensimą tavorų tu
rėtų būti pakeltos galbūt 50 
nuošimčių.

Arijos geležinkelio centralinėj ‘ Kolčakui nčra tikrai žino- ™štą nacionales 
j I i i I «r • «m I r rv m ■ »» /vn i Iv zs et . •«•••••dalyj vakarines Siberijos.

kon.

PARTIJOS.
INDIANAPOLIS, rūgs. 24. — 

Indiana v,alstijos Darbo Fede
racija, pildydama federacijos 

konveniijos nutarfmą, prita
riantį steigimui valstijos ir na- 

’ conale Darbo partijų, padavė tų 
turis pečius, o kompanija pra- klausimų nubalsuoti unijų lo- 

Balsavi- 
Bct pi- 11138 užsitęs keletu menesių.

Fedeilacijos ipifouitoji rezo
liucija neužgirta jokios ypatin
gos platformos, bet paliepia pil- 
domamfjam komitetui koope

ruoti su visomis organizacijo
mis, dirbančioms už Darbo par
tiją . .

Fitzpatrick pasakė, kad nors ir 
žus darbininkų, streikas vistiek

Vakar su dideliu triukšmu ta
po paskelbta, kad Illinois Steel 

bus laimėtas. Het kuo gi yra tei- Co.. South Ųhieago, užkūrė ke-i 
sėjas Elbert H. Gary, kuris ne
tik grieŠtai ultbisako tarties, bet (j^JO tvirtinti, kad 1,000 darių- kalnius referendumu, 
ir matyties su darbininkų atsto- llinky sllgr^o į d ubų. F

gelibiiiinkas Don Chafin tapo pa- vais ir samdo įv /rius krimina- ki(.l(>lojul sak(h ka(l nė vienas 
s<iutas šiandie angliakasių uni- listus ir kitokius mušeikas sau- dadbininkų neįėjo į dirbtuvę

Pašovė šerifo pagelbininkų uni
jos ofise.

CHARLESTON, W. Va., rūgs.
24. — Logo n pavieto šerifo pa-

jos 17 distrikto ofise. Jį jiašo- 
vęs unijos vice prezidentas Pet- 
ry. Pastarasis suimtas.

dyti ir žudyti darbininkus?
O

tie pečiai lapo pakurti malko
mis ir derva, kad rūktų kami- 

. nai ir išrodyt ų jog ten neva 
/‘dirbamą.”
| Užvakar Indiana Harbor iš
pliko mažas susirėmimas strei-

ŪKIO DARBININKAI STREI
KUOJA.

BERLINAS, — Eckcnfordc' 
disltlriktc sustreikavo laukų dar- 

WASHINGTON, rūgs. 24. — Nninkm. 500 dvarų yra palies-J"“. streiklaužiais kuria-'

VISI VAŽIUOJA AMERIKON , *•» ‘

Tai nesusipratimas, sako val
džia.

LONDONAS, rūgs. 2 i. — Spr
endžiama, kad valdžia pasiuntė rikos. Belgijos karalius ir kara-

geležinkelių' nė jau atvažiuoja. Jie jau tre-’ rus dviems traukiniams 15 žmo-

’ ’ *•*-****♦’’*■• ■> ' ' * ' S * •• |

Visos Europos valdžių galvos 11 streiko.
vis masto r|piie aplankymų Ame

irne keli streiklaužiai liko apkul-
KENNEDY, N. Mex., rūgs. 24. 
. Netoli nuo čia šiandie susidn-

ma.
I Kad prezidentas sutiko su; “ 

talki nikų pienu rėmimo Kolca- 
ko ir Denikino jų karėje su bol-

Kolčiakas šaukia zemstvų
ferenciją.

OMSK, nigs. 23. — Galva
visos Rusijos valdžios admiro- ševikais, t/po patvirtinta šian- 
las Kolčakas išleido proklama- die valstybės departamente. Vie 
ciją

dic valstybės departamente. Vie 
ušaukiančių viso* Rusijosnas valdininkų pasakė:

darbininkų unijos viršininkams čia diena kaip plaukia laivu ir 
užreiškdantį, kad tai buvo vien už kelių dienų išlips New Yor- 
nesusipralfimas ir sutinkanti ke. Ameriik l mano aplankyti ir 
tarties ir toli ai. Tai padaryta Francijos premjeras Clemence- 
šiandde po piet po viso kabinę-Jau, o dabar pranešama, kad a- 
to susirinkimo, kuriame buvo pie tai g:fcvoja ii’ Anglijos 
►svarstytu geležinkeliečių Uiti- mieras Lloyd George.

pre-

nių tapo sužeista.

Perleistai grąsina streiku

Pristatytieji daboti liejyklas 
South Chicagoje policistai grų- 
sina streiku. Trįs šimtai jų ren
giasi paduoti reikr/lavimą, kad 

I butų sutrumpintos jų darbo va-

I išpildytas, jie patįs paskelbsią

ORAS.
Giedra šiandie’ ir galbūt ryto; 

nedidelė permaina temperatū
roje.

Saulė teka 6:40 vai., leidžiasi landos ir jai reikalavimas nebus 
6:43 vai. 1

Šiandien
Lietuvių Socialistų 

Apšvietos Kliubas ren
gia svambias prakalbas 
Černausko svetainėje, 

Union avė. ir 19 gatvė. 
Pradžia 8 vai. vakare. 
Kalbės drg. P. Grigaitis, 
Naujienų redaktorius te 
ma« “Skirtumai Socia
listų ir Komunistų”.
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vardą. Bet me^ pareiš
kiame, jog joks politika

vimas nepajiegs atmai
nyti pačios Lietuvių Tau
tos valios — būti laisva, 
nepriklausoma valstybe. 
Svajonės apie sutrūniju
sios Rusijos restauraciją 
arba apie “uniją” su Len
kija negali įvykti.

jai ėmė dėtis prie nepirklUuso-' 
modos socialdemokratų parti
jos, kuri remia Antrąjį Interna
cionalų. O Vengrijoje, kaip da
bar matome, komunistai tapo 
Ikiji’jšulinti iš soeiiil-dtimokratų 
partijos vadovų vietos, li’r ji at
simetė nuo Maskvos Internacio
nalo.

Telephone Canal 1506

Naujienos eina kasdiena, Haklriant 
ncdeldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1731) S. Halsted SL, Chicago, 
IIJ. — Telefonas: Canal 1506.

i
Užsisakomoji Kaina:

Chicagoje — pačta: 
Metams ... ........

Pusei mėtį ........
Trims mėnesiams 
Dviem mčnesiam 
Viena mėnesiui .

86.00
3.50
1.85
1.45

.. 75

Chicagoje — per nešioto jua:
Viena kopija ......................... N 02
Savaitei ..........•.........>........ 12
Mėnesiui .....................  50

Suvienytoje Valstijoje, ne Chicagoj, 
pactu:

• Metams ................................... $5.00
Pusei mėty .............................  3.00
Trims mėnesiams .................. 1.65
Dviem mėnesiam .................. 1.25
Vienam mėnesiui ...................... 65

Lietuvon ir kitur užsieniuose: •* 
(Atpiginta)

Metams ................................. $7.00
Pusei mėty ............................ • 4.00
Trims mėnesiams .................. 2.00

Pingius reikia siųst Pačto Monci 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Taigi net Lietuvos klerika 
lų partija vadina Amerikos 
klerikalų delegatus politi
kieriais ir skaito jų veikimą 
pragaištingu Lietuvos lais
vei. ‘

Tokiu-pat politikierių pa
sirodė ir kitas Amerikos 
klerikalų delegatas, kun. 
Bartuška. Jisai, lygiai kaip 
ir du augščiaus minėtuoju 
asmeniu, Europoje susidėjo 
su pagarsėjusiuoju politiš
ku mekleriu, J. Gabriu-Pąr- 
šaičiu.

Tai ve kokių gaivalų dar
bus remia klerikalai lietu
vių katalikų sudėtais pini
gais.

Nepasiseke.

'‘Masinis 
veikimas”.

Yra toks navatnas išsi
reiškimas, kurį labai mėgs 
ta vartot visokie anarchis- 
tuojantįs elementai: “masi
nis veikimas”.

Jisai, rodos, reiškia veiki
mą minių. Bet ar tokį vei
kimą pripažįsta vien tiktai 
komunistai su “kairiaspar- 
niais”?

Štai dabar eina milžiniš
kas plieno darbininkų strei
kas, kuriame dalyvauja ke
letas šimtų tūkstančių žmo
gių. Minios, ir dar kaip di

delės minios! Bet tą streiką 
suorganizavo ir veda Ame
rikos Darbo Federacija, ku
ri, pasak komunistų, esanti 
“darbininkų klesos prie
šas”. Kaip tatai dabar su
laikyt?

O gal tatai nėra tikras 
“masinis veikimas”, kadan
gi jį tvarko organizacija, 
4<uri veikia pagal tam tikrų 
“vadovų” nurodymus. Gal 
tad i masinis veikimas”, y- 
ra tie streikuotojų minių su
sirėmimai su policija ir ka
pitalistų pasamdytaisiais 
mušeikomis, kurie įvyko ke- 
letoje vietų? Bet tai juk 
yra darbininkų priešų iš
provokuotas veikimas, ku
ris kenkia streikui!

’ “Masinis veikimas”, jei- 
Cfru jisai turi išmintingą pra

smę, tai jisai yra toks daly
kas, kuris jau serųii yra 
praktikuojamas darbinin
kų judėjime, o ne kokios- 
nors srovės atrastas.

Lietuvos klerikalai 
smerkia Amerikos 
klerikalų pasiun
tinius.

4 __

“Darbininke” tapo išspau 
sdinta ilgas Lietuvos krikš
čionių Demokratų Atsišau
kimas į Amerikos Lietuvių 
Katalikus. Tenai tarp kit
ko skaitome:

...Mums nesuprantama 
yra Mastausko ir Česnu- 
lio veikimas, kurie nese
nai veikė Paryžiuje kaipo: 
Amerikos lietuvių atsto
vai. Nevieta čionai reikš
ti savo abejonėms ir pasi- 
piktinimui prieš tuos, kas' 

apgaulingai ar klysdamas 
žemina dorą lietuvių kr- 
demokratų visuomenės

Lietuviškieji social-anar- 
chistai, mėginusieji “užka

riaut” Naujienas ir tuo tik
slu variusieji smarkią “cam 
paign” savo “spaudoje” ir 

slaptuose susirinkmiuose, 
dabar mato, kad iš jų pas
tangų nieko neišeina.

Nusiminimas ir apmau
das todėl apėmė social-anar- 
chistų lyderius . Bet jie dar 
vis stengiasi palaikyti viltį 
savo pasekėjuose ir ramina 

juos, sakydami: “The first 
hundred vears are the hard- 
est”.

LIETUVOS SOCIALISTAI 
DALYVAVO INTERNACIONA

LO KONFERENCIJOJE.

Kaune leidžiami.wis pažangiųjų 
demokratų laikraštis “Saulėte
kis” rašo (rugpj. 10 d.), kad 
tarptautinėje socialistų konfe
rencijoje, įvykusioje , Luzerne 
(Šveicarijoje), tarpe kitų šalių 
delegatų, buvo ir Lietuvos so
cialistų atstovų.

I

Iš LietuviMTsociatislų daly
vauja — sako “Saulėtekis’— 
Liet. Socialistų Liaudininkų 
Demokratę Partijos atstovai: 
E.Galvanauskas ir J. Pajau
jis.

\ “SĮmlėlekis paduoda iįnią, 
tiktai apie konferencijos pra
džių, todėl nežinia, ar vėliaus 
atvyko delegatų da ir nuo Lietu
vos Soniaidemokratų Raitijos, 
ar ne.

Bet visgi Lietuvos socialistai 
dalyvavo Internacionalo suva- 
;|iavim<|, |ir, roiškja, “Vienybė 
Lietuvninkų” rašė netiesą, kuo
met ji anądien pasakojo, jogei 
Lietuvos socialistai nesistengia 
turėt ryšių su tarptautine so
cialistų organizacija. ,/

SOCIALISTŲ LAIMĖJIMAS 
BULGARIJOJE.

Apžvalga
VENGRIJOS SOCIALISTAI 

ATSIMETĖ NUO TREČIOJO 
INTERNACIONALO.

Rinkimuose į parlamentų, 
kaip praneša Londono “Daily 
įlenki.” Bulgarijon socialistai' 
laimėjo tokių pergalę, kokios 
dar nematė jokia kita Europos 
šalis.

Sodialdemdkratiu, kurie pir
ma turėjo 57 vietas parlamente, 
užkariavo dabar 127 vietas; ko
munistai, kurie turėjo' 10 vietų 
|)arlam(eiilc įgijo 17 Mietas. O 
kariškoji partija, kuri turėjo ab 
soliučių didžiumų vietų parla
mente, dabar neturi beveik nė 
vienos.

Po vadovavimu Belos Kimo 
Vengrijos sočiu 1-demokra tų
partijoje buvo laikinai susivie
niję soeiaHstaj ir komunistai. 
Bet kaili rugpjučo mėnesyje 
puolė tarybų diktatūra Vengri
joje, tai, kaip praneša Vokietijos 
nepi ik kuisomųjų sočia l-demo- 
kratų organas “Freiheit“, ta Vie 
nybė suiro, ir ja nutarė 

atminėsi nuo Trečiojo Interna
cionalo ir prisidėt prie Antrojo 
Internacionalo.

“Freiheit” rašo apie tai rug
pjūčio 26 d.:

Vakar partijos valdyba lai
ke speniai) posėdį, kuiliame 
tapo nutarta apleisti Trečiąjį 
Internacionalą ir vėl sugrįžti 
į Antrąjį Internacionalą. Su
sivienijimas, kuris buvo įvy
kęs po Belo Kurni tarpe komu 
nisf’ško ir socialistiško parti
jos sparnų, vakar tapo panai
kintas. Visi pirmesnlosios 
pakraipos atstovai išėjo iš pa r 
tijos valdybos. lik keturi 
nariai, kurie nesusikompromi 
tavo pirmesniaja tvarka, pa
lieka partijos valdyboje, iš 
painesniosios social-demo- 
kratų partijos valdybos tiktai 
(iaramį ir Buchinger. Viso 
pasaulio darbininkams nutar
ta pranešfli apie tai tam tik
ram paskelbime.
Trečiasis Internacionalas, nuo 

kurio atsimetė Vengrijos socia
listai, yra tas, kurį pereitą pa
vasarį įsteigė Maskvoje Rusijos 
bolševikai su savo pritarėjais iš 
kitų šalių. Jo tikslas yra atplėš
ti nuo Antrojo Internacionalo 
“revoliucinius socialistus” ar- 

bo “komunistus” ir suorganizuo 
ti juos po Lenino komanda.

Svarbiausieji to Maskvos In
ternacionalo stulp-ai po Rusijos 
bolševikų buvo Vokietijos spar
takai ir Vengrijos koimiunistai. 
Bet Vokietijoje spartakai pas* 
kutiniu laiku neteko beveik vi
sos savo įtekmės, ir jų pasekė-

Kapitalo mokesčiai.
Priv.ntišlkas turtas apkrauna 

visuomenę mokesčiais. Juo la
biau kapitalas yra susikoncen
travę* kelių rankose, tuo dau
giau žmonės moka kapitalo sa» 
viadukams mokesčių už teisę 
naudoti butinali reikalingų daik
tų.

Pavyzdžiui, primikime nedi
delį nuiestukų, kur randasi šim
tas krautuvėlių. Kiekvienas 
krautuvn'inkas daro iš savo biz
nio pragyvenimų, Bet štai at
vyksta finansistas ir nuperka vi 
visas krautuves. Vietoj jų, jis 
atidaro vienų departamentinę 
krautuvę. Pirma krautuvės bu
vo vertos, vliisas krūvon paėmus, 
$500,000. Turtuolis kapitalizuo- 
ja biznį ant miliono dolerių ir 
tikisi 5niioš. pelno. Jo laukimai 
išsipildo. Pašamdytasai admi
nistratorius sutvarko dalykus, 
taip, kad milionas dolerių duo
da $50,000 gryno pelno. Tuo
syk kapitalistas vyksta kitur, ti
kėdamos, kad jo korporacija 
visuomet neš penktų nuošimtį.

Kada mietelyje buvo 100 krau 
tuvininkų, miestelėnai jiems 
mokėjo pragyvenimąją algų už 
jų $500,000 kapitalizacijų. Bet 
dabar, kuomet vienas žmogus pa 
ėmė visas krautuves į savo ran
kas, miestelėnai turi mokėti 5 
nuoš. už investuotą kapitalų. 
Kapitalizadiija pasididino dvigu
bai ir nieslčlčnui turi du sykiu 
daugiau duoti pinigų, kad sudė
jus kapitalistui penktų nošimtį.

Tatai gali būti paaiškinta dar 
paprasčiau. Sakysime, mieste
lyje randasi šimtas namų. Kiek 
diena šeimyna turi savo namus. 
Bet vieną gražių dienų kompani
ja superka visus namus už 
$100,000. Ji kapitalizuoja įgy
tąjį turtą ant $200,000. Čia vėj 
turto vertė dviguliai! padidėjo, 
bet podraug, ir kambarių nuo
ma dvigubai padidėjo, nes kom

panija už investuotų turtų imu 
5 puoš. /

didžiuma miestų pageidautų 
tokį dalykų stovį. Nes miesto 
vertė pasididino 100 nuoš. Bet 
tikrenybėj miestelėnai pasidaro 
ant tiek bdednesiii, ant kiek tur
tuolis kapitalizuoja savo turtų.

Žmogus, investavęs ant popic- 
ro vienų milionų dolerių, gauna 
5 nuoš. arba $50,000 metams. 
Žmėnės sudeda tuos pinigus. 
Kaptalistas gali išgyventi 20 me 
tų ir surinkti iš žmonių milionų 
dolerių. Ir po to jo savastis nei 
kiek nepersimainys kainoj ir jlia 
po senovei rinks penktą nuošim 
tį. Gali laukti, kad jis numirs 
po kiek laiko. Jo nuosavybė 
pereis į sūnaus rankas, kuris 
rinks iš žmonių $50,000 kas me
tų. Ir kol ta teisė nėra panai
kinta, to! kapitalisto įpėdiniai 
gali rinkli iš žmonių tuos mo
kesčius.

Prvatinio turto nuosavybė 
yra s|X'cialė privilegija naujoj 
draugijinio surėdymo sistemoj. 
Ir ši slistema skiriasi nuo feo
dalinės sistemos tik tuo, kad feu 
dai Ine j sistemoj mokesčiai bu
vo sumokami nuo žemės, o šioj 

nuo kapitalo.
— Scott Jtearing.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

Trtie Iraiislation filcd vvilh the post- 
inaster at Chicago, III. Sept. 25, 1919 
as reųuired by the art of Oct. 6,1917

ANGLIJA. ■
Rašo Evclyn Sharp

Londonas. — (Anglįs ir Na
cionalizacija). Be abejonės, an
glių klausimas yra industrinės 
problemos'raktas. Lloyd Geor- 
ge’o pasiūlymas yra ciniškiau
sias dalykas jo visame politiš
kame programy. Neatkreip
damas mažiausios dom<xs į an
glių nacionalizacijos pasiūlymą. 
Jis remiil A. Duchamo raportų. 
Bet las raportas nepatenkina ka 
sykių savininkų, ir vienas jų, 
Nortbumberlundo kunigaikštis, 
užniiškė, kad jis ])riešinsis to
kiam lėliui kuris duoda valsti
jai teisės pirkti iš savininkų ka
syklas. Esą lai žingsnis link 
nncionalizacajos. O kas blo
giau, kad nacionalizacija galin
ti nesustoti ant kasyklų, bet pra 
siplatinti ir aid kitų industriy 
jos šaky. Tuo mažiau tas ra
portas gali patenkinti darbinin
kus, kurie puikiausia permato, 
kad tik gerai suitvarkytas nacio- 
nailizavimo pienas $ali padary
ti gilų dabartiniam! nerimiayi- 
miH ir pididinti anglių produk
ciją.

Brangumas ir Spekuliacija.
Praeitų savaitę spekuliacijoj 

nepaliečia trustų ir monopoli
jos. Jo įstatimdaviška galia tę
sis tik šešias sąvaites. Darbi- 
ninkamis pasisekė pravesti įsta
tymą, sulyg kurio, konipanįjos 
pirinjiMiikns ir direktorius yra 
laikomi 'atsakomybėj už kom
panijos spekuliacijas (tą įstaty
mų lordas Robert (|ici'l pava
dino bolševikišku). Bet nie
kas nežiūri rimtai į tų bilių ir 
nemano, kad jo pagelba butų ga 
Įima daug ko atsiekti. 

f /
Užsieninė politika.

Tik karės nuvarginimas žmo 
nių sulaiko juos nuo griežto pa 
dipriešintmo valdžios iiržsieni- 
nijt>)i politikai. P’asidekojant 
mumis ir talkininkaniyffumani- 
ja šeimyninkauja Vengrijoj. 

’Dėka tai politikai liko nuverstas 
ne tik Belą Kun, bet ir socialis
tinė valdžia, o vidoj jos įsteig
ta kunigaikščio Juozo valdžia.

Persijoj mes veikiame nepri- 
guhningai nuo talkininkų ir ne 
ži'imint į Persijos dellegacijos 
protestą Paryžiuj uždejome An
glijos “protektoratą“ ant Per
sijos. Pasuk “Daily lleraldo”,

“Mes priešinamės tai poli t i- 
ktyi visi\ pirma todėl, kad ji
nai yra vedama. Antra, mes 
priešinamės todėl, kad jinai yra 
pavojinga“.

Išlaidos reakcijos rėmimui
Nesenai išleistas laikraštis 

jiaskelbe, kad nuo karės paliau
bos iki liepos 31 d. millarėms 
operacijoms prieš Rusiją išleis

ta $350,000,000 iš kurių $215,- 
000,000 paskirta tiesioginiam už 
laikymai Pabaltijo^ baltgvardie 
čių ir adiniroilo Kolčako ir ge
nerolo Denikino armijų, žemu
tiniame bute Churchil užreiškė, 
kad NeAVmarkela stovykloj la- 
v'intaima 1,200 rusų oficierų. 
llžlaikymias kiekvieno atsieina 
$20 savaitei. Nors tie oficierai 
yra užlaikomi Anglijos pinigais 
tuo tikslu, kad vedus Rusijoj 
civilę karę, vienok nesenai apie 
di'sėtkas jų ^iko areštuota už 
menamą konspiracija bolševi
kų interesuose.

MEKSIKA.
Mexico City. (Ginčai dėl 

“Gompersizmo”). Meksikos so- 
.(|ialislų konvencijolj iptrislčjo 
balsuoti iš trijų atvejų, kol Gom 
perso sekėjas, Luis N. Morones 
liiko priimtas konvendijon de
legatu.

Bevdik visa diena pnabėgo 
ginčuose kas dėl priėmimo ar 
atmetimo Morenose mandato. 
Morones užreiškė, kad jis esąs 
sindikato “La Casa Obscso Mun 
dia!” iš Mexico City delegatas 
kad jis privaląs būti priimltas 
į konvenciją.

Francisco’ Cernantcs Lopez, 
nacionalis Socialistų Partijos 
sekretorius, ragino konvencijų 
atmesti Morenose mandatą. Esą 
Amerikos Darbo Federacija, ku 
ries sekėju yra Moruos, abso
liučiai niekuo nepniisideda prie 
paliuosavimo darbininkų kla
ses vadų — Dėbso, O’Hare, 
Ilayvvoodo ir kitų. Adolfo San 
tiobancz, internacionalis parti
jos sekretorius, pasakė, kad čia 
eina klausimas ne vien lik apie 
pričmlimų arba atmetimą gom- 
peristo, bet taip gi ir apie tai, ar 
Socialistų Partija rems “Gom- 
perizmą” ar Soc!ia>I):zmą.

Iš dviejų atvėjų buvo leista 
per balsavimų ir abu kartu bal
sai pasidalino pusiau. Ant ga
lo, Manabendra N. Roy, Indi
jos tremtinis, kuriis buvo susi- 
laįikęs niuo balsavimo, padavė 
savo balsą už priėmimų More
nose.

Nacionalej konvencijoj buvo 
diskusuojama sekami punktai:

1. Nustatymas aiškaus pro- 
gramo sodia|islų partijos vei
kime.

2. Suradimas būdų skleidi- 
jnhui socialistų propagandos ir 
sustiprinimas socialistų judėji
mo Meksikoj.

3. Užmezgimas artimiausių 
ryšių su kitų šalių socialistais.

4. Išrinkimas Meksikos delč
ių į t rėčiu j į Internacionalą.

SUVIENYTOS VALSTIJOS.
Ft. Leavenvvorth, Kan.— (Val

dininkų žiaurumas). Visos ka
rės baisybės ir žiaurumai blanks 
hi Sulyginus juos su tomis įmo
nėmis, kurias vartojo Suvieny
tų Valstijų kares deparlamenlas 
laike nesenai kilusio streiko tarp 
LeavenAVorth’o kailinių.

Streiko priežastis, pasak vir
si ninku,buvusi maisto blogu
mas. Be to, kalinki! protestavo 
prieš neteisingą teisiną. Taip, 
daugcDis jų liko nubausti pen
kiems mjetams ka'lūjinnin už 
kalbinimą vokiečių moterų, už 
bastymos ir kilus menkus pra
sižengimus.

Kada sąlygos pasidarė nepa
keliamos tini dalis kalinių lie
pos 22 d. atsisakė dirbti. Tai 
davė progos viršininkiams pa- 
naikin/t|i kalinių komitetą, ku
ris įsisteigė praeito sausio mė
nesyj laike visuotino streiko. 
Jie atėmė iš kalinių mažiausias 
piUvilegijas is ne tik kad nepa
geri įto maisto, bet sumažino 
porcijų dviem trečdaliais. Kali 
niai tiko ašMausiaj1 prižiurita
mi. Ir daeita net iki to, kad 
išrėdyti ka liniai buvo spirgi lia
nų saulės s|)induLiaiis, kuomet 
jų drabužius krėtė viršininkai.

Kas girdėt Lietuvoj. DAUGIAU NEŠVARUMO.

(Iš Lietuvos laikraščių).

ZAPYŠKYJ.
Rugpjiučio 10 d. buvo L. VaL 

stiečiųKSąjungos kuojx>s narių 
susirinkimas, kur atėję vietos 
kunigai mėgino žmonėms įkal
bėti, kad socialistų liaud. demio- 
kralų partija, kurioj katalikai 
negali priklausyti (taip jie aiš
kina jau antrų kartą). Bet L. 
V. S. centro komiteto pirani- 
ninkui paaiškinus V. S. istorijų 
ir programų žmonės kunigų ne- 
paklaiLsė ir iš L. V. S. kuopos 
neišstojo. A.

Taurogės apsk. vėl vokiečių 
sugrįžo, kurie šeimininkauja 
po senovei. Seimelis nutarė, 
kad Ma,litia|ami<^l vagystėj ne
būtų paleidžiami ant jiarankos 
kelių žmonių, o tik viso vals
čiaus nutarimu. Žmonės lalia/i 
nepatenkinti suėmimo komite
to darbais.

Gicagos gatvės niekuomet ne
pasižymėjo savo švarumu, bet 
nuo dabar jos bus dar nešva
resnės. Gatvių komisijobieriai 
praneša, kad kasoje visai 
mažai pinigų, užtat jie nutarė 
tuojau prašalinti 288 vežimų 
kurie išvežioja sąšlavas, o taip
gi sumažinti per pusę, 50 nuoš. 
gatvių Šlavėjų. Taigi tas gatvių 
valymo depariaai^enlas “pasi- 

tantyvo galvių valymo darbi
ninkams, o taipgi sykiu ir Giri
on gos gyventojams. G Iri cagos 
gyventojai turėtų kelti protestų 
ir reikalauti, kad gatvių valyto
jai netik kad butų nemažinami 
bet, kad jų dar daugiau pristaty
tų. čia sveikatos departainen- 
las irgi turėtų apie tą pasirū
pinti.

-------- 1—.

Joniškio ir Pasvalio a]xielin- 
kėse žmones labai stebisi, kad 
lenkų dvasios dvarininkai Alek 
navičiai ir Šalkauskis gavo to
kias atsakomas vietas, kurias tu 
rėdanri vienu savo pasirodymu 
baugino žmones. Belo, Joniš
kėlio taikos teisėju paskirtas 
lenkas dvailininkas BalcteViČia, 
lietuviškai vist (i nekalba. „

VALSTIEČIŲ PROTESTAI.
įvairiose Lietuvos vietose su

sirinkę valstiečiai karštai svars 
to dabartinę Lietuvos padėtį, ir 
daro'nutarimus, kur reiškiama 
pasitikėjimas dabartinei val
džiai ir protestuojama prieš ru
sų bolševikų kolčakininkų ir 
lenkų grobiamuosius žygius. 
Praeitų sųvailę tokie nutarimai 
padaryta Garliavos, Liudvinavo, 
Naujamiesčio ir kt. valsčių su
sirinkimuose.

KIEK SUDEGS ANGLIŲ

Apskaitliuojama, kad šįmet 
Chicaga sudegins mažiau ang
lių negu pereitais metais. Tam 
prirodymui, paduoda ir skait
lines. Pernai Chicagos miestas 
sudegino ajrie 30,000,000 tonų 
anglių; o 1912 metais sudegino 
tik 17,582,000 tonų, šiemet sako 
bus sudeginta apie 25,000,000 
tonų. Kodėl šįmet bus sudegin
ta mažiau anglių negu per
nai? Nagi mat sveikatos depar- 
tain<enths dabar rūpinasi apie 
labiau rūkstančius kaminus. O 
1m* to dar, sako, bus įsakyta kiek 
vienam namų pečkuriuS, kad 

bereigaliūgai neeikvotų anglių 
ir prie to dar išmokins pečku- 
rius — janitorius, kaip jie turi 
daiiigiau pagandinti “hydroc|ajr- 
bonų”.

VISŲ PARTIJŲ BENDRAS 
PROTESTAS.

Rugpjūčio 8 d. Kaune buvo 
krikščionių dcjniokratų pažan
gos, santaros, sorialislų liaudi
ninkų demokratų ir solialdemo- 
knalų parijų lųtątovų pasitari
mas dėl lenkų ir rusų kolčaki
ninkų mėginimų Lietuvą pa
vergti. Vi'sų partijų atstovai 
vienu balsu pareiškė, kad prieš 
lenkus ir rusų kolčakininkus 
turi būti taip pat griežtai ko/ 
vojama, kaip <ir prieš bolševi
kus. Turi visi piliečiai sukrusti 

iir galutinai alsikratytii visų sve-4 
timų priešų. Tuo tikslu sutarta 
išleisti visų partijų atsišaukimų 
daryti visur miltingus r protes
tuoti prieš rusų ir lenkų verži
mąsi į Liejiuvą.

KOLČAKININKŲ MISIJA.
šiomis dienomis į Kaimų bu

vo atvykusi rusų kolčakininkų 
misija prašyti valdžios leisti 

.Lietuvoje organizuotis. Kaip 
'girdėjome, Lietuvos valdžia vie
ton atsakymo pareikalavo jų 
kuogreičiausia iš Lietuvos iš
sikraustyti.

VAIKINŲ ir MERGINŲ 
BRffįhCO” nori APSIVESTI, bet 

netorėdruil progos susi- 
hJon't'C W mitinti ir užinegftl mei- 

liskusjrySluH, negali apsi
vesti. PojhSkojimų ZnrnaluH visiems 
euMtkia tokių progų. Reikalaukite na- 
tiurdjitnųl; t ui nulio piučiaubias infor- 
■naeljMs. Žurnalas rnetamitSl.kopijalOc 

ADVERTI81 N< i .) OURNAL
209-210 Temple C'ourt B1 jg. Chicago. II!.

INSURINA 
namus, forničius, automobilius, 
stiklus didžiausiose kompanijose

A. PETRATIS & CO.
UEAL ESTATE 

(Manadžieriai European 
American Bureau)

3249 SOUTH HALSTED STREET 
CHICAGO, ILL.

Nariai Chicago Board of 
Underwriters.

DR. A. MONTVID
CHICAGO 

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

ISth 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

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas.

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

vakare.
K.,,..... ........  . .....................

- - - - - , Į -

Telephone Boulevard 2160 
DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS: »-12 ryto 
3—• vakaro 

>30> 8 Morgai SL Chleaga, III

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj

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

1c ir 2c kariškos mokestjs .
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 33-ra GATVfiS

LIAUDIES KURSŲ 
ATIDARYMAS

įvyks Pčtnyčioje 26 d. Rugsėjo-Sept,
lygiai 8 vai.vakare,

Kazimieras Gugis
. ADVOKATAS

Veda visokius reikalus, kaip kriniinaliiktiosc 
įaip ir civiliėkuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.
Namų Ofiuea: Miesto Ofisas >

>321 S. Raisteli SP, W N. Doarborn St.
Ant trečių lubų llnily BI4r.

Tel. Drover 1310 Tcl. Central 4411

“Aušros” Svet., 3001 S. Halsted St.
Liaudies Kursų organizatoriai ir mokytojai išdėstys 
šitos naujos mokyklos programą ir užsirašymo są
lygas. Kalbės keletas geriausių kalbėtojų.
Ateikite! Įžanga visiems dykai.
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Lietuviu Rateliuose.
NAUJIENŲ DISTRIKTAS

Ateikite visi.
Šį vakarų lygiai 8 vai. Čcr- 

nausko svetainėje, Union ir 19 
gat. bus pamokinančios ir įdo
mios prakalbos. Rengia Lietu
vių Socialistų Apšvietus Kliu- 
bas, kalbūs drg. P. Grigaitis, 
Naimjienų red'aktorius, tema,

“Koks yra skirtumas tarpe So
cialistų ir ilomunistųr. Kiek

vienas atsilankęs į šias prakal
bas turės puikių progų išgirs
ti aiškių nurodymų apie skir
tumus tarpe socialistų ir ko
munistų. Kviečiami visi atsi
lankyti kas lik gali ir turi lino, 
so laiko.

KAZIMIERAS RIMGAILA 
mirė panedėiyj nigs. 22 d. 7 
vai. vakare. Jis turėjo 60 metų 
amžiaus. Amerikoj išgyveno 
33 metus, ptyliko Amerikoje 
brolį ir seserį. Velionis paė
jo iš Kauno gub. Raseinių ap- 
skričiio, Kaltinėnų parap., Var 
sėdžio sod. Laidojimas bus su 
baloje, rūgs. 27 d. ii Franko 
Delniuko laidojimo įstaigos 

np. 644 W. 18 th gat. į šv. 
Kazimiero kapines. Kūno išly
dėjimas į Dievo Apveizdos baž 
nyčią bus 9 vai. ryto. Visi gi 
minės, pažįstami, draugai 

ir tos draugijos, prie kurių 
jis prigulėjo, yra prašoma at
silankyti į jo Šermenis.

Užprašo 
Brolis ir Sesuo.

x WEST SIDE
Devintosios vakaras.

Ghicagiečlai lie!tuv\iai turėjo 
progų pamatyti šaunų teatrų 21 
d. rugsėjo, Meldažio svetainėje, 
surengtų LMPS. 9-tos kuopos.

Mėgėjai-ai tistai lošė veikalų, 
kaip buvo garsinama “Žingsnis 
prie šviesos“. Apie lošimų, kas 
geriau, o kas blogiau, iš artistų 
sulošė, nū Saliamonas negalėtų 
pasakyti. Nes to veikalo maž vi
sas lošimas buvo už sienos, ar 
už durų. Užges žiburiai, pasi
kels užlaida, scena tuščia, nie
ko nematyti. Pasigirsta dainavi
mas, klausais ir lauki kuomet 
dailininkai pasirodys — jų ne 
balso... tik išėjusi kokia mer
gaitė pasakys, kad puikiai dai
nuoja, gražios dainos ir ji to
kias mokinsis. Ir užlaida nusi
leidžia.

Atidaro, vėl tuščia scena. Pa
sigirsta už scenos: “šalin caro 
valdžia!“ ura! ura!., vėl girdė
ti dainos. Žiūrėtojai laukia, kas

čja pasirodys? Išėjusios mote
rėlės pasakė, jog socialistas ge
rai kalbėjęs, visų teisybę pasa
kęs. apie darbininkų vargus.. 
Vėl užlaida nusileidžia. Po va
landėlės vėl pasikelia, o scena 
tuščia. Tik davatka, skersai sce
nos bėgdama, kolioja “cicalikųV1

G’jrtas pavinstuliuoja, painik- 
eioja nesuprantamus žodžius. 
Tik paskutiniame akte suareš
tuotojo kalinio motina puikiai 
sulošė savo rolę. Ko-gi norėti, 
nors gerialusis butų veikalas, 

lošiamas už sienos turi pasida- 
aryti nuobodus.

Paskui jau ant scenos, gerai 
sulošų “NašluĮHę“. O paskuti

nis “Pabėgėlis iš Sibiro“ labai 
įspūdingai lošė, labiau jo mote-
ris - tas jos skausmas, ta kova 
su savim, didelį įspūdį į publi
kų darė; ne vienas susigraudi
no. Kita moteris sakėsi nė žo
džių lošimo negirdėjusi, bet vi
sų laikų verkusi.

Publikos prisirinko daug. 
Jaunimas pasišoko; til$ muzika 
nepaprasta... tai ne G Nišos, ne 
Sarpafius... pi|ie saviškių vis 
smagiau... Jei ir buvo kokių 
trukumų vakare, negalima kuo
pos kaltinti, nes rengėjos visas 
pastangas dėjo, kad butų kuo-
geriausiai.* Turbūt rSiek-tiek ir 
{Nusipelnys kuopa iš sjavo su

rengto vakaro. — žemaitė.

BRIDGEPORT
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Žinomas rper 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

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

taip ir dabar

siunčia Pinigus r lietuvi
ir gvarantuoja

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pas:

Heriry J. Schnitzer State Bank
141 Washington Street, New York, N, Y.

d

Hoffman Mokykla
įsteigta 1910. Mes prirnegiame kolegijai ir universitetui trum
piausiu, kiek tatai galima, laiku, suteikti pamatingų instrukcijų. 
Visi musų mokytojai yra baigę kolegijas ir turi daug melų prakti
kos. Su mokiniais upsiena simpatingai,, draugiškai, DEMOKRA
TIŠKAI. Musų High School diplomų gavę mokiniai priimami į 
daugeli kolegijų. Musų mokykla turi pradedamąjį skyrių, kur 
mokinama aritmetikos, gramatikos, laiškų rašymo, spelinimo, 
skaitymo, kalbėjimo (ANGLIŠKAI), istorijos ir geografijos. Mo
kestis už mokslų nebrangi,

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

I'1 Nosies Kliutįs
gali paeiti nuo

, migdalinių gilių— 
tonsilų arlfi nuo 
užsikrėtimo slogo
mis,arba nuo su- 
pulimo nosinių kre 
mzlių, nuo trijų 
priežasčių, bet gali 
būti ir kitos prie
žastis, o jas gali 

susekti ti nusimaningas gydytojas 
po akylo ištyrimo. Aš esu gerkles 
specialistas ir jei jus turite kokią 
nosinę kliūtį, tai nelaukite nei die
nos. Atidėliojimai yra labai pavo
jingi. Aš nieko neskaitau už pasi
tarimą ir aš jums pasakysiu kaip 
tikrai yra. Afi gydau Gerklės, No
sies ir Ausų ligas per 2ą metu prie 
State gatvės ir jus galite pasiklau
sti šimtų išgydytų padienių, kurių 
kitus jus gal pažįstate. Moję papra
šykite kokiu norite pavardžių iš tu
jų

Dr. F. 0. Carter

augokite Savo Akis

Kataras pilvo Veikli draugija.
Lietuvos Mylėtojų Draugystė, 

ka'ipdr visos lietuvių darbinin-

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

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

HOFFMAN PRIRENGIAMOJI MOKYKLA
1337-89-41 NORTH ROBEY STREET, CHICAGO, ILL.

(Arti Milwaųkee Avenue).

Užkietėjimas 
vidurių

-Tūkstančiai žmonių kenčia nuo tų negeistinų ligų, bet kal
tinti už lai jie nieko negali. Čia buvo jų pačių kaltė.

Jeigu jie. laiku butų davę pagclbų delei suvirškinimo valgių, 
kdrie apsireiškia pačioje svarbioje funkcijoje organizmo, duo
dantis mums spėkų ir sustiprinimų kūnui — tuomet butų buvę 
viskas gerai.

Prie visų atsilikimų užkietėjimo, sugadintų, užnuodintų

kų draugystės, kiek išgalėda
mi remia savus, darbininkiš
kus reikalus. PaV., kiek laiko 
atgal draugija paaukavo 50 do
lerių šelpimui nukentėjusių dėl 
karės. Aukojo ir liet, tau t iš
imoms kapinėms, o nesenai paau
kojo 10 dolerių Ateities Žiedo 
draugijėlei. Gi rugsėjo 13 dienų, 
susirinkime, ir vėl nutarta pa
aukoti 20 dolerių WJi|terburio 
(Conn.) streikininkų bylos ve
diniui. Visa tai rodo, kad drau-

Reikalauja Darbininkų.
Mes reikalauj.m c angliakasių ir 

krovėjų. Musų kar į klos dirba kas
dien. Mes turime gu slų kasimą ir 
žemyn kasimą su, 3l.ia iki 5 pėdų an
glies. šilą kompmija neapmoka 
kelionės. Mes turime viską, kas 
darbininkus patraukia, v Geros dar 
bo ir gyvenimo sąlygos. Geri na
mai, su vandeniu ir, clekros švieso
mis; žemos ramios. Dideli dar
žai, g‘ ros ganyklos dykai. Gali
ma laikyti karves, kiaulės ir viš

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

J ,F. Palmei’,
New River Company, 

McDonald, W. Va.

Akių, Ausų, Nosies 
ir Gerklės.

120 State gat., 2 lubos. Antros du- 
rįs i šiaurę nuo Fair sankrovos. Va
landos: nuo 9 iki 6; septintadieniais 
nuo 10 iki 12.

LAIŠKAS DEL SALUTE’S 
MANUFACTURING CO. 

Ncw Castle, Pa.
Rupgs. 3 d., 1919 m. 

P-nui P. Baltrėnui,
616 W. 31-ts’8t., 

Chicago, III. 
Gerbiamasis i—♦

Mano sveikata buvo bloga nuo 
paskutinės operacijos apie trįs me
lai atgal. Daktarai negalėjo man 
pagelbėti. Aš pamačiau jūsų apskcl 
bimą lietuvių laikraštyj ir parsi
traukiau iš jūsų vieną bonką Salu- 
te Stomach Bitterio. Aš sugčriau tą 
banką bemėgindama ir jis man ste
bėtinai pagelbėjo. Aš galiu geriau 
miegoti ir valgyti ir mano raumenįs 
daug stipresni pasidarė.

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

Su pagarba, , 
Mrs. W. Caparrūtos,

421 Galhreath avė., New Castle, Pa.

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet jus kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga į 
krūvą, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet įųs 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® į|> gerkles ligų. Po priežiūra 

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

> JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos 
- Tėmykite į meno parašą.

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

Dr, A. R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai
\ Gyvenimas yra

. tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

^wH%Sn ) Mos vartojam 
yy pagerintą Oph- 

thalmometer. Y- 
patinga doma at 

f v. kreipiama į vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedaliomis, nuo 16 iki 11| dieną 
4649 S. Ashland av. kam p.47 st 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

Tel. Boulevard 8329
vidurių, reikia pirm gulsiant suvajgyt 3 saldainius žinomų sal
dainių Partola, kurie išvalo kraujų ir vidurius ir nustato norma

liai suvirškinimų.
PARTOLA už savo gerų pa- ... , .. .. Ncutulei'iokrtc*. Kekvienamesizyinejimą gavo miksimus me- , ... nADrrnT .. . . . name turėtų būti PARĮ OLA.

dalius ir pagyrimo laiškus ant
šešių Pasaulinių Parodų. APTEKA PARTOSA,

Jos parsiduoda po dolerį už 160 Second Avė., 
skrynutę, šeškas skrynutes tik Ncw York, N. Y., Dcpt. L. 1. 
už 5 dolerius. - (92)

gijos nariai kiek išgalėdami sten 
ginsi prisidėti savo dalia, dar
bi n inkų judcjlmo naudai; Tai 
pagirtina.

"Lietuvos Mylėtojų Draugyste 
turi apie 150 narių. Kadangi vi
si nariai yra veiklus, tai drau
gijai puikiai sekasi.

— J. Našlaitis.

KENSINGTON

INFLUENZA
MIRĖ DR. D. J. BAGOGOčIUS.

KONTRAKTORIUS
Murinu ir medinius namus statau, taisau senus, pilu 

konkretų painatnins po senais namais ir kitokius darbus 
atlieku prie namų staiymo. Norėdama pataisyti savo na- 

vmus kreipkitės šiuo adresu:
S. M. MARKŪNAS, .

2448 West 47-th Street, Chicago,
Tel. McKinley 6087.

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 užsikrėsti Influenza, . 
Pneumonija, Džiova, ar skilvio ligomis, nuo ku
rių galite visai nepasveikti.

Mano gydymas neleidžia plėtoties ir gydo Influenzą ir jog blogas 
pasekmes. Ištirkite mano gydymą plaučių kliūties.
Aš esu specialistas nuo visokių ligų Akių* Ausų, Nosies, Gerklės ir 
Plaučių.
Aš atitaisau žvairas akis vienu atsilankymu.
Aš prirenka akinius tinkamai. X Spinduliais egzaminavimas.

Tel. Rand 21(66 J
VV. M. LAVVHON, M. D.

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

Vakarį apie 5 valandų po 
pietų Pullniano ligoninėj pasi
mirė <|aktaras Donfinykas J. 
Bagočius, gyvenęs 10731 So. 

Michigan avė., Roselande. Mi
rė nuo apopleksijos. Velionis 
buvo dar jaunas žmogus, me- 
djieinų baigęs apie porų metų 
atgal. Bostone gyvenąs advoka
tas Fortūnatas. J. Bagočius yra 
jo tikras brolis.

PRISIŲSK SAVO ADRESĄ
Amerikos Lietuvių Adresų kny 

gai. šita knyga bus išsiuntinėta į 
visas dalis Lietuvos. Taip kad Lie
tuvoje tavo giminės ir pažįstami at
vers šilą knygą ir žinos, kur jus 
gyvenate, ir tokiu būda galės susi
žinoti su jumis.

Reikalaukite visų informacijų, at
sakymui .dėkite 2c. krasos ženkleli. 

SIRUPAS and CO.
92 Warwick St. Newark, N. J.

daug. Reikia manyti, kad mo- 
ters-rengėjos lindės gražaus pel
no. —• P. K.

Vynuoges, Vynuoges!
I

Vynuogės valgymui, vaisių koše 
lei ir kitoms naminėms vartonėms, 
Cali forui jos, New Yorko, Michiga- 
no kas kokiomis apštimis nori gur- 
bcliais, krabelčmis ar vogonais. Tel. 
Main 2835. Klausk Dan Coyno‘o.

Coyne Bros.,
p. \Vater St. Chicago, III,

Darbo Žmonių 
Knygynas

3238 So. Halsted St., Chicago
Užlaikome knygų krautuvę, par

duodame įvairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristiką, ekonomiją, 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki
tų mokslų; hygieną, istoriją, etnolo
giją, biografiją, kalbamokslius, po
eziją ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašome la
ikraščius ir pavieniais parduodame 
“Naujienas**, “Laisvę”, “Keleivį”, 
“Kardo”, “Dilgėles” ir “Moterų Bal
są”, “Musų Tiesą” ir “žariją”. Mes 
padarėme musų knygų naujus katalo 
gus; reikalaudami katalogo prisiųs- 
kite sykiu už Gc krasaženklių.

>- 1 ....... .................

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

Gydo aStrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie* 
teisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Cpnal 8110. 

GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street
VALANDOS: 8—9 ryto, tįktąi.

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

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

119
Moterų vakaras.

Rugsėjo 21 dienų Stančiko 
svetainėj LMPS. 67-ta kuopa 

surengė pramogų vakarų-kon- 
ccrta. Nuėjau ir aš. Viso duota 
net Micnuolika įvairių gabalė
lių. Ir, reikia pasakyti, visa nu
sisekė ytin gerai. Mane ypač in
teresavo tas malžųjų v^ikučijų 
— Ateities Žiedo — choras. Tai 
labai pagirtina, kad tėvai savo 
jaunuosius vilkučius mokina 

tokių puikių dalykų.
Koncerte žmonių buvo gams

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

SPECIALIAI: Maleva malevojiniui stuby iš vidaus, po $1.50 ui gaL
CARR BROS. WRECKING CO.,

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

PADIDINS ALGAS.
P'cderalis teisėjas Ašlchuler, 

kuris yra tarpininku tarpe sker
dyklų ugniageisjių ir jų ponų 

apreiškė, kad ugniagesiams bu
tų pakelltos algos 25 nuoš. Tas* 

teisėjas sulygino algas tolkių, 
pat dadbinfinkų vlidurmjiestyj'e 

su skerdyklų darbininkais ir su
rado, kadskerdyklų ugniage
siai turi gauti didesnės algos. 
Bet ne tik ugni{i(gesiĮa(i turėtų 
giluti! didesnes algas, ten ir kiti 

^isi darbininkai mažiau yna 
apmokami negu kitose dirbtu
vėse.

Šalis Virto Sausa
bet jums nėra reikalo trokšti, 
jei jus nenorite. Prisivirkite pa
tįs sau alaus, senovinio — taip 
gurdaus, kaAp Pijsncįi\s. ^1.50 

<> galionams. Nusiuntimas 
mokėtas į kiekvienų vietų 
vienytose Valstijose. Pilnas 
aiškinimas ant kiekvieno J
kučio. Pasisekimas užtikrina
ma. Siųskite pinigus, ąęba kra 
sos Money Orderį drauge su 
užsisakymu.

Old Style Malt Extract Co.,
5800 So. Asliland avė., 

Chicago/ III.

M. GLASER
Praktikuoja 27 metai
Gyvenimas ir Ofisas ** 

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9—-10 ryto, nuo 12—2 po 
pietų ir nuo 6—41 vakare. Ne- 

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

DR »

NUŠOVĖ MERGINĄ IR PATS 
NUSIŠOVĖ.

Charles II. Crovve, 1834 Wash 
ington blvd'. šovė ir ant vietos 
užmušė p-lę Mario Bpheson ir 
pats nusišovė. Abudu buvo apie 
30 metų amžiaus. Jie buvo 
išvažiavę iš C^ncagos auloino- 
hi'liu pasivažinėti. Besivažinū- 
danii ir besikalbėdami, Crovve 
kalbino Mario apsivesti, bet ji 
atsisakė. Jis supyko ir paleido 
šūvį pirma jai, o paskiau sau. 
Vietoje šliubo, dabar bus jų lai
dotuves.

(Seka ant 4' pusi.)

ap- 
Su- 
pa- 
pa-

f

Phone Putlhian 621
DR. LEWIS H. LIPPMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
—————r— ofisai —-------------

319 Kensington Avenue 
10737 So Michigan Avė. 

Kalbu lietuvišką!

AUTOMOBIUUM

lą drauge su 24 rekordais, deiman
tine adata, groja visokio padarymo 

rekordus, vartotas 
tik 30 dienų.

Mes taipgi turi 
me tikros šikšnos 
svetinei eilę ir ki
limų. I

Mos taipgi turime ke 
lėtą augštos klesos 
phonografų, kuriuos 
mes parduosime už 
bile pasiūlytą kainą 
už tai kad mes turi-

/ me pratuštinti vietą.
JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRIS1UNČIAME Už DYKA.

*WESTERN FORNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, 111. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Nedė- 

liomis nuo. 10 iki 4

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

BECKS DEP. STORE 
3323-25 South Halsted St.

Vyrišką Drapanų Bargenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užganėdinimas. Vyrų ir vaiki
nų neatsišaukti, padaryti ant už
sakymo siutai ir overkautai, vėliau
sios stailės ir konservatyvi modeliai, 
$20.00 iki $45.00.

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

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

kol prieš ateinančią žiemą nepakilo 
kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sande 
lt nežymiai vartotų siutų ir over 
kutų $8.50 ir aukščiau.

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vok 
Nedaliomis iki 6 vai. vak. Subato- 
iuJs visą dineą iki 10 vėl. vak.

PRISTATAU
ANGLIS, VEŽU, IR

PERKRAUSTAU.
TON Y TICZKUS,

2743 W. 37 PI., Chicago, III. MJ> lu
Phone McKinley 5760’ **

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnlcki
3109 S. Morgan fiL Chicago

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

Dr. M, T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS.
1757 W> 47 SU Chicago, Iii.
Ofiso Tel. Boulevard 160

Rez. Tel. Seeley 420

Tel. Yards 8654. AKUšERKA

Mrs.A.Michnlewicz
Baigusi Akušerijos ko 
legiją; ilgai praktika
vusi ’ Pennsylvanijos 
hospitalėso įr Pasek- 
m i n g a i patarnau
ja prie gimdymo. 
Duodu rodą visokio
se ligose moterims ir 
merginoms.
3113 So. Halsted Str.

(Ant antrų lubų)
Chicago, III.

I Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vėlai vak
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BOMBA.
Kasžinkokie nenoramos iš au- 

tomobiLiaus mete bombą ir pa
taikė į arbatos krautuvę, 1337 
Waslungton blvd. Išbyrėjo 
krautuvės langai ir apielinkėje 
gyvenanti žmonės nesigaudo. 
Bet nuostoliui daug nepadary
ta. Keletas savaičių ten esąs 
streikas, spėjama, kad streikuo- 
jiuntįs darbininkai keršydami 
bosams, metė bombą. Tokiuo
se atsitikimuose, vis darbinin
kai yra kaitinami. O gal tai 
bosų padaryta provokacija?

SUGAUTI BANDITAI.

Trjs jauni vyrai sugauti va
kar ir pasodintu Chicago avė. 
policijos stoties kalėjimai!. Pa
aiškėjo. kad jie yra banditai iš- 
plėšusie anądien Standard Oil 
kompanijos ofisą ir išnešusie 
$235,000 pinigų. Iš tos didelės 
sumos jau surasta $94.000. 

Tuos banditus išdavė jv pačių 
vien s draugas. Mat, jie visi 
ėjo plėšti, bet paskiau, kuomet 
laimėjo liek daug pinigų, du 
iš jų susitarė ir trečiam pasių- 
lė tik $25. Tas, žinoma, supy
ko; iš tokio didelio grobio, tiek 
mažai gauti ir, apskundė poli
cijai. Policija sugavo anuos 
du, bet ir 3to paukštelio ne
paleido ir dabar visi tris lau
kia teisino.

Klausti nė jfcnni banditai pasa
kojo, kad tai jiems juokai esą 
tiek pinigų pasivogti; jie jau ne 
prmu sykiu panašias sumas esą 
išplėšę. Tai bent paukštukai.

SOCIALISTŲ APŠVIETOS 
KLIUBO VEIKIMAS.

Vakar vakare, 23 d. rūgs, 
liuli House svetainėje Soc. Ap
švietus Kliubas turėjo savo su- 
surinkimą. Seniejie nariai atsi
lankė beveik visi. O Kliubo val
dyba rekomendavo su si rinki

mui dar šešis naujus narius. 
Jie visi likosi priimti Kliuban.

Kliubo veikimas, rengime re
feratų, pasirodė labai pasek

mingas Idėjiniu ir niaterijaliu 
žvilgsniu. Kliubas rengs ir to
liau panašių referatų, kaip iki 
šiol kad rengė.

Be to dar Kliubas nutarė tu
rėti savitarpinių lavinamos, — 
paskaitų ir diskusijų, kuriais 
rengs du sykiu mėnesyj, sere- 
dos vakarais. | tuos lavinimosi 
vakarus galės ateiti tik Kliubo 
Dariai; bet Kliubo nariai galės 
su savim atsivesti gerų draugų 
ir pažįstamų. Šiaip ^įšalimai 

žmonės nebus įleidžiami į tuos 
lavinimosi susirinkimus.

kliubo vakiybaii pavesta išdir- . 
bti lavinimosi programą, suras-1

ti tinkamą svetainę ir pradėti 
lavinimiosi darbą kaip galinųi 
greičiau. — Kliubietis

(Atsiųsta)
Pranešimas, mergiaiu ir 

moterių.
Nepersionai laikraščios buvo 

pranešta kad Amerikos Lietuvių 
Daktarų Draugija, pradės mo 
kyte, merginos ir motiarės Pir
mos Pogelbos (First Aid) Rau
donos Kryžius pas yvarios tau
tos turi pariuogios specioliškus 
kursus dial moliėriu ir mer
ginai, minėtos lovinemos uzsi- 
vardina First Aid. (Pinuos Po
gelbos) Užduotis šio lovininio 
yra platus ir žingeidus. Lietuvo 
Gialbet Draugija,* kuri didele 
šoka Lietuvos Raudono Kry
žiaus topo sutverto AincrikoK 
Lietuvai Daktarui Draugijos, 
točeus L. G. 1). esti po priežura 
A L. Dr. D. Žiūrint int niinėhis 
foetus A. L. Dr, D. šuom loik 
jau turi surengus kursą Pirmos 
Pagelboš dial mergintu ir mo
terių.

Mokslas Pirmos Pogelbos yra 
loboi svorbus ir įdomus Žednn 
mokine, išmokus viso užduoti 
P. P. galės joja su džiauksmu 
povortoti loike Dilia kokio ne
laimingo otsi tikimo begi j a abcl 
no gyvenimo. Dalykai kurie 
rišosi su P. P. bus daug giliau 
ir pločeu aškinami nekaip abel- 
noni P. P. kursiu. Mindlos ku
rsus bus, išguldintos per, pro- 
kabos, lekcijos ir proklikišką 
dorba. Mokines šio kurso lu- 
res proga išsilovinti loboi. Žfin- 
gedu ir svorbiu dolykiu. Minė
tos kursos r*, F*. bus išoškytos 
ne vieno doktaro biot opc dvi- 
likos doktariu. Kurios žinge- 
daujol P. P. kursu molonesit 
temyli loikroščius diol tolimes
niu pranešim.

Merginos ir moteris norėda
mos insloti int P. P. kursą, mo- 
lonrsit presusti, vordą, pravor- 
dią, ir ontroša kono grečiausia.

Su pogarba
Komi tetos

DR. S. NAIKELIS,
DR. C. Z. VEZELIS.

4712 So. Ashland avė., Phone 
Drover 7042.

Pranešimai
Liaudies Kursų Atidarymas. — 

Pėtnyčioje, rūgs. 26 kaip 8 vai. vaka 
ro bus Liaudies Kursų atidarymas 
Aušros Mokykloj, 3001 S. Halsted 
St. Visi, norintieji lankyli Liaudies 
Kursus, kviečiami atvykti atidary
mo iškilmėm — Valdyba.

Lietuvių Stygų Orkestras rengia 
draugiškų vakarų su programų ne- 
dėlioj. rugsėjo 28 <1., Li uosy bes sve
tainėje, 1822 \Vabansia avė. Pradžia 
kaip 6:30 vai. vakaro, (šis vakaras 
rengiamas vietoj neįvykusio rūgs. 3 
d. išvažiavimo Į Jeffersono girią).

—( Komitetas.

REIKIA
DARBININKŲ

Švarkų Sapoje
Visuose skyriuose nuo jūsų priklauso uždirbti 

kuodidžiausią užmokestį.
GERIAUSIOSE DARBO SĄLYGOSE

REIKALAUJAME JUS — DABAR.

Kišenių — pirmų ir antrų beistuotojų — pečių beistuo- 
tojų — skylių darytojų, viršutinių apikaklių dirbėjų — 
atsiulėtojų, guzikų prisiuvinėtojų, egzaminuotojų pir
mųjų ir antrųjų beisterių, pritaikytojų.

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

KETURI0SDES1MTS KETURIOS VALANDOS SAVAITĖJ
Ateikite pasimatyti su mumis.

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

847 W. Jackson Blvd.

» “Ateities žiedo“ Vaikų draugijė
les sifsirinkimas ir atidarymas lie 
tuvių kalbos lekcijų bus pėtnyčioje, 
26 rugsėjo, nuo 5:30 iki 8 Valandų 
vakare, Mark \Vhite S<(. parko svet., 
prie Halsted ir 30 gatvės. Visi "Atei 
lies Žiedo’ nariai, taipgi ir tėvai, 
kviečiami susirinkti kaikurių daly 
kų aptarimui — Komisija.

Draugiško Ratelio repeticija vei
kalo Užburti turtai bus ketverge, 
rūgs. 25, kaip 8 v. vak. M. Meldažio 
svetainėje. Visi lošėjai prašomi at 
silankyti būtinai. — Valdyba.

Cicero. — Draugystės Lietuvos 
Kareivių nariai prašomi susirinkti į 
S. /.vibo svetainę (1317 So. 50 avė), 
subatoj. rugsėjo 27, kaip 8 vai. vaka 
re. • Ik'ikės dalyvauti Raudom^ 
Rožės Kliubo baliuj. Nariai susi
rinkit visi. — Valdyba.

Lietuvių Mechaniką susirinkimas 
‘bus ncdėlioj, 28 rugsėjo, West sidėj, 
Meldažio svetainėje kaip 9 vai. iš 
ryto. Kviečiame visus lietuvius 
mechanikus ir nemcchanikus ateiti 
lustojimas dykai. Be to, bus skai
toma protokolas iš mechanikų su
važiavimo New Yorke.

— M. Luškuskos.

Lietuvių ^Darbininkų Sąjungos 
mėnesinis susirinkimas bus pėtny- 
čioj, 7:30 vai. vak. T. Chcrnausko 
svctainėie, 1900 South Union avenue 
Visi narnu turite būti, nes yra svar
bių reikalų. — Valdyba.

Roseland — LMPS. 25 kp. mėnesi 
nis susirinkimas įvyks ketverge, 25 
rugsėjo, kaip 7:30 vai. vakare Auš
ros kambariuose 1090(1 Michigan 
avė. Visos narės kviečiamos skait
lingai atsilankyti, taip gi naujų atsi
vesti. — Kuopos sekr.

Roseland. — LMPS. 25 kuopos 
valgių gaminimo lekcijos įvyks pėt 
nvčioje, 26 d. rugsėjo, pas G. Ku- 
chinskienę 10356 Mabash avė. Lek
cijų duos, poni Strom. Pašalinės ir 
miręs kviečiama atsilankyti skaitlin
gai. Pradžia 7:30 vai vak.

— Komisija.

Roseland. — LMPS. 25 kp. rengia 
puiku teatrų Prisikėlimas gyvųjų, 
t.'iipffi ir koncertą 16 lapkričio. K of 
!*• s vot n i nCje, 11037 TVl i<?li iKii ii uve. 
Vietos ir apielinkės draugijų prašo
me nieko nerengei tą dieną.

— Rengimo Komisija.

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

Kenosha, Wi«. — LSS 58 kp. di
skusijos tema Kas darbininkui turi 
rūpėti daugiau: tautybė, ar darbi
ninkų reikalai, bus 28 dienų rugsė
jo 9:30 ryto Sociąlist Hali, kampas 
Sheridan Road ir Prerie avė.

— Komitetas.

Westsidės Lietuvių Viešo knygy
no delegatų susirinkimas įvyks pėt- 
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 Ge-I 
bėti Draugijos 4 skyriaus mėnesi
nis susirinkimas bus 25 rugsėjo, 
ketverge, kaip 8 vai. vakare Winge- 
tauskio svetainėje 4500 Talmon. 
Visi kviečiami atsilankyti. Valdyba.

Amerikos Lietuvių Kareivių susi
rinkimas įvyks ketverge. 25 rugsėjo, 
7:30 vai. vakare, Lietuvos svetainėj 
3249 So. Morgan st. Kareiviai inalo 
nėkit visi būti, nes turim daug svar 
bių reikalų apsvarstyti. Kviečiame 
ir tuos, kurie dar nėra įstoję į šių 
organizacijų.

Dr. S. Naikelis, Pirm.
J. J. Zamkus, Rašt.

Waterbury, Conn. Lietuvių 
Socialistų Skyriaus susirinkimas 
jvyks ncdėlioj, rugsėjo 28 dienų 10 
vai. ryto, 103 Green st. Visi nariai, 
būtinai priimkit, nes turim daug 
svarbių reikalų. Tie, kur norite būti 
nariais Socialistų Partijos, bus ga
lima įstoti, čarterį jau gavome.

— Org. P. Plečkaitis.

Milwaukee. Wis. — SLA. 177 
kuopos prakalbos įvyks 28 dienų 
rugsėjo. John Monks svetainėj 719 
First avė. Prasidės 2:30 vai. po pietų, kalbės drg. P. Grigaitia, iš Chi- 
cagos. Meldžiam nepraleisti progos 
ateikit visi, nes kalbėtojas dar pir 
mų syk mus atlankys

— S. Dementis.

Pa j ieškojimai
ASMENŲ JIEšKOJĮMAf

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI . . REIKIA DARBININKŲ 
' 9 j MM— ................. . ....... ........ ........... ............................... .....

Prašau p. \VILLIAM KLAUSA, I 
kuris gyveno 3210 So. Emerald avė., 
Chicago, III, ir kurisni šių vasarų 
išvažiavo į So. Dakotų, atsiliepkite 
tuojaus. Yru labai svarbus reikalas.

— Marė Jurgelionis,
824 So. Halsted st., Chicago, 111.

reikia DARBININKŲ NAMAI-ŽEME
MOTERŲ VYRŲ

REIKALAUJA KURPIŲ
Pujicškau šeimininkės prie ma

žos šeimynos gali atsišaukti našle 
ar merginu, arba vedusi *,M ra, gali 
turėij savo mažų šeimyna, tu.i atei 
ti pas inAne gyventi. Atsišaukit 
šiuo adresu: 2290 Mihvaukee avė.

Pujicškau Charles Andriekaus, 
gyveno Chlcagoje, kas praneš apie 
jį gaus $5.00 Adresas: Martinas Ru- 
beževičius, 1739 So. Halsted st.

PajieŠkau senes moters arba žmo 
nių su maža šeini) n:*, kuri galėtą 
pridaboti 4 metą m • 'gyty duodu 
kambarius garu apšildomus ir švie
sų, o su užmokesčm susitaikysime. 
Atsišaukit pn. Iii- S> Clil'ton Park 
avė. nuo 6 iki 10 vai. vak. Dominik 
Laucius.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ATIDUODAMA randon kambarys 

vaikinui 18-tos gatvės apielinkėje. 
Matyt galima vakarais.

N. F. N. 1724 Ruble St į

Reikia Moterų ir Merginų 
18 metų ir senesnių, prityri
mo nereikia gavimui geros 
mokesties musų kepamųjų 
miltelių klijavimo skyriuj. 
Jums greitai pakels mokes
tį, kaip tik prasilavinsite. 
Galima sėdėti prie darbo 
vėsiuose, švariuose švie
siuose, oringuose kamba
riuose. Mes parūpiname 
smagias drapanas darbui ir 
skalbiame jas kas savaitė 
dykai.

KREIPTIS

ANT 13 
AUGŠTO.

SOUTH STATO STREET, 
NAMAS

MARSHALL FIELD 
AND CO.

JIEŠKO KAMBARIŲ
Jaunas vaikinas pajieško švaraus 

kambario prie mažos šeimynos 
West Sidėj 18 ar Bridgeporto apie- 
iinkėje. Geistina, kad šeimininkė 
pagamintų valgį. Atsišaukit Frank 
l.etman, Sears Roebuck and ('.o. 
Dept. 152 Arba telefonuokite 
6 val.vak. Kedzie 2500 Dept. 142

CALUMET BAKING 
P0WDER CO.,

4100 Fillmore St.

PARDAVIMUI
PARDUODU restorantų, lietuvių 

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

.L Sarbutis parduoda bučerny ir 
grosernę; biznis išdirbtas per dau
gelį metų gera vieta lietuvių apgy- 
ventoj kolonijoj.

732 W. 19 St.
RASTA-PAMESTA

KAS RADO?
Mikolas Meiris pametė pilietybės 

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

1739 So. Halsted St.

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

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

PARDUODA.
Savininkas išvažiuoja į vakarus 

ir nori parduoti grosbrnę ir bučer- 
nę su namu už $6609; pusę reikia 
įmokėti. Kreiptis pn. 6601 So. Her- 
inlinge avė.

J IEŠKO DARBO
REIKALAUJA merginų prie dar

bo dirbtuvėje. Gera mokestis, pu
sė dienos subatoj. Atsišaukti, 900

viešbuty j už veiterf; esu dirbęs Pie
ty Amerikoj įvairiose valgyklose ir 
Rusioj; kalbu septyniomis kalbo
mis. Kam reikalingas meldžiu krei 
ptis laišku šituo adresu: S. A. 
Melvid 3229 So. Limo St., Chicago, 
Illinois.

REIKIA DARBININKŲ KRIAUŠIAI
MOTERŲ

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

mokestis. Delson Knitting Mills 
1519 Milvvųuke avė. Chicago

REIKIA patyrusios Lietuvaitės 
pardavėjos gera mokestis. Delson 
Knitting Mills.
1307 Mi!waukee avė. Chicago, III.
■ ............. ... ■■—r--------- -■

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

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

Reikia moterų ipilams siūti. Elek 
trinės mašinos gera mokestis, dar
bas ant visados. Atsišaukite:;

Empire Mattress Co.
2231 W. Madison st. Chicago, III.

------------------------------------- --------
Reikalauja moterų prityrusių 

pardavėjų. Turi mokėti anglų kal
bą. Gera mokestis ir puiki vieta.

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

REIKALAUJA

MERGINŲ

PRIE LUITĄVIMO

NUOLATINIS DARBAS 
IR 
GERA MOKESTIS

Mffg. Co
338 N. KEDZIE AVENUE

MES REIKALAUJAME KELIŲ
PIRMOS
KLESOS

KRIAUČIŲ

DAILIĄJAM DARBUI.

THE HOUSE OF 
KUPPENHEIMER

KREIPTIS J P. LHOTKY 
ŠAPA C.

411 S. SANGAMON G AT.

VYRŲ
Reikalingas aptiekolius. Turi būt 

registruotas asistentas ar geras g>ze 
lis, (apprentice).

.1. J. Cižauskas, 
SOI E. Wash. St. 

Springfield, UI.

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

REIKALAUJA namsargio pagelbi- 
ninko — 6226 Harpcrs avė., 1 pagy
venimas, užpakalyj.

Reikalauja freitinių darbininkų 
Rock Island freitauzėse prie laylor 
ir Sherman gat. Pastovus darbas, 
klmiskite fonnano.

Taylor and Sherman Sts.

PARDUODAMA PIGIAI
Penki akrai puikaus juodžemio 

arti Chicago* su namu keturiais 
kambariais, prie didžiojo kelio. Jus 
galite gyventi Čia ant kaimo, o 
dirbti (Jiic.ig(.j<*. Yra už 45 minu
čių važiavimo nuo miesto Burling- 
ono gelžkcliu. čia jums proga 
sigyti namus kaime ir būti nepri- 

gulmingu. Parduos labui pigiai ir 
lengvomis išlygomis. Kadangi 
ai yra nepaprastas pigumas, tai .ip- 
s’inokės jums pasiskubinti. Paul 
Baubly, 1404 W. 18 St., Tel. Canal 
»296.

DIDŽIAUSIAS bargenas Chicug>- 
je , pars c '.'ida 2 lotu, krūvoj 6Px 
130 pėdų pagal pat 72 Ir Archer A v. 
ant puikaus kalno su 15 žaliuojan
čių aržuolų. Atsišaukite pas savi
ninkų.

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

dviejų pagyvenimų 
kambarius; abudu pa
vanotus 
namas 
$300 ar 
likusius

ir kitais pa 
randasi ant 
daugiau lei
po $20.00 į 

ramios neša
tik

PUIKIAUSI DARBININKO PROGA 
Parsiduida 

namas 2 po 4 
gyvenimai su 
rankamais;
Prtdgeporto; 
kia įmokėti,
mėnesį išmokėjimui 
$22.00 į mėnesi; kaina namo 
$1,760. Atsišaukit pas

A. GBIGAS amt CO., 
3114 So. Halsted St., Chicago, 111.

Parsiduoda namas ir lotas. \ Na
mas dviem pagyvenimais po ketu 
ris kambarius naudynės ir kiti pa
lankumai, trijų metu senumo. Ran
dasi ant Brighton Place pusė blo
ko nuo Archer avė. Turi būt grei
tai parduotas. Adresas: 3114 SoU 
Halsted st.

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

Parsiduoda bučernė ir grosernč 
Bridgeporto npielinkėj, apgyvento, 
lietuvių. Meldžiu atsišaukti per te
lefoną; Drover 7305

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

Parduodama fotografjslės įtaisy
mas geriausioje vietoje lietuviui ir 
lenkui. Gera viela, gezas biznis. 
Rašykit šituo adresu: No. 7, 1739 
S<*. Halsted St.

Parsiduoda Kriaučių šapa su vi
sais įtaisymais. Biznis išdirbtas per 
šešis metus parsiduoda pigiai, prie 
žastį pardavimo patirsite ant vietos. 
Atsišaukit 832 — 33 rd St., Chicago.

RAKANDAI
TIKTAI SI MĖNESI.

Griausis pasiulinimas gaus puikų 
tikros skuros seklyčios setų, varto
ta 30 dienų, vertas $175. Mes esame 
priversti taipgi pratuštinti daug ki
tų seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
fonografas. PRISIUNčIAME L’Ž- 
DYKA. Priimame Liberty Bonds. 
WESTERN FURNITURE ŠTORAGE 

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

dėliomis nuo 10 iki 4 vai.

EXTRA BARGENAS
Jei reikalaujate rakandų, nepralei 

skite šito bargeno. Vėliausios ma
dos seklyčios eilė, valgomojo setas 
miegamojo setai, aksominiai kili
mai, paveikslai ir tt. bus atiduoda
mi už kokį nebūk teisingų pasiuli- 
niinų. Taip pat graži grojamoji pia 
nina stiliaus 1919 m. ir $200 ilvigu- 
ųju 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

PARSIDUODA SEPTYNIŲ 
PAGYVENIMŲ

namas: pirmas fibras tr*uro, o kita 
viršui da’is medžio; namas randasi 
Norlb saldės apielinkėje; neša ge 
ra*, landas, tik $1,00;).00 reikia įmo
ki li. c likusių suma raudos išmo
kės; galima priimti lotų kaipo da
lį j< iv'AČjimo. Atsišaukite pas sevį- 
r.'i ’.ų tekančiu adrear

A. GRIGAS and CO., 
3114 So. Halsted St., Chicago, III.

Parsiduoda puikus muro namas 
ScSių venilnv. .i-.niMM i
:»i»t l'.ridgenorto lietuvių apielinkC*- 
je; neša $72 j nifnesį raudos; $2,000 
reikia įmokėti, likusių sumų leng 
vais išmokėjimais taip kaip randų; 
prekė $7,000.00. Atsišaukite pas

A. GRIGAS and CO., 
3114 So. Halsted St., Chicago, 111.

T ai duodama kiminas 3158 Union 
avė., krautuvė ir du pagvvei.imai. 
Antrojo augšto randa atneša *74 mė 
nešini. Parduos už $8,500. Pusė rei
kia įmokėti.

Parsiuuoda pust1 akerio žemės, 
57-th pi. ir 73-rd avė. Suimnit, III. 
Suvesta yra srutvnės ir vaduo; par 
duosiu labai piaiai. Atsišaukit. J. 
Pūkis, 4751 West Jackson Blvd., 
Chicago, III.

SPECIALIS BARGENAS.
9 akrai 

('hieagos, 
Icy Park 
gelžkelio, 
portacija, 
Galima lengvai gyventi ant Šitos že
mės ir užsiauttirli sau visokiu dar
žovių ir vištų ir būti absoliučiai ne- 
prigulmingu. Didžiausias barge
nas turguje. Turi būti parduota šių 
savaite. Nužeminta kaina 2250, er 
ta $5000. Išlygos: $500 įmokėti, ly
kis p<> $20 kas mccesis. Rašvk, tcle- 
'enuok ar ateik pas Paul Baubly, 
1404 W. 18-th St. Tel. Canal 6296.

puikiausio juodžemio arti 
10 minutų eiti nuo Tin- 
stoties prie Bock Isicnd 
su gera užmiestine trans- 
prieina prie kieto kelio.

MOKYKLOS

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyrišku ir Moterišką Aprėdalą.

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus žinovu i trumpą 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą kuomet jus mokysitės.

Elektra varomos mašinos musą 
siuvimo skyriuose.

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

Petrenos daromos pagal Jūsų nederą— bile Stailes arba dydžio, ii bite madų knygos.
. MASTER DESIGNTNG SCHOOL
♦ J. F. Kaanicka. Perditinls 
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St. ant 4 lubų

Didelis Bargenas — 2 po 7 sėdy
nes “I-oxier” liinouzinai. Puikus iš- 
nuomavimui arba vestuvėms. Kiek
vienas vertas $2,700. Kas daugiaus 
pasiūlys, tas paims.

CRYSTAL ROCK OIL CO.
3932 So. Emerald avė.

AGENTAI REIKALINGI.
Rinkimui apgarsinimų ir įdresi 

Atsišaukite tik tokie, kurie galite 
duoti paliudijimą, kur dirbot už a- 
gentų. Kitokiems nėra atsakymo 

STRUPAS and CO.
92 Warwick St. Newark, N. J.

"REIKIA 3 ar 4 darbininkų; gera 
mokestis, darbas pastovus, atsišau
kite pas Warshawski and Co.

1915 So. State St., Chicago, III.
Phone S. Chicago 147

DIDELIS BARGENAS.
Parsiduoda Winton Six automo

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

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted sL, 2407 W. Ma- 
diaon, 1850 N. Wella st.

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

SARA PATEK, Pirmininkė

25 MERGINŲ 
I.ENGVAM 

v DIRBTUVĖS 
DARBUI. 

PUIKIOS DARBO SĄLYGOS.
ATSIŠAUKITE 
TUOJAUS

us- 
ni

Pajieškau giminių 
brolių Antano ir 
ninko Stanevičių r 
Pranciškaus, Rapolo ir 
Stanislavo * Rimkunų, 
Skirsnemunės mieste
lio; Simano Marijonos, 

Onos Andriukaičių, Palėsio kaimo, 
Skirsnemunės parap.; Jono, Onos, 
Zuzanos Strelickių, kaimynų Skers- 
nemunės par. visi Kauno gub. Nese
nai sugrįžau iš Francijos, 
mėnesių išbuvau 
Suv. 
daug kų jums papasakoti apie Lie
tuvą. Atsišaukit laišku ar per tele
fonų.

, kur 16 
muzikantu prie 

Valstijų kariuomenės ir galiu

AMERICAN COLORTYPE 
1151 Roscoe St.

CO

PARDUODAMA karas Pierce Ar- 
row 7 pasažieriams limousinas 1912 
m. pigiai. Atsišauki: pn. 642 W. 18 
St. Galima matytis dienų visada.

Anton Stanevicze,
Muzikantas,

Bariton and Slid Trombon, 
655 W. 18-th St. Tel. Canal 3892

Chicago, III.

JAUNOS MOTERIS.
Prie lengvo darbo dirbtuvėje $15 

i savaite pradžiai; nereikia paty
rimo. Pastovus darbas per visus me 
tus.

REIKALINGA.
Keletas Teisingų Lietuvių Vyrų ir 

Moterų, kurie galėtų pasidarbuoti 
tarpe lietuvių po Chicagą ir apielin- 
kt-s miestus. Nereikli apleisti sa
vo kasdieninio darbo, nes tas yra 
galima atlikti vakarais ir šventadie 
niaiM. ir taipgi vra reikalinga KE- 
NOSHOJ ir RAČINEJ Wisconsin; 
platesnėms žinioms rašyk pas:

Johi. D. Simans, numigę**.
V02*< ('ommercial Avė., Chicago, JH.

Parsiduoda 1919 metų mados au
tomobilius 5 sėdynėmis labai pigiai 
Priežastis paradavimo savininkas iš 
važiuoja į kitų miestų, atsišaukit 
tuojaus.

J. Morkus,
3257 Ix>we avė

RANDAI

City

INTERNATIAL BARBER SCHOOL 
Mokytis tereikia tik 10 dienų, pas 

kui mes mokame 50% to ką moki
nys uždirba 653 W. Madison St., 
vienas blokas i rytus nuo Halsted 
gatves.

OLSON OUG CO.
1508 W. Monro® St. Chicago

Parandavojimui pagyvenimas še
šiais kambariais ir ofisu. DentistasReikalingas vyras pakavimui po-

pterų. Gera mokestis darbas ant vi-»huvo užėmęs per 11 metų. Gera pro- 
sados. Atsišaukite: — People’š lęon ga atsakančiam žmogui.
and Metai Co., 5835 Loomis st., Dr. G. M. Glaser,
Chicago, III. 3149 So. Morgan St.

Skaitykite ir Platinkite
N A U J I E N AS




