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Visi vokiečiai turi apleisti Lietuvą
Vokietija negaus maisto 

jei neapleis Lietuvos
GELEŽINKELJŲ DIRBTUVIŲ 

DARBININKAI SUSITAIKĖ SU 
GELEŽINKELIŲ ADM1NISTRA 

CIJA.
Plieno darbinin 

kij streikas
Talkininkai prisibijo Vokietijos 

militarizmo stiprėjimo
VISI VOKIEČIAI TURI APLEIS

TI LIETUVĄ.

Kitaip Vokietijai bus sustabdy
tas maisto gabenimas, [ęako 
talkininkų vyriausioji taryba.

PARYŽIUS, rūgs. 27. — Vy
riausioji taryba šiandie nutarė 
pasiųsti per maršalą Foch notą 
Vokietijai, reikalaujančią, kad

Taryba mano, kad valstybės 
sutiks vėl praktiškai užblokuoti 
Vokietiją, atkertant nuo jos pir- 
klybą, maistą, reikmenis, nukle
gąs ir finansus, jei Anglijos, Fra 
nei jos, Amerikos ir Idalijos žmo
nės bus į tikrinti, kad yra pavo
jus pražudyti visus karės laimė
jimus, jei von der Goltz ir toliau 
galės budavoti reakcinę milita- 
rę mašiną, kuomet talkininkai j 
demobilizuojasi ir nusiginkluo
ja.

VVASHINGTON, nigs. 27. -- 
Geležinkelių dirbtuvių darbinin
kai (šopmėnų) unijų atstovai 
šįvakar pasiekė susitarimą su ge 
ležinkelių admjiustracdja apie 

algas ir darbo sąlygas, kurios 
! bus veikmėje, kol geležinkeliai 
bus po valdžios kontrole. Koks 
tas susitarimas, dar nėra paskel
btas, kadangi jis dar nėra galuti
nai apdirbtas, bet unijistai sako, 
kad esąs plačiausias, kokį organi 
žuoli darbininkai kada-nors bu
vo padarę. į

Susitarimas paliečia daugiau
kaip 600,000 darbininkų ir sulig bininkų reikalas yra reikalu vi- 
menkij žinių, išgauta 8 vai. dar- sų darbininkų” ir kad “Socialis- 
bo diena su pusantros mokesties tų partija stovi su plieno strei- 
už viršlaikį; darbininkai gausią kieriais ir išreiškia viltį, jog vi- 
unijos algą, kokia yra tose ama- J sos šalies darbininkai pagelbės 

i prieinamais bu
dais”, ne^ “plieno darbininkai 
pradėjo kovą už savo laisvę”.

SOCIALISTAI REMIA PLIENO 
DARBININKŲ STREIKĄ

CHICAGO. - Nacionalis pil
domasis komitetas Socialistų 
partijos vakar išleido paskelbi
mą, kad Socialistu, partija remia 
plieno darbininkų streiką ir kvie 
čia angliakasius ir geležinkelių 
darbininkus susijungti su plieno 
streikieriais nes tas reikalinga 
kad įgyjus greitą pergalę.

Užreiškiama, kad “plieno dar-

ni-_. ----”gg.'I2SSS-J—S—'J'.'IJĮ!! USĮĮL—l ‘ -Jgg
| užbaigti streiką. Tuosyk trustui 
nereikėtų pačiam duoti pasiū
lymus dariniu ūkams ir tuo vie
šai prisipažinti kad darbinin

kai jį pergalėjo.
(Daugelyj vietų, kaip So.

Chicago, Gary ir k. trustas ne
va atidarė dirbtuves. Iš kaminų 
rūksta durnai, barška mašinos ir 
išrodo, kad neva ten dirbama.
Bet net kapitalistų luikrašiiai Qa|| į)Uti KraUlO 0^116111110 
nrinn.zmfn kii/l fm vrn niiLusi M

Tnie Iransialion filed with the pO't-maMer at Chicago, UI. Sept. 29, 1919 
as reijuhid by the act of Oct. 6,1917

Visi traukiniai Angli 
joje sustabdyti

.latiginu kaip “kainiuflažas”,, VIgU0TINAS ANGLU0S GE- 
kad stialkieriui manytų jog j LEŽINKELIŲ DARBININKŲ • 

/ STREIKAS.“dirbama”, kuomet ten nieko 
nedirbama ir nėra kam dirbti).

priemonių, jei reikalavimas ne
bus išpildytas.

Nota praneša Vokietijai, kad 
muitinimas bus tuojaus sustab
dytas ir finansiniai susitarimai,
kurių ji prašė, bus pertraukti,! 
jei Lietuva nebus evakuota.

Figaro ;^<o, kad Amerikos 
ekspertai sumanė tas priemo-

Ko plieno darbinin
kai reikalauja

Veik visi traukiniai sustabdyti. 
Dar niekad tokio pasekmingo 
streiko nebuvę.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III. Sept. 29, 1919 

required by the act of Oct. 6,1917
STREIKAS PAGELBĖJUS 

LLOYD GEORGE’UI

a s

* Tnie tra.isfation filed with the post- 
niaster at Chicago, III. Sept. 29, 1919 
as rečiui red by the act of Oct. 6, 1917

PASKUTINIEJI ANGLAI AP
LEIDŽIA ARCHANGELSKĄ

tuose ir daugel kitų mažesnių jiems visais 
patogumų. Susitarimas automa 
tiškai netenka veikmės kaip tik 
geležinkeliai pereiną privatinėn 
iruosavvbėn.

----------------------------- LONDONAS, rūgs. 27. An- 
12 REIKALAVIMŲ PUNKTŲ, glių kontroliuotojas įsileido palie 

--------  įpimą sustabdyti visokį gabeni- 
Streikuoijančiųjų geležies ir nią anglių ir Cardiff į svetimas 

plieno industrijos darbininkų šalis. Tikslu paliepimo yrax su- 
reikalavimai suglausti dvylikoj

Tikslu paliepimo yra\ su
taupyti anglis dėl šalies.

Kodėl reikalaujama, kad vokie
čiai apleistų Lietuvą.

Parlamentas atidėsiąs kitus klau 
simus delei geležinkeliečių 

streiko.

LONDONAS, rūgs. 2$. — Na-

LONDONAS, rūgs. 27. — An
glų evakavimas Archangelsko 
tapo užbaigtas, išėmus 2(X) ško
tų kareivių, kurie, tikimasi, iš-

Meksikos sukilėliai 
susivienijo

VILLA VADOVAUS VISAIS 
MEKSIKOS SUKILĖLIAIS

RUMUNŲ TERORAS VENGRI
JOJE.PARYŽIUS, rūgs. 29. — Vy

riausioji taryba nutarė pa liepti 
maršalui Foch pasiųsti ultiniahi ■ Rumunai areštuoja ir šaudo ven 
mą Vokietijos valdžiai, kad tai- kfus.
kiuinkai ir susivienijusios valsty 
l>ės laikys Vokietiją a įsakomi li
gą už von der Goltz armiją Lie
tuvoje ir reikalaus tuojuutinio tracijoj nebuvo riaušių.
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BUDAPEŠTAS. rūgs. 28. — 
Vakarykštėj Socialistų demons-

evakavimo tos teritoirjos ir de-1 Ministerio pagelbininkas Kut 
kafalvy tapo areštuotas rumunų, 
kadangi jis vadovavo delegaci
ją, kuri varde rusinu, prašė juos 
palikti vienoje šalyje su veng-

narna praktiškai atnaujinti blo
kadą prieš Vokietiją, jei nebus 
išpildyti pridėtieji prie ultima
tumo paliepimai.

Ta aplinkybė jog Krank Peik, 
C.ro(we, Sciapoda ir Maišui patįs 
pasirašė po paliepimais parodo 
svarbumą von der Goltz nepai
symo taikos konferencijos. Jie 
mano, kad tai yra šaknis kons
piracijos vėl pastatyti buvusį kai 
zerį ant sosto, atmesti taikos su
tartį ir užgriebti per spėką a- 
Iimtas iš Vokietijos teritorijas, 
kaip Danzig, Sileziją, Lenkiją, 
Schles\vig ir net galbūt Alsace- 
Lorraine.

Gen von der Goltz turi tvir
tą paramą visos reakcinės Vo
kietijos, taipgi mi1! i ta ris tų ir
inonarchistų, kurie vis dar te
bėra stipriais, nežiūrint sumuši
mo. Vyriausias tarybas gautos 
privatiškos žinios parodo, kad 
von der Goltz turi apie 50,000 
kareiviu, bet manoma, kad jis 
gali surinkti armija iki pusės 

. milijono, prižadant atsteigimą 
Vokietijos imperijos ir panaiki
nimą atlyginimo talkininkams.

Ikišiol valdžia vis tvirtino, 
kad ji bejicgę ką nors padaryti, 
kad privertus von der Godtz eva
kuoti Lietuvą ir taikos konteren 
rija mano, kad tai tiesa, kadan
gi valdžia yra taip silpna, jog ji 
gali pulti, jei griebtųsi aštrių 
priemonių prieš Vokietijos kari
ninkų didvyrį.

Tečiaus taryba penkių nutarė, 
kad gen. von der Goltz priešini
masis pasiekė tokią vietą, kad 
reikia ką-nors daryti, kad palai
kius garbę ir pagodonę taikos 
konferencijos ir talkininkų vals-

Rumunai taipjau areštavo vy-

vard, kuris papasakojo anglu 
misijai apie rumunų papildytas

Tulas vengras, lieut. Klein kai
me Berhida pašovė du rumunu 
kareiviu, po ko rumunai palie
pė sušaudyti dešimt oficderi'ų 

Veszprim garnizone ir 7 žymius 
piliečius, taipjau paėmė 4 užsto- 
vus. Jie tapgi grasino sudegin
ti kaimą.

Iš grafo Karaczoni dvaro ru
munai paėmė daigtų ir gyvulių 
už 11,000,0000 kronų.

WILSONAS SUGRĮŽO 
SHINGTONAN.

Turėsiąs pasilsėti, bet jį 
daugybę darbo.

WA-

laukia

28VVASHINGTON, rūgs.
Prezidentas Wiįsomis nė neuž
baigęs savo maršruto už tautų 
lygą, šiandie delei susirgimo su
grįžo Washingtonan. Jis yra la
bai nuvargęs nuo nuolatinio lai
kymo prakalbų per trįs savaites 
ir turėsiąs ilgą laiką ilsėties, kad 
^atgavus sveikatą. Bet gi ir na- 
Imie jį laukią daugybė darbo, ša
lis pergyvena didelį plieno dar
bininkų streiką, iškįla geelžinke- 
lių klausimas, artinasi darbo 

ir kapitalo konferencija, sena
te eina kova už priėmimą prie
dų prie tautų lygos santarvės ir 
taikos sutarties, taipjau laukia 
įo nuosprendžio daugybė svar
bių tarptautinių klausimų,. Tad 
vargiai poilsis bus galimas.

Ilavedė Viliai savo armijas, gin
klus ir pniigus. Meksikoj ei
na karšta rinkimu kampanija

WASH1NGTON, rūgs. 26.
Francisco Vilią ketina pamesti 
savo plėšikiškus darbus ir pri
tapti vadovu visų Meksikos kon
trrevoliucionierių. Kaip prane
ša atvykęs į Washingtoną iš Vil
ios kvatieros Durangoj kurje- 
ras, visi Meksikos sukilėliai, a- 
part Felix Diaz, sutiko, kad Vil
ią butų jų vyriausiu karvedžiu 
ir paveda jam savo kareivius, 
ginklus ir pinigus. Kurjerns at
sivežė su savim ir dakunr utą 
apie tai, po kuriuo pasirašę se-

Gen. Banuelos iš Zacatecas; 
gen. Meixueir^, Oaxaca; gen. 

Magana, Moxelos; gen. Pelaezo, 
Vera Cruz; gen. Carrer Torrez, 
San Luis Potosi; gen. Caballero, 
Tamaulipas; gen. Almpzen, Nu- 
evo Laon; gen. Cedillo, San Luis 
Petost and Coahulla, ir gen. Gu- 
tierrez Coahuila.

Vilią įieško pagelbos Ameri
kos kapitalistų, žadėdamas jiem 
didelių koncesijų Meksikoje, ka
da jis pergalės dabartinę Carran 
zos, ar kokią |X) dabartinių rin
kimų užimtų vietą valdžią.

Du kandidatai į prezidentus.
Dabar Meksikoje eina smarki 

prezidento rinkim,!’, kampanija. 
Dabartinis prezidentas Camm- 
za atsisakė nuo kandidatūros ir 
kandidatais į prezidentus yrR 
generolai Gonzalez, kurį remia 
carranzistai ir Obregon, buvęs 
karės ministeris. Manoma, k|ad 
rinkimuose laimės (gen. Obre- 
gon, kuris yra daug pažangesnis 
už Gonzalez. Dabar abu kandi
datai važinėja jm) šalį, laikydami 
prakalbas ir visaip agituodami 
žmones remti juos likę rinkimų.

EMMA GOLDMAN PALIUO- 
SUOTA.

JEFFERSON CITY, Mo., rūgs 
27. — Emma Goldman, kuri iš
buvo Missouri kalėjime du metu 
už peržengimą špionažo įstaty
mo, šiandie tapo paliuosuota ir 
tuojau* išvažiavo į Neav Yorką. 
Vakar ji lankėsi Chicagoje.

LAUKIAMA SVARBIŲ PER
MAINŲ PLIENO DARBININ

KŲ STREIKE.

LONDONAS, nigs. 27. -+ Pir
moji diena didžiausio streiko 

Anglijos istorijoj praėjo be su
mišimų, bet su praktiškai pilnu 
sustabdymu geležinkelių trans-

Šiandie dar daugiau darbininkų 
sustreikuoos, bet plieno trus- 
tas irgi rengiasi prie sulaužy
mo ątreiko.

NEW YORK, rūgs. 28. Diiu 
lio manoma, kad ateinantį sa
vaitė bus sprendžiamoji plieno 
darbininkų streike. Ir abi pusės 
uoliai rengiasi viena kitą perga-

Ryto ryte prasidės streikas 
1 Bethlehem Steel Co. darbininkų 
Taipjau sustreikuos iri 
kelių kitų nepriklausomų plieno 
kompanijų, darbininkai. Kaip 
platus bus tas naujas streikas, 
dar sunku pasakyti, o nuo to 
žymiame laipsnyje priklausys to 
Kimesnis streiko bėgis. Streikie- 
riai belo atlaikė daugybę susi
rinkimų ir išdalino šimuts tūk
stančių brošiūrėlių ir lapelių, 
kviečiančių darbininklus ir to
liau tvirtai laikyties, o neprisi- 
dėjtįsius prie streiko, tuojaus 
mesti darbą, kad uždarius visas 
iki vienos plieno trusto liejyk
las.

Trustas irgi išsiuntinėjo vi
siems darbininkams laiškus, kad 

panedėlyj atsidarys dirbtuves 
ir darbininkai kviečiami grįsti, o 
jie bus gerai apsaugoti. Visur 
trustas atsigabeno daugiau mu
šeikų, taipgi daugiau policijos 
ir kazokų.

Vienok, kaip matyk plieno 
trustas silpnėja. Kuomet darbi
ninkai dar nededa tokios didel
ius svarbos ateinančiai savaitei 
ir yra pasirengę kovoti kad dar 
ir daugelį savaičių, plieno trus
tas kalba, kad ši savaitė bus 
sprendžiama. Ypač jis daug svar 
bos deda ant to, kaip atsilieps 
Bethlchemi Steel Co. darbinin
kai į paskelbimą streiko. Tur
būt jei ir šios komįpanijos dar
bininkai sustreikuos, trustui ne
beliks vilties laimėti ir jis pasi
duos. Beto iš trusto viršininkų 
kalbų galima suprasti, kad trus
tas, nors pirmiau užreiškė, kad

bar net pageidauja prezidento 
Wilsono ar keno kito įsimaišy
mo į plieno streiko, kad tuo iš
gelbėjus trusto garbę ir tuo pa
čiu laiku išgavus iš darbininkų 
sutikimą pavesti arbitracijai jų • *11 * W < £ 1 11

1. Kolektyvaus darbininkų 
derėjimos teisės su samdytojais.

2. Priėmimo atgal darbininkų, 
prašalintų iš darbo dėl jų veiki
mo unijoj.

3. Aštuonių darbo valandų portacijos visoje šalyje, 
dienoje.

4. Vienos pilno pasilsiu die
nos savaitėje.

5. Panaikinimo dy i dešini t-ke- 
turHj valandų šifto.

6. Padidinimo mokesties tiek,

taiIkišioU, unijos 
buvo pasekmingiausis sustabdy
mas industrijos, kokį tik iki- 
šiol pajiegė darbininkai.

Vieni tik gatvekariai ir omni
busai išgelbėjo Londoną. Tūlą

kad ji garantuotų darbininkui , įtaiką gatvekarių ir omjnibusų 
žmonišką, Amerikos sąlygoms'........ * -...... ’......
tinkamą, gyvenimą.

7. Sąlygoms atatinkamai nus-

suose darbuose ir darbininkų 
klasifikacijose. (

8. Dvigubos mokesties už vi
sokį viršlaikio, nedeldienių ir 
šiaip šventadienių darbą.

9. Koileklaviino paprastų ir ne
paprastų unijos mokesčių per 
kompanijos raštinę (“check-off” 
sistema).

10. Laikymus senumo pirme
nybės principo darbe, darbinin
kų skaičių didinant, ar mažinant.

11. Panaikinimo kompanijos 
kuriamųjų unijų.

12. Panaikinimo fizinio kvo
timo darbininkus samdant.

Mirė garsi dainininkė.

LONDONAS, rūgs. 27.

South Wales, pasimirė viena 
garsiausių pasaulio dainininkių 
Adelina Platti.

Ji gimė 1843 mi. Ispanijoj ir 
skaitoma yra, kad dabar visa
me pasaulyje nėra jai lygios 

daininkės. Ji pirmu syk pasi
rodė operoj Amerikoj, ir išsyk 
pagarsėjo. Kada ji keletą me
tų vėliau sugrįžo į Ameriką, jei 
buvo mokama po$5,(MM) į vaka
rą. Apskaitoma yra kad ji savo 
dainavimu užsidirbo apie $5,- 
000,000.

PRITARIA KUNIGŲ STREI
KUI.

CHICAGO. — Kun. Charles 
A. McAlpine, narys nacionalio 
baptistų pa ra pi jonų komiteto 
pritaria kunigų streikui. Jis sa
ko, kad gaunant įs $800 į metusi 
neskaitant kitų įplaukų, kuni
gai turi sustreikuoti. Girdi, jei 
jis dar butų kunigu ir gautų to
kią mažą algą, jis tikrai pradėtų 
organizuoti kunigų uniją ir pas-

jų reikalavimus. Mat tuosyk tru- , kelbtų streiką. Bet kas butų jei 
stas galėtu, paskelbti, kad tik pil- patįs parapijonai sustreikuotų 
dymas šalies valdžios pageidavi- ir visai nebemokėtų kunigams 
mą jis sutinka arbitruoti ir tuo algų, kas tada butų?

operatoriai manė paskelbti užuo 
[kvutos streikų geležinkelie 
čiaYųs, bet tapo nutarta atidėti 
galutą nuosprendį iki panedėlio.

šįvakar didelis susihinkimas 
geležinkeliečių buvo laikomas 
Albert svetainėj, kuriame kalbė
jo James Henry Thomas. Pir
miausią susirinkusieji per visą 
valandą dainavo “Raudonąją 
Vėliavą”, oficialė daina tarp

tautinių socialistų. Paskui Tho
mas pasakė karštą prakalbą, 

kurioj pasmerkė viklžią ir pa
sakė, kad iškyla tokie keblumai, 
kurie gali privesti prie kraujo 
praliejimo.

Kaip Thomas, taip ir unijos 
prezidentas C. T. Cramp tikrino, 
kad darbininkai šiame kirzije 
stovi tvirtai užpakalyj savo va
dovų.

’ streikas yra išsigelbėjimu pre
mjerui Lloyd (ieorge ir jo var
ginamai valdžiai, kuri tuo įsi
gijo gerą pasiteisinimą už ati
dėjimą veikimo painiuose Airi
jos ir Rusijos kausimuose ir 
pertvarkyme kabineto.

Buvo tikimasi, kad premjeras 
paduos iširšimą šių beveik neiš
rišamų klausimų susirinkus par 
lamentui už dviejų ar trijų sa
vaičių, bet dabar yra abelnas rei 
kalavimas. kad parlamentas bu
tų sušauktas tuojaus svarsty

mui geležinkelių situacijos ir iš 
premjero nesitikimą pridavimo 
išrišimų pirmųjų klausimu,.

Pirmuoju rezultatu yra pas
kelbimas, kad Airijos vyną il

sis s e k r c t o ri u s po lam 
MacPherson pasveiko ir dabar 
neberegzinnos ir kad lordas 
French pasiliks vice-karalimn.

Streikas nėra taip visuotinu, 
kaip išpradžių buvo paskelbta. 
Apie tuzip.as toli einančių trau
kinių vakar išvažiavo iš Londo
no ir daug kituose distriktuose.

Vienas traukinis iš Londono į 
Manchester buvo valdomas dvie 
jų armijos majorų, kaipo inži
nieriaus ir pečkurio.

Valdžia užbaigė prisirengimus 
apie maistą ir nėra pavojaus 
apie didelį maisto trukumą.

Visos “spėkos peklos, presus, 
estrados, ir net galbūt pamoksli
ni učių bus pavartotos prieš 
streikierius“, sakė prezidentas 
Cramp, bet jeigu darbininkai 
laikysis tvirtai, jie išeis perga
lėtojais.

Grąsina ginklais.
Tra nspor taičj o s m i uis t e ri s 

Sir Eric Geddes pasikalbėjime

“Tai yra tiesioginė kova tarp 
darob ir valdžios. Kiekvienas j- 
rankis bus panaudotas valdžios 
šioje kovoje — jei reikalas bus, 
kagelba ginkluotos spėkos. Val
džia išsilaikys ar puls šioj ko
voj.”

Visi darbininkai atsiliepė į pa- 
kelbimą streiko.

LONDONAS, rūgs. 27. Kiek 
galima buvo/ patirti šiandie po 
piet, National Upion of Railway 
men sustreikavo kaip vienas ir 
sustabdymas traukinių yra pil
nas. Telegrafiniai ir telefoniniai 
pranešimai unijosg pildomajam 
komitetui iš tolimų centrų pa
rodo, kad vietų skyriai remia 
komiteto žingsnį paskelbime 
streiko.

Trnc Iranslnlion fih'd with the post- 
inaslcr at ( hicago, III. Sept. 29, 1919 
as reąuircd by the act of Oct. 6, 1917

Skoda dirbtuvės nacionalizuotos

VIENNA, rūgs. 26. — Garsio
sios Skoda ginklų ir amunicijos 
dirbtuvės prie Pilsen tapo naci
onalizuotos, jKisak čia gautos 

žinios. Paskirtoji vedimui diri)- 
tuvės naujoji taryba susideda 
iš 6 čechų ir 3 franeuzų.

(Paskiausios žinios sake, 
kad Aimerikos sindikatas veda 
tarybas apie nupirkimą Skoda 
dirbtuvių, kurios išdirbinėjo gar 
si uosius hovitzerius, vienas iš 
geriausių sunkiųjų kanuolių).

SKAITYKIT IR PLATINĖTI 
“NAUJIENAS“
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MAUHENOS Įlis darbininkų dirba dar 12 
M. valandų dienoje ir 7 dienas lithuanian dailv j* j

savaitėje. Vieną dieną sa
kaitėje tečiaus jiems tenka 
dirbti net 24 valandas be

Pvhiished Daily «xe«pt Sunday by 
the Llthuanian New# l’ub. Co„ Ine.

Editor P. Grigaitis

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

Teiephont CanaI 1506

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedėldienius. Leidiia Naujieną Ben
drovė, 1739 S. Halsted St. Chicago, 
UI. — Telefonas: Cinai 1506. .

Uiaisakoiuoji Kaina:
Chicagoįe — pačti:
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8uri*Htu** chieatoj, kapitalistai ėmė sau
ė5.oo kti, kad “civilizacija pavo- 

.’ 1.65 jjuje!” Jeigu musų visuome- 
• ^JSinei ištiesų rūpėtų civilizaci-

16.00
3.50
1.15
1.45
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'Skaitytoju Balsai tusių musų draugų sąjungiečių 
ir nuvedė juos nuo socializmo 
kelio į anarchistinio sindikaliz- 
mo šuniukus — į pasivadinusią 
save “komunistų partiją”. Tuo 
bildu L. S. Sąjunga tapo .suar
dyta — ta mūšy Sąjunga, ku
rią mes ovganizavom ir ugdė m 
per keturiolika metų.

Sąjungiečiai! Jus žinot, kad 
skleidi: uis Mėsinio susiprati
mo ! /rp darbininkų gali būt 

j pasekmingas tik tada, kada tie,
su- 
ir

Cirumodama sušaudymu tu i l.i mas,) Demokratinės Kon 
už kiekvieną mėginimą pro-Jtroles Unijos (Anglijoj) orga- 
testuoti prieš skriaudimą,,nas, “Tlie Foreign Affairs”, už 
sodžiaus administracijai, pa-,rugpiitČlo mėnesį, pasklebė su
suk skundų autorių, gir tuok-‘trauką Finlendijos diktato- 
liauja, slepia pabėgėlius, o ritins, 
darydama kratas, naudojasi veikimo, I 
svetimu turtu, o kairiais sta- ii talkininkai, 
čiui pasidalina konfiskuotai-1 koma: 
siais priMluktais ir rūbais. ••

Nedorais darbais ir pieši
mu ypač pasižymi žemės ma
tavimo būriai: stovėdujmi ant 
kelių, jie atima produktus ir 
pasidalina tarp savęs, o kar
tais čia pat parduoda speku- 
liatorių kiįinomjs, plaka na- 
gaikonris ir muša šautvų ran 
keliomis piliečius už mėgini
mus protestuoti. Atima ir 
plėšia svetimą turtą su revol
veriais rankose kartais ir vie
tinių nepaprastų komisijų 
nariai, o (lipydami kratas va
gia auksą ir brangius daik
tus; geležinkelių tarnautojai 
- konduktoriai ir kontro
liuotojai — (vilioja į savo o- 
fisą. krepšelninkus (rusiškali 
“miešočnik” spekuliantus, 
kuris kontrobanda gabena 
produktus iš sodžiaus į mie
stus ir tenai brangiai parduo
da. Red.) ir plėšia juos, o 
kada šie pasipriešinai tai bū
na tokių atsitikimų, kad juos 
išmeta iš vagono, kuomet 
traukinys eina visu smarku
mu.

Net sostinės rajonų admi
nistracijos atstov: f kartais 
neatsilieka savo p!asik;idimu 
nuo tamsių ir menkai 
pratusių sodžiaus

ninku sąjungą. Del šios kuni
gų agitacijos rugp. 10 d. susi
rinkimo dienotvarkėje buvo pa 
statytas klausimas, ar L. Vals
tiečių Sąjungos kuopą dar pa
laikyti, |ir panaikinti. Susirin
kime pranešimą apie L. Valstie
čių Sąjungą (atsiradimą ir pro
gramą) darė iš Kauno atvykęs 
L. Valstiečių Sąjungos Centro 
Komiteto pirinjiįlinkas. Po pra
nešimo nbudu vietos kunigai 
(klclx>nas ir kamendorius) mė
gino vėl prieš L. V. Sąjungą agi
tuoti, bet be pasisekimo, nes vi
si priekaištai buvo atremti. Ma
tydamas, kad nieko nepeš, kle
bonas, ndaukdĮijinas galio, už
pykęs, išėjo, o kamendorius pa
silikęs, jau daugiau netrukdė. 
Buvo pastatytas klausimas ar 
naikinti L. Valstiečių Sąjungą, 
bet tokių neatsirado, išskiriant 
vieną, kuris, pasirodo, visai ne 
savo vieton buvo atsisėdęs.

Paskiri buvo svarstoma gir
tuoklystės klausimlas ir išnešta 
protesto nutarimas prieš Zapiš- 
kio viršaitį Marcinkevičių, ku
ris net valsčiaus raštinėj su sa
vo sėbrais girtuokliauja ir prieš

{Ui ikreikitas Mante ekyrlaju 
nuomones Redakcija neatsako.}Finlendijos

generolo Mannerheimo, 
kuriam dr.ibar gelbs- 
’ Be kita ten sa- 
“Balandžio mėnesyj 

'.1918 m. jis (generolas Maįmer
kei m) užėmė valdžią. Arešta
vo 90.000 darbininkų; 11,478 
mirė kalėjime, veik išimtinai 
badu. Apie 15,000 20,00') be
jokio tardymo lapo sušaudyti. 
Persekiojo socialistus žiauriau 
negu kasnors kitas”.

Kaipo liudymą šilo paskelbi
mo teisingumui laikraštis cituo
ju’ tokius įžymius laikraščius 
kaip “Manchester Guardian” ir

“KAIRIASPARNIŲ 
IŠMINTIS.

Tie darbininkai dirba vie 
na savaitę dienomis, o ant
rą naktimis. Kad perėjus 
nuo dieninio darbo prie nak
tinio arba nuo naktinio dar 
bo prie dieninio, tai darbi
ninkai nepasilsi pusantros 
dienos, iki sekamo “šifto,” 
o dirba du “šiftu” paeiliui— 
ištisas 24 valandas be palio
vos.

Štai kokias sąlygas kentė
jo iki šiol plieno darbinin
kai.

O kada jie delei šitokių 
sąlygų dabar išėjo į strei

apie 
išmintį

matau reikalo užreikšli, kad aš Į
neturiu tikslo įžeisti tuos buvo-(yrn jau susipra 
sius dnihigus hei pasijuokti išjsiorganizavę į vieną 
jų protavimo. Darau tai tik stiprų kūną.

Pirma negu kalbėsiu 
musų “kairiasparnių

12 
av

paltu:
Metams ..............

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

Lietuvon ir kitur uieieaiuose: 
(Atpiginta)

Metams ....................
Pusei metų...............
Trims mėnesiams ................. 2.00 Į

P ingius reikia siųst Pačto Menei I
Orderiu, kartu su užsakymu.

ja, tai ji senai butų paėmusi 
į nagą tą žmonių' plėšikų 

\7:witruat^

Apžvalga
Kunigas — plieno 
trusto ramstis. BOLŠEVIKAI APIE SAVO 

TVARKĄ.

“Chicago Evening Ameri- yrHP niai with the post-
can” paskelbė pasikalbėji- mf’sier ,at n!‘ Srcn‘i2r !;!}" , / i . i-i tt ns reipiired by the act of Oct. 6,1917mą su lenkų kunigu F. H.
W<> j tale-wic2iivi m, Nekalto
Prasidėjimo bažnyčios kle
bonu, South Chicagoje.

Kunigas pasakė, kad jo valdžios 
parapijonįs ir viengenčiai, Ontralinio Skundų Biuro, 
kurie dirba Illinois Steel me yra įdomiu dalykų.

Tasai Skundų Biuras tapo į-'yra panašus darbo žmonių “ro- 
’-’jus”, vieS.

uždarbiu ir nenorintįs Strei-^msio gale, ir aprašymas palie- koje Rusijoje, 
kuoti. Jie, girdi, pirma dirb čia tiktai kek .ą pirmutinių dū
davę po 12 valandų UŽ 15 ar-'ną jo veikimo. Nežiūrint to, 

i apie Skundų Biurą 
<iar nesuspėjus buvo toli prasi- 
pluliuti, 4 j C. kaip., .aprašymas j 
srLo, ėmė kreipties "
žmonių su visokiomis 
domis:

Uitsi.i bolšvviky laikraštis 
**>Jovy Mir", c-iiumtiH Yov-

ke. išpaustlino rugsėjo o d. 1919 
in. oficialj Rusijos “sovietų 

” aprašymą vadinamo i 
mo Liaudies Komisariato Spau 
dos Biuras. ]

SIERRA LEONE — AFRIKOJ.
New York. — (Geležinkelie

čių streikas). Tik-ką gauta čia 
laikraščio “Sierra Leone Week- 
ly News” kopija, už liepos 26 
tfieną, rodos joge»i darbtininkų 
nepasitenkinimas persimetęs da 
gi :|nglų valdomoj vakarinėj 
Afrikoj. Vietos gyventojai, ne
grai, geležtinkelio mechanikai, 

Cline miestelyj, metę darbą 
kad užprotestavus prieš nede-* 
rainą su jais elgimąsi sulaikant 

i jiems priklausančius t. v. “ka
rės bonusus”, kurių, kaip sako
mi vaklžia jiems buvo užtik
rinusi. x

'lai rodo, kad koloniale Di
džiosios Britanijos valdžia bu- 

susi- ’vo įleidusi patvarkymų, užtik- 
valdžios!"*'™ Stetesinan”.

•dėlto, idant jie, perskaitę šitą 
rašinėlį, gerai pagalvotų. Nors 
liesa, daugelis jų galvojimą 
skaito esant bergždžių dalyku. 
Bet... /

Taip jab noriu pasakyti, kad 
ženriau paduodamuos citatos y- 
ra girdėtos įvairiose Amerikos 
lietuvių kolonijose. Tų citatų 
autoriai yra ne paprastieji są
jungiečiai, o “pasižymėjusieji”

Tuo kūnu lai ir yra musų L. 
S. Sąjunga.

Todėl mes, Lietuvių Socialis
tų kuopa W;/terburyj, Conn., 
nepaprastame savo susirinkime 
rugsėjo 19, 1919, 
num. 103 Green. St., 
atsišaukti į visus tuos 
čius, kurie pasilipote 
socializmo principams ir išli 
kimi Socialistų Partijos ir Lie

svetainėj 
nu tarėm 
sąjungie- 

išlikimi

si Inos f aidus paduoda “so
vietų v.ddžios” įstaiga, kuri va-

kininkams, dirbantiems aut 
valdžios operuojamų geležinke-

dinas! Valstybinio Kontroliavi- lnį’ Bet k,'0,”el europiečiai ir 
vt.Jkannes Indijos 

iTjų nmtomM M ^.U<’T: 

i^ataujhmtiš'boi^vikiš- «rui nrechanikai, būdavo dis- 
krnnnlUojaiiii. ~ —

kuoti. Jie, girdi, pirma dirb'čia tiktai kek ą pirmutinių d’>- '---------------------------------------- no
davę po 12 valandų UŽ 15 ar- nų jo veikimo. Nežiūrint to,' . ’iLuntinini
ba 18 centų UŽ valandą; O da}kad žinia apie Skundų Biurą* PflSflllllO Darbininky .

dirbtuvėse, esą geri, loyališ-
ki piliečiai, patenkinti savOpicigtas šių metų balandžio nu"-1

niechanikai 
i užtikrintas su

mas, tai vietos gyventojai, ne-

du kuotrumpiausiai suglaudęs, 
idąnt neužėmus laikraštyj daug 
vielos. Tiesa, daugelis tų cita
tų gal ir neturi bendra su socia- 
lislaišku mintijimu, vis dėlto, 
jos puikiai persta to tuos “kai- 
riasparnius”. Štai juos:

Kartą, Šliupui prakalbą lai
kant, du “kairiasparniai” tarė: 
“EL eikiva! Ana, ir kunigas 
safcė, kad jiš (taigi šliupas) nie
ko nežino”. Vadinas, jie Lik iš 
kunigo tesužinojo, kad Šlupas 
“nieko nežino”.

Kitur, bediskusuojant klausi
mą: “Kas daryt, kad darbinin- 
Iccti progresuotų”, 1111-
balsuota atidet dvi paiiia/ldni 
minti: “Skirilyl” ir “Šviestis”. 
Esą, reikalinga tik vienytis. 
“Kaip susivienysim, tai ir pro
gresas bus’’. Gi iš rekomenda
cijų “skaityt“ ir “šviestis” tik

gai, k:|d kuogreičiausia, be ati
dėliojimo, imtumėtės tvarkyti 
ir organizuoti savo kuopas.

Kaip veikiai bent pustuzinis

kės šaukti suvažiavimas visai 
L. S. Sąjungai reorganizuoti, su 
tvilkyti visą socialistų veikimą 
ir įstatyti jį j normales vėžes.

> Pageidaujama, kad persior
ganizavusios kuopos pasilaiky
tų tą patį kuopos numerį, kurį 
turėjo, nes kuopos nuėjusios 
pas “komunistus” negalės va* 
din ties L. S. Sąjungos kuopo- 
inis: viena, turės Lceist-i ’vtti’clij 

todėl kad nuėjo pas “komunis
tus”, o antra, nelegaliai (be re-

kuris gyvena namuose, kur yra 
slaptas Bravoras, jo nepanaiki
na ir kaltininų netraukia atsa
komybėn.

Taip pat buvo kalbama apie 
reikalą remti vidaus paskolą. 
Nutarta kreiptis į kitas vietos 
draugijas ir sudaryti vieną bend 
rą komtetą vidaus paskolai re
ti.

ŠVĖKŠNA.

bar jie gauną dauginus ir 
• nesvajoją apie nieką kita, 

kaip apie įsigijimą nuosavų 
namų. f

Tiems “loyališkiems” ir 
“patenkintiems” lenkų dar
bininkams kun. Woitale- 
wicz sakė pamokslus per 27 
metus. Per dvydešimt sep
tynis metus jisai savo pamo
kslais padėjo plieno trustui 
laikyti juos vergijoje, o da
bar padeda jam sulaužyti jų 
streiką.

krimiiMojami. Per šešetą mė- 
i vien priža- 

’dais. Vienas po kito valdžios 
i jiems tikrindavo, 

jogei jų reikalavimai busią iš
pildyti. Netekę kantrybės dar
bininkai, kurių tarpe daugelis 

iTrite transhilion filed with the post- buvo po penkiolika metų išdir- 'in.xl.n- nl Chirnifn III Snnt 29 1919 L 1 1 __ .7.

“Man nereikia skaityt, ir 
taip žinau!” Girdi, “lai skaito 
redaktoriai kritikos delei” — 
kartą taip pasakyta apie ėjusią

Judėjimas

Despoto 
atvirumas.

Savo kalboje, apie kurią

valdininkais, o valdininkai žino 
nūmis. Vietinė Vyriausybė daž 
iriausiai dirba taip, kad žmonės 
nieko nežino, kas paskelbta, ar 
nutarta. Be to, Valstiečių susi
rinkimai nebedaromi.

Paskutinius laikais valstiečiai 
pradėjo labai kalbėti, kad reikia 
butinali daryti susirinkimai. Bet 
to neklauso “ponai’“. Jie sa
ko, kad tai bus galima daryti 
tada, kada sušauks St. j>einią, 
o dal>ar kentėti reik.
’ Bet 22 birž. Jonikaičių sodie
čiai! savo sueigoje nutarė pasiū
lyti viršaičiui tokį projektą: su
šaukti viso valsčiaus valstiečių 
susirinkimą, kuriame butų iš
rišta visoki nesusipratimai, to
kia programa: 1) kaip patogiau 
butų prieiti prie svarbesnių 
sprendžiamų klausimų patiems • 
valstiečiams, 2) kaip rinkti so
džiaus viršaičius ir t.t. čia jie 
mato dvejopos naudos. Viena: 
kada dauguma bus prileista sa
vo reikalais rūpintis, tad dau
giau susipras, antra: kad dau
guma vis mažiau apsiriks, ne
gu mažuma. O jei ką paga- - 
dins, tai greičiau ir pataisys.

Tą projektą su parašais įtei
kė viršininkui. Bet negirdėti 
dar Lig šiol, kas manoma daryti 
su juo.

nuimsiu partijos’* ir tuo pačiu 
išbraukė save te|p iš Socialistų 
Partjos taip ir iš L. S. Sąjun
gos.

Nežiūrint, kokia butų innžu-t 
ma. kurie pasiliko ištikimi L. 
S. Sąjungos ir Socialistų Par
tijos nariai turi teisės prie L. 
S. Sąjungos čarlerio ir turto, o 
Ltpjųu iy prie Socialistų Par
tijos čarlerio, kur buvo iSduo- 
las L. S. Sąjungos kuopoms.

Draugiškai, Lietuvių Sociali
stų \Valerburio kuopos sekreto
rius, J. s. Pruselaitis.

“Kad revoliucija kiltų, mums 
nereikia daugiau, kaip tik kad 
kas sušuktų: Revoliucija! Tuoj 
žmonės imtų rinkitės, ir butų 
laimėta”. Taip kartą postrin
gavo vienas “vadovas”.

“Balsuot negijimą-. — prita
rė jam kitas. Bolševikai nie
kada ir niekur nebalsavo kartu 
su kitais”.

“Bolševikai palįs vieni sutvė
rė darbininkų ir kareivių Tą

skrim- aaister a t CJiicago, III. Sept. 29, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

NORVEGIJA.
Winnipeg, Man. (Norve

gijos Darbo aPrtija skilo). Va
dovaujant Stortingo (parla- 
■ urento) prezidentui ir socinflis- 

nių: ir mokslininką, ir tecb- atstovų vadui, Buenui, .apo 
nikų, ir buvusį pr iinoninin- suorganizuota nauja pai lija, 
ką, ir advokatą, ir nu kyloją, • nesutinkanti su Norvegijos 
ir valdininką, ir raudonosios Partija, nutarusia piisi-
armijos kareivį, bei daugiau-/^“ l)lle 1 
šia ūkininkų, kurie ateina j Internacioonato.
Biurą kartais tiesiog nuo ^ios v{,rias yra pats Buen as.
stoties, su pundeliais ant pe- v • cių.

Ik; i kokių-gi skriaudų atei
na tie žmonės skųsties Biurui? 
--------ame bolševikų aprašyme 
skaitome apie titi:

Karšciausis ir nuoširdžiau-

Nedidelis butas, kuriame 
randasi Skundų Biuras, yra 
pilnas žmonių nuo 10 v. ry
to iki I v. čia jus matote i 
žmonių įvairiausių shiogs-.

• 1 • ii •• I <4 I 4k

jau buvo minėta “Naujieno- oficiali;
se”, p. Gary, plieno trusto1 
galva, pagyrė Japonijos val
dančiąją klesą, kaipo “įsta
tymų ir tvarkos” saugojimo

be ant valdžios geležinkelių, 
griežtai pareikalavo nužymėti 
dieną, kadla jų bonusai turėtų 
būt išmokami. Vienas vyriau
siųjų valdininkų tatai padarė, 
.nužymėjo liepos 15 dieną. Bet 
prisiartinus ilgai laukiamai die 
nai darbininkai ir vėl nusivylė.

Tatai galų gale privedė prie 
to, kad darbininkai metė dar
bą. (rccralio valdininko ir da- 

trečiojo (Maskvos) gi veikiančiojo gubernatoriaus, 
aujosios par-i atvykusių atsitikimi) vieton, 

graudenimai pasirodė nepakan
kamais, kad sugrąžinus darbi
ninkus darban. Jie taip dažnai 
suvylioti, dabar griežtai laiko
si to, k;;.d pirma negu jie su
grįš Tarban, jiems priklauson- 
tįs bonusai turi būt išmokėti.

Laikraštis tečiaus nepasako 
visa to pasekmių; vis dėlto, jo 
korespondentas apreiškia seka-

isi partijos organo, “Sozial- 
Demokraten”, redakcijos na- 

i_Iriai, išskirianlt) vieną, paniurę 
užreiškimą, jogei jie nebesutin
ka vesti kl’krašt’ ta pakraipa, 
kaip kad iki šiol vedė.

Norvegijos darbininkų judė- 
yra tolygus darbini i kų

Kas girdėt Lietuvoj.
(Iš Lietuvos laikraščių).

Visi žino, kad Japonijos 
valdančioji klesa yra nuož
miausia darbo žmonių pris
paudėją. Bet Amerikos mi- 
lionieriui ne gana buvo tik
tai pasakyti jai komplimen
tą. Jis buvo taip cyniškai 
(begėdiškai) atviras, jogei 
stačiai užreiškė, kad Japoni 
jos ir šios šalies valdančią
sias klesas jungia “prieder
mės bendrumas.”

Aršiausieji pasaulyje dar 
bo žmonių engėjai, vadina
si, tūrį eiti išvien su Ameri
kos kapitalistais, kad apgy
nus įstatymus ir tvarką! 
Tur-but dar labai galingas 
jaučiasi p. Gary, jeigu drįs
ta šitaip be kaukės stoti 
prieš publiką. Kažin ar j 
streikas neaplaužys jam ra
gu?

sis protestas iš vietų gridėt JJ,nas .... ...
Metamą, puldantj So-1’li'"!i:

|‘ nalių ss|jiiiiĮ,'i.', susivienijimas, uis streikas yra skaudus smūgis 
K- administraci’

prieš ne
1 fen yra įkurtas visų profesio- 

tinės, dažniausia valsčių, ad-l . tAo/tfttY • i
. . , .. , . . ** llurmlis apie 108,000 narių. Iminislracijos elgimąsi. la.rpf . . . . XT

ju, kaii) rašo ūkininkai apie į . , ,. . . ». v. . . , ’gjos darbininku reikalusvalsčių vvnausvbę, vra daug . . . . . !1 v - * sanvikiuose su samdytojai
avanturistų, prisiplakusių <;i.vnui po|itinio p(>bu(ižio orga- 
piie komunistų; karjeristai J1jzacija yra socialistų partija, 
ir diktatoriai, jie pMratižiuoja vėlinama Norvegijos Darbo 
kiekvieną tveriamą darbą ir paltijat jj turinti daugiau kaip 
daio netikėtinų baisenybių. 9M)00 gerai slovinčiu

“Nėra abejonės, ki|i dabarti-

l>- administracijai ir viena pamo- 
• - ką, rodanti, jogei žmonės 
jų deda pabusti ir suprasti

pru
sa vo

“Bolševikai išvrjke Sleigiia- 
mąjį susirinkiną durtuvais, ir 
kaAęįvių bei darbininkų tary
bas užgriebė ginklų spėka”.

“Steigiamąjį seimą išvaikė 
bolševikai. Buržujai patįs iš
siskirstė... Jie miegojo kol vi
sai užmigo. Tada atėjo karei
vis ir pi.feakė: ‘skirstykitės, lai
kas visiems miegot!“

“Ne mokslas parodys mums 
kelią į revoliuciją, bet vargas!”

“Kas čia tokia bloga, jei bol- 
ševikali visa plėšia? Prisidėki
te ir jus prie bolševikų: galėsi
te plėšt kartu,.. Jie priims“.

“Viskas turi dvi pusi — net 
monarchizmas ir militarizmas 
turi dvi pusi: gerą ir blogą. Net 
]Hits žodis “geras” turi dvi pu-

LIETUVOS VALSTIEČIŲ 
SĄJUNGA.

šakių apskr. yra apie 30 L. V. 
S.kuopų, kurios susirišusios į 
apskrities komitetą. Birželio 
mėli. 19 d. buvo šakių apskri
ties kuopų suvažiavimas, kuria
me dalyvavo 37 atstovai nuo 22 
kuopų ir 50 svečių. Svarstoma 
buvo, be organizacijos klausi
mų, Lietuvos politikos pjadetis,.

24 valandų 
darbo diena.

Plieno dirbtuvėse dauge

RUMANIJA.
t

Paryžius. — (Darbininkai 
o__  ______ v narių, priešinasi intervencijai Vengri-

I oliaus jau eina smulkus su-i Pastaroji taigi ir nutarusi pri- J°Je)* Rumanų socialistai Pa- 
........ vyriausy-'dčti prie Maskvos Inlernaciona- ’rvžiuje paskelbė griežtą pro les* 

Nuosaikieji tos piblijos rezoliuciją prieš savo val- 
todcl iš jos pasitrau- (^*ą įsiveržimi) Vengrijon ir 

>. kad įkūrus atskirą partiją, f nuvertimo Belą Kun valdžios.
ŠVEDIJA |“1’ikrasai Rumunijos oligarchų

Stoekholm. — (Sacialisty spė siekinys yra, — sJkoma rezo- 
Praeitais rin- Uncijoj, — sutriuškinti Vengri- 

mokesčius, kurių yra dange- kimi lis į Švedijos Riksdagą revoliuciją. Tik tuščia- 
liui ūkininkų paskiria tokios j (parlamentą) socialistai išrin- galviai, pelnagaudos ir parsida- 
sumos, jogei 
rtuii neišteklų viso turto, vals by viena kita politinė partija.,^'1110”, 
čių vyriausybės atima už ne- Augšetsniąjame ;

skaitymas valsčių
bių nuodėmių, kiekviename lo.
kunde skyrium: nurodoma, lenu litai 

kad jos nenori klausyti cenl- ke 
ro įst;/tymų ir paliepimų,! 
kad jos ardo ūkius, kadangi ( 1 
išspausdamos nepaprastus ka parlamente), 
mokesčius, kurių yra dange- kimtiis į

i jų apmokėji- ko daugiau savo atstovų neguiv^(d tegali trokšti ši(o užpuo- 
...... J t.....................**• Rezoliucijoj be to už- 

_.v ..........        w...... > atstovų bute reiškiama, kad “patįs Rumani-
mokcjinią mokesčių viską iki dslovai pasidalinę sekamai: Jos žinones labiausiai neapken- 
piskutinio arklio ir karvės, j 18 socialistai. 41 liberalas, 39 Runianijos militarizmo”. 

• I ■

net žagrės ir vežimo; dažnai i konservatoriai, 10 ūkininkų, 8 • 
.t.  • 4 441_ * •Kpičšia tuos nepaprastus mo-imperialės unijos ir 1 “kairias- 

kesčius afba atliekamą duo-j pamini’’.
lią nagaikomis arba įkiš uit [ -----------

/ revolverio vamzdį į burną ir FINLAN’DUA.
paskiriant laiką sušaudymui. Lond< nas. (Kas yru Ma'n-

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“N A U J E N A S ”

Vėliau kitas “kairiasparnių” 
lyderis taipjau pa t virt n o, kad 
žodis “teisybė” turinlįs dvi pu
si. Girdi, “tą žodį gali vartot 
kaip tinkam; b”: nieks negahs 
priparodyt tikrosios to žodžio 
reikšmės --- gali ginčyties kiek 
nori. Karlais, girdi, gali būt 
taip, kad “gali pasilikt abiejų 
tesybė”...

Taigi ve kodėl negalima su, 
jais susikalbėti. “K griaspar- 
nių” išmintis yra toks dalykas, 
kurį su faktais, su gyvenimo 
tikrenybe nė nesiskaito.

P. Suišuak.

t. t. Steigiamojo Seimo klausi
mu nutarta, visur reikalauti, 
klad Steigiamasis Seimas butų 
sušauktas kuogreičiaisia.

L. Valstiečių Sąjungos Šakių 
apskrities komitetai! slaptu 

Balsavimu išrinkta: Ant. O ren
tas,^ Dr. I. Staugaitis, Ant. Gry- 
binas, J. Liudžiius ir Ant. Paval
ius, o .1. Steponą vieta ir J. Sta
naitis kandidatais.
x Rugp. 3 d. turėjo būti kitas

atstovų suvažiavimas ir iš toliau 
buvo kuopų atstovų 'atvykusių, 
bet kaip mums praneša, kad su
važiavimas nuvykit sis Rimašiš- 
kietis, šakių apskrities komite
to vienas narys, kuriam buvo 
pavesta suvažiavimui viską pri
rengti, neatliko savo djarbo ir 
tuo budu daugelį žmonių suva-

Kazimieras Gugis
Veda visokias reikalus, kaip kriminaliikuose 

taip ir civiliškuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus ir popierds.

Nnmų Ofisas:
9323 5. Halsted St

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
12? N. Doarbom St. 

111143 Unilyėldg.
Tel. Central 4411

Atsišaukimas j L. S. 
Sęjungiečius.

.. Zapyškyje rugp. 10 d. bu
vo vietos L. Valstiečių Sąjungos 
kuopos narių susirinkimas. Kuo

žinol, kad nepašaukti pigios rū
šies L. S. S. “vadovai” suklai
dino didžiumą mažiau susipra-

rių. Bet vietos kunigai tuojau 
pradėjo varyti prieš ją agitaci
ją, visokių nebūtų ir nesamų 
daiktų žmonėms pripasakodami i 
ir įkalbinėdami žmonėms mesti 
valstiečių sąjungą, o stoti į uki-

<

INSURINA 
namus, forničius, automobilius, 
stiklus didžiausiose kompanijose

A. PETRATIS & CO.
REAL ESTATE 

(Manadžieriai Europcan 
American Bttreau)

3249 SOUTH HALSTED STREET
CHICAGO, ILL.

Nariai Chicago Board of 
Under\vritcrs.

■F

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas.

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

vakare.

f
Tolcphonc Drovcr 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka 
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted St. Chicago. III
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LENKŲ OKUPANTŲ DARBAI

Balninkų miestelis. Rugpjū
čio 2 d. atvažiavo 2 elnkų le- 
gioninkai pas ukiniką Steikųną. 
Jį gerokai sumušė, atėmė jam 
drabužius, mėsų, sviestų ir kitų 
dalykų. Pradėjo koliot Steikuną 
už lietuvybę, sakė, kad jis netu
rįs tiesos kalbėti lietuviškai. Po 
to išvažiavo. Atgal važiuodami 
pamatė išlipintų atsišaukimų 
stot į kariumenę, juos nuplėšė 
ir įsakė klausyt tik lenkų įsaky- 
mų<

prieš vokiečius. Bet mažą Mas Turkija, Vcnezuela. Didžiau-! 
nori eiti kariaut, dėl to ir maia I sios vertes auksinius pinigus 
tesirašė. Lenkai grasino, jei no’*—- 
klausys žmonės ir neužsiraši 
nės, vėl atiduosią bolševikapis.

Malėtų apsk. Čia lenkai palie
pė rašytis, kas norės, prie len
kų, kas prie lietuvių, o paskum 
duosiu ginklų ir eisiu kariaut,

! Šimėnų kaimas. 1911^ m. VII. 
28 atėjo į ūkininką Martyną Ba- 
rdikį du lenku leginininkad ir 
pareikalavo iš jo vežimo ir ark
lių, bet Bareikis pareikalavo ko 
kį noi*s komendanto raščiuką, 
nes be liudymo neturi tiesos 
duoti. Supykę lenkai davė smar 
kiai kumščio Bareikiai į kruti- 

jnę; labai primušė ir dabar ne
žinia ar pasveiks. —(“L. U.”)

Mokslo Žinios
Bašo ŠERNAS.

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

DIDŽIAUSI AUKSINIAI 
PINIGAI.

Įvedus Vokietijoj muilų mo
kėjimą auksu, muitinėms infor 
muoti valdžia išleido surašą 
kraštų ir jų auksinių jnnigų. 
Sąraše yra 146 kraštai, ir 37 jų 
turintįs auksinius pinigus: Ai- 
gyptas, Argentina, Australija, 
Austrija, Belgija, Brazilija, Bri
tanija, Britiškos Indijos, * Bul
garija, Čilė, Danija, Finliarfdija 
Francija, Graikija, Guatemala,

nada, Kolumbija, Kreta, Mexi- 
i ko, Monako, Montcngro, Nor- 
vegija, Olandija, Pcruvija, Por
tugalija, Rytų Indijos, Rumani* 
ja, Rusija, Serbija, Suvienytos 
Valstijos, Švedija, Šveicarija,

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 metų prakti
kos. Su mokiniais apsiena simpatingai,, draugiškai, DEMOKRA
TIŠKAI. Musų High School diplomą gavę mokiniai priimami į 
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 Dr. A. Monlvidas.

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 SJ VAKARĄ PASIŠNEKĖTI SU MUSŲ PRINCIPALU.

• turi Anglija (Britanija). Tai 
yra 5 svarai sterlingų. Antrą 
vietą užima Turkijos 500 pias
trų auksiniai pinigai. Daugelis 
laiko didžiausiu auksiniu pini
gu prancūzų 100 frankų, bet 
toks manymas klaidingas: 
frankais (nors ir kitokiais var
dais juos vadina) plinigus skai
to ir daugelis kitų kraštų, ku
rie turi taipgi 100 frankų auk
sinius pinigus; auksas gi, nors 
į pinigą neatmuštas, visur vie
nodą turi vertę. Priemaiša pi
gių metalų auksiniuose pini
guose pridedama jiems sudru- 
tint, nes be to auksiniai pinigai 
be naudos greitai nusitrintų, su
diltų. Bet ir tų prižm^išų pi
niguose visi kraštai pd lygiai 
prideda. Iš gryno aukso dabar 
niekur pinigų nemuša, nes auk
sas yra periu inkštas. Po 100 
frankų auksinius pinigus, be 
Franci jos, turi taipjau — nors 
juos ir ne frankais vadina: Bul
garija, Graikija, Italija, Mona
ko, Bumanija ir Ispanija. Ir 
Suvienytų Valstijų 20 dolerių 
yra tai taipgi 100 frankų.

Dabar Lietuva auksinių pini
gų neturi. Seniau turėjo len
kiškus dukatus, o patekus jai ir 
^enkijai Rusams turėjo po 20 

lenkiškų auksinų. Mušė juos 
Varšavos pinigų Inušykloj1. A- 
pyvartoj jų buvo iki paskutinio 
lenkų sukilimo 1868 metais, bet 
buvo jų labai maža, nes be
veik visas Rusijoj buvęs pini
guose auksas nuėjo išmokėji
mui franeuzams kontribucijos 
dėl nepasekmingos Krimo ka
rės, kurioj Rusija veik buvo su
mušta. Po tos kares pas žmo
nes Rusijoj veik visai dingo 
auksiniai pinigai. Lietuva sa
vo pinigus ir savo pinigų mu- 
šykią turėjo, kol lenkams lei
do save skriausti. Mat, lietu
viškas grašis, buvo visu ketvirt- 
daliu didesnis už lenkiškąjį, o 
lenkiški Lietuvoj ėjo lygioj ver
tėj su lietuviškaisiais. Tas gra
šių kaliose arba doleriuose da
rė jau gana žymų skirtumą Lie- 
1ttv6s‘ nenaudai. Kuoinėt štily-

Nepaprastas Daiktas! Gali Pamatyti Visą Europos Karą už $3.95
Karė pasibaigė! Ar norėtum pamatyti baisiuosius mušius, bu

vusius Franci joje, Belgijoje, Rusijoje, Italijoj, Serbijoje, Angli
joje ir kitose Europos šalyse? Ar norėtum pamatyti mušius sub- 
marinah ir mušlaivlais juroje? Orlaivius skraidančius po orą? 
Išnaikintus Jaukus, kaimus ir miestus, sugriautas bažnyčias ir vi
są baisumą karės, kuri buvo vedama mažne visame pasaulyje?

Jus galite matyti tą savo pačių namuose be jokių lėšų, labai 
aiškiai su pagelba musų vėliausiai išrasto STEREOSKOPO. Visi 
šitie vaizdai nuimti tiesiog mušlaukiuose ir kuomet žiuri per šitą 
STEREOSKOPĄ, tai matai visa taip tikra, tarytum gyvi butų. Laik- 
kraščių, ar knygų skaitymus apie karę nesuteikia tokios nuomonės 
apie ją, kokią gauni žiūrėdamas i šituos vaizdus per musų 8TERE- 
OSKOPA. STEREOSKOPAS yra padirbtas labai gražiai ir tvirtai ir 
įo pateks ilgiems metams. Vaizdai gi bus jums amžinu atminimu 
Pasaulinės Karės.

Šitas STEREOSKOPAS su 6 serijomis Karės Vaizdų, turinčių 150 paveikslų bus gaunamas pas mus 
už $3.95 tik trumpą laiką. Jo vertė mažiausiai yra $10.00 ir jis galima gauti tik pas mus. Tai yra visai 
naujas daiktas ir įdomus kiekvieniems namams, todėl jei norite užvaduoti pinigus, tai siųskite savo užsa
kymą tuojaus, kol kaina nėra pakilus.

NESIŲSKITE PINIGŲ IŠANK8TO. Prisiųskite tik 50 centų krasos ženkleliais ar pinigais supakavi- 
nio ir pasiuntimo lėšoms. Už daiktus užmokėsite $3.95 kada gausite juos savo namuose. Rašyk tuo
jaus.
Variety Sales Company, Dept. 25 B. 1136 Mihvaukee Avenue, Chicago, Illinois

*

*

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

(Arti Milwaukee Avenue).

KONTRAKTORIUS
Murinu ir medinius namus statau, taisau senus, pilu 

konkretų pamatams po senais namais ir kitokius darbus 
atlieku prie namų šita tymo. Norėdami pataisyti savo na
mus kreipkitės šiuo adresu:

S. M. MARKŪNAS, *
2448 West 47-th Street, Chicago.

Tol. McKinley 6087.
- - ' ----------------------

B.SBl.Bgg

»3asatasBSi

Bts

AS. ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
AŠ labai sirgau per 8 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. D1 

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Ne., 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, 
begyvensiu, visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rūbelių, bet niekur negavau ?>avo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo. Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartoįunui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rMinMMl 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu S mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 8 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
•magiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistu ge- 
radėiistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem sa toliais 
atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.

1707 So. Halsted SU, Telephone Canal 6417. Ghj

| Saugokite Savo Akis j

'’-J

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

Gydymas visu akių, ausų no
sie* <r Merkies ilgu. Po priežiūra

* specialisto. U- 
tarninkals ir pėtnyčioms 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 j mano parašą. • 

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

Dr. A. R. Blumenthal

ii

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at 
kreipiama i vai

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

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

FARMOS EXTRA BARGAIN 
EXTRA.

Pirkite šį rudenį farmas di
džiausioj Lietuvių Ūkininkų ko 
Jonijoj, Amerikoje, kurioj yra 
per 450 lietuvių ūkininkų, kur 
šįmet vasara čia suvirs 50 pir
ko farmas lietuviai, kurie turi
me savas ūkiškas draugijas lais
vas ir katalikiškas, turime baž
nyčią ir kunigą. Anglai farme- 
riai matydami tokį didelį skait
lių lietuvių čionais pareinant gy
venti mufuojas laukan iš tos 
Lietuvių Kolonijos, palieka 
mums savo puikiai įtaisytas li
kos, kad parduotame lietu
viams, kad ir už pigesnę kainą 
nes anglams nesinori tarpe lie
tuvių gyventi kaipo jums kad 
nesinori tarpe svetinių gyventi. 
Broli lietuvi, kurie mylit savo 
kalbą ir tautą, jums geriausi 
proga/ apsigyventi musų koloni 
joje kuri yra patogesni ir ge
riausi vieta dėl Lietuvių ant 
ūkių gyvenimo Amerikoje apie 
linkė puikaus turgauno miesto 
Scottvillės, Mich. Kolonija ran
dasi prie pat Michigan Leikos 
vandenyno į kur galima lai
vais ir traukiniais atvažiuoti. 
Žemė derlingiausi dėl visokių 
javų, daržovių, sodų ir pievų. 
Molis su juodžemių, upeliais ir 
ežerais geri žviiravoti keliai, 
puikiomis faunomis apgyven
ta. Mes turime 80 farmų paė
mę iš anglų farmerių, kurie nni 
fuojasi laukan iš tos lietuvių ko 
lonijos, vienos yra mažos, kitos 
didesnes fanuos; vienos yra su 
menkais budinkais, pigios, ki
tos yra.su puikiaRisitus įrengi
mais; su pelningais sodais. Tu
rime supirkę dabar iš rudens 
farmąr gausit nuo kelių šimtų 
iki tūkstančio dol. piginus. Ru- 
denies gyvulius, sėklas ir ūkio 
mašinas antrų rauku gausi už 
pusę kainos. Naludokis proga. 
Atvažiuoki tuojaus mes apve- 
žiosime su automobiliu tas far
mas veltui, iš kurių galėsi pasi
rinkti tinkamesnę f urmą. Pri
imkime Liberty Bondsus už pil
ną kainą, kad dabar pirkaite už 
likusią skolą nereikės Aioketi 
procentų ir taksų, kol pareisi 
gyvenai pavasary. Garantuoja
me, kad viskas taip yra tei
singai, kaip mes rašome, jeigu 
netaipos rasite, kaip mes čia 
garsiname, mes jūsų gelžkelio 
lėšas apmokėsime. Pilnai gali
te pasitikėti mumis, nes mes c- 
same tos kolonijos uždčtojais 
ir jos apgyvendinto jais lietu
viais ir mes drauge su savo lie 
tuviais ukininkatis gyvename po 
šiuo adresu:

____________________ A. KIEDIS CO., 
SKAITYKIT IR PLTINKIT * Robinson Building,

NAUJIENAS Scottville, Mich.

tavoj atskiri pinigai ir jų nni- 
šykla.
voj buvo lenkiški dukatai; be 
tų Ibuvo dar portugalai,po 10 du 
kalų, kuriais miestai mokėdavo 
algas savo karaliaus paskir
tiems valdininkams. Bet apy
vartoj jų nebuvo. Miestai juos 
atsimušdavo pinigų nnušyklose. 
Mat seniau Lietuvoj ar Lenki
joj, kas turėjo aukso, ar sidab
ro, tas iš to galėjo pinigų iiui- 
šykloj pinigų atsimušti, mu
syk lai reikėjo vien tam tikrą 
muitą ir už darbą užmokėti. 
Tokiu bildu miestai galėjo savo 
valdininkamis ir portugalų at
mušti. Iki Krimo kares auksi
nių pinigų Lietuvoj .netruko, 
nes už parduodamus branges
nius daiktus, už arklius, jomar- 
kuose užmokesnį gaudavo auk
su. Bet žmones tuos auksinius 
pinigus nelabai brangino, jų 
nelausė, todėl pas juos jų neuž- 
siliko. Užtat pas žmones ne
trūksta senų si<la(brinių pinigų. 
Tas rodo, kad lietuviai labiau

Auksiniai pinigai Lictu-

Ir Rusijos pinigai paremti bu
vo ant sidabro, ne ant aukso, 
kaip dabar kad yra visuose ci
vilizuotuose kraštuose. Ant 
aukso pinigai Rusijoj tapo pa
remti nesenai, kuomet Rusija 
gavo pasiskolinti nuo franeuzų 
pakankamai aukso. Pirmiau 
rusiškas rublis sidabrinėj valiu
toj turėjo 4 frankus; įvedus gi

S55 nupirksi gražų $290 fonogra
fą 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-

Krutinės Kliutįs 
kartais paeina nuo 
Nosies nesveiku

mo, ar gal nuo su
gedusių inigdalinių 
gilių — tonsilų, 

kurie pagimdo Bro 
nchltą ir kostilj. 
Kokia kliūtis nebūt 
jus turite ateiti 
pas mane, kad aš

jus su atsidėjimu išegzeminuočiau 
kaipo žinovas, ir pasakyčiau jums 
kaip išsigydyti. Jei kas pasidaro su 
krūtine, tai negalimą to dėti niekais, 
kadangi apleidus gali kilti kitos kliu 
tjs. Mano patarimas yra dykai. Aš 
gydau Ausų, Nosies ir Gerklės ligas 
per 22 metu prie State gatvės ir ga
lia nurodyti šimtus išgydytų pacien
tų. Nekurtuos jus galite palis žino
ti, perskaitę jų surašą. Ateikite ir 
pasimatykite su manim, jei gydyto
jo patarimas yra reikalingas.

Dr. F. 0. Carter
• ‘ • L i 'J

Akių, Ausų, Nosies 
ir Gerklės.

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

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 S. Morgan St. Chicago, III.

Phone Pullman 621
DR. LEWIS H. LIPPMAN 

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

319 Kensington Avenue 
1073/ So Michigan Avė. 

Kalbu lietuviškai

Vynuoges, Vynuoges!
Vynuogės valgymui, vaisių koše 

lei ir kitoms naminėms vartonėms, 
Californijos, New Yorko, Michiga- 
no kas kokiomis apštimis nori gur- 
beliais, krabelčmis ar vogonais. Tel. 
Main 2835. Klausk Da*iy Coyne'o.

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

PlunksnoS
Jaunų žąsų 79c. svaras.
Pusiau \u pūkais $1.39 svaras.

Geriausi pūkai $1.69 svaras.
BECKC DEP. STORE.

3323—25 So. Halsted st.,

Mes taipgi turime ke 
lėtą' augštos klcsos 
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. 
PUISIUNCIAME Už DYKA.
VVESTERN FORNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

Milda Teatras
.... VODEV ILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

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

Telephone Yards 5834

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

v

Ar jieškai
DARBO?==

Skaityk 
kasdien

t

NAUJIENAS

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 18 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Canal 3110.

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

daliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

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

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

Telephone Yards 5032

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

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

Dr. M. T. Strikolis*
LIETUVIS GYDYTOJAS

IR CHIRURGAS.
1757 W. 47 St., Chicago, I1L 
Ofiso Tel. Boulcvard 160

4 Rez. Tel. Seeley 420

Vyriškų Drapanų Barbenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užganėdinimas. Vyru 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
li 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. vak 
Nedaliomis iki 6 vai. vak. Bubėto
ms visą dineą iki 10 vai. vak.

S. GORDOft, 
L41S So. Halated SU Chicago, I1L 

įsteigta 1W2

ir tėmyk 
skyrių

ant aukso kurso ir vertės ir nuo 
to laiko rusiškas rublis net 
normališkai turi lik 3'frankus. 
Dabartinėj suirutėj Rusijoj yra 
visai kitaip. Bolševikų valdo
moji Rusija auksinių pinigų vi
sai neturi, todėl jos popieriniai 
pinigai yra beveik visai be ver
tes. Rods Rusija turi aukso 
kasyklų Sibire, bet tos kasyklos 
ne bolševikų rankose. Iš kitur 
aukso pinigams bolševikai nie
kur negali gauti.

Reikia

I

4

*♦

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.Michniewicz
Baigusi Akušerijos k 
legiją; ilgai praktika
vusi Pcnnsylvanijos 
hospitalčse ir Pasek
ai i n g a i patarnau
ti a prie gimdymo. 
l)uodu rodą visokio
se ligose moterims ir 
merginoms.
3113 So. Halsted Str.

(Ant antrų lubų)
Chicago, Ilk -

Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vėlai vak

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

I SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų iš vidaus, po $1.50 už gal.
I CARR BROS. WRECKING CO.,
Į 3003-3029 SOUTH HALSTED STREET, » ~ CHICAGO, ILLINOIS.

‘ . -U

yra.su
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lietuvių Rateliuose.
ROSELAND

Užprašo visus.

Utarninke, nigs. 30 d. Lietu
vių Socialistų Apšvietus Kliu- 
bas rengia J. Stančiko svetainėj, 
205 E. 115 gatvė svarbų ir pa
mokinantį referatą-prakalbas. 
Kalbės d. P. Griautis, Naujienų 
redaktorius, tema: “Koks skir
tumas tarp Socialistų ir Komu
nistų”. Pradžia 8 vai. vakare. 
Roselandžečiai, pasinaudokite 
šia proga ir išgirskite aiškinimų 
ir nurodymų tų skirtumų kokių 
randasi tarp socialistų ir komu
nistų. Ateikite visi.

Pagalios prabilo nabasninko pasakė, kad jau neremtos valsti- lim valgyti mėsą tik sykį į die-
brolis, advokatas Fortūnatas Ba jos turi įvedusios įstatymus, kad ną, nežiūrint į tai, kad aš da-
gočius. Jis kalbėjo angliškai, nedaleidus prie generalio strei- bar jau gaunu 57 centus į viii
Nežiūrint, kad čia jis laidojo . ko. Ohio valstijoj dabar yra už- landą, kaipo mokantįs tam fik
savo vienatinį brolį, jo kalba ro-'drausti laikyti politiški susrin- rą darbą skerdyklose, kurio 
dė jo susivaldymą ir filozofišką kiniai ir pardavinėjimas litera- mokinausi 16 metų. Mes ban- 

-• • -» <---------- a-*------------ k♦«««♦.._yj8nįp gyventi. Jei neval
gome mėsos, tai jos vietoje tu
rime ką nors kitą valgyti. Ma- 

eisiine paskui tavęs. Dulkė bu- ros vienas žmogus jau esąs ati- no du paskolos bonsai šįmet 
i teismui bus nupirkimui Anglių. Du me

tai atgal aš mokėjau už čeve- 
rykų porą $4.50. Anuosyk no
rėjau nusipirkti tokius pat če- 
verykus, prašo $12. Aš nega
liu nupirkti jų. Kuomet suma
žėjo darbai skerdyklose, mes 
tiesiog negalime ir nežinome 
kaip gyventi.”

Taip pasakė J. W. Doherty, 
lėv;h septynių vaikų.

Žinoma, tokios literatu-pažiūrą į gyvenimą.. “Broli, ta- turos.
vo eilė išpuolė pirma musų”, ros, kur kapitalistams nepntin- 
sakė jis. “Bet tikrai ir mes nu- ka. Už pard lvinėjimą literatu-

vai ir į dulkę pavirsti.” Jani be- duotas prisaikintųjų teismui 
kalbant nabasninko pati buvo šgrand jury) ir jam gręsia ka- 
aptdpusi ir daktarai supuolė ją Įėjimu nuo 10 ir 20 melų.

visi žiauriausi įstatymai imami 
kopijuojami iš Anglijos.

B. Hillmanas kalbėjo apie ka
riško teismo įstatymą. Jei
gu žmonės neapsižiurės, sako 
kalbėtojas; čia mes turėsime to
kį militarizmą, kokio pasaulis 
dar nėra matęs.

Duncan McDonald kalbėjo a-

apalpusi ir daktarai supuolė ją 
gaivinti.

Ant nabasninko kapo tapo

Amerikos Laisvės Kon 
vencija.

JIEAKO DARBO
—■■■'■■■.L' ■■ .................... i" .. . .

REIKIA DARBININKŲ

Panedėlis, Rugsėjo 29, 1919
£ L,l." _____ "F"

RANDAI
P a1] ieškau darbo vakarais barber- 

šapėj. Kam reikalingas toks darbi
ninkas malonėkite atsišaukti adre
su: 2334 So. Oakley avė. corn. 23-rd 
pi. Chas Biehas

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

VYRŲ

REIKALAUJA namsargio pagelbi
ninko — 6226 Harpers avė., 1 pagy
venimus, užpakalyj.

REIKALAUJA kriaučių prie mote
riško kosturneriško darbo. Darbas 
geras ir geras užmokesnis. Kreiptis 
pn. 14 W. Washington st. Room 604

VYRU reikalauja — Gera mokes
tis. Pastovus darbas.

National Lend Co.
900 West 18-th Street,

Parandtivojinnti pagyvenimas še
fais kambariais ir ofisu. Dentistas 
nivo užėmęs per 11 metų. Gera pro
ga atsakančiam žmogui.

D r. G. M. Glaser, 
3149 So. Morgan St.

NAMAI-ŽEMĖ

DRO D. BAGOČIAUS LAIDO
TUVES. I

Subatoj, rūgs. 27 d., buvo lai
dojamas daktaras Dominykas 
Bagočius.

Apie antrą valandą po piet į 
nabasninko rezidenciją prisirin
ko daugybė jo draugų ir pažįs
tamą išreikštų savo užuojautos 
nabasninko žmonai ir nabašnin- 
ko broliui Fortūnatui Bagočiui, 
kurs atvyko iš Bostono palai
doti savo vienatinį brolį, ir ati
duotų na ba šiliukui paskutinio 
patarnavimo.

Nabašininko karstą palydėjo į 
Lietuvių Tautiškas kapines apie 
dvidešimt penki automobiliai, 
kuriais važiavo visa daktarų 
draugija, advokatai, laikraščių 
atstovai, giminės, draugai ir pa
žįstami.

Kapinėse lietuviai daktarai, 
kurie ten buvo visi iki vienam, 
sudarė gedėjimo procesiją.

Amerikos Laisvės Konvenci
ja, kuri turėjo posėdžius Maši
nistų svetainėje, 113 Ashland 
Blvd nuo 25 d. iki 28 d. šio mėn.

ŠITIE NAMAI PARSIDUODA 
LABAI PIGIAI.

Naujas mūrinis namas, 3 metai 
statytas po 6 kambarius, garu šildo 
mas, parsiduoda 2 tuksiančiu pigiau 
negu jis vertas; priežastis pardavi
mo — savininkas yra miręs. 2 pagy 
veniniai mūrinis namas Auburn 
avė. ir 33 St. parsiduoda už $3,500. 
Medinis namas su visais įtaisymais 
elektra ir maudynėmis šalę tuščias 
lotas galima laikyti vištos žąsįs ir 
visoki kiloki gyvuliai. Parsiduoda 
labai.pigiai; 2 šimtus reikia įmokėti 
kilus kaip renda; namas yra labai 
gražioj vietoj prie 84 ir Morgan st. 
C. Suromski Co. 3346 So. Halsted 
St. Chicago, III.

SIUVĖJAI
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.

Reikalinga siuvėjų vyrų prie kotų 
dirbimo, merginų prie rankų darbo 
vienas geras preseris, vienas bu- 
šelmanas prie seno darbo. Gera mo
kestis trumpos darbo valandos. A- 
teikit tuojau.
Žukauskas and Co. Modern Tailors 
813-815 W. 35-th St. arti Halsted gal.

Phone Boulevard 3941 DIDŽIAUSIAS bargenns Chicag,- 
je , parš e uodą 2 lotu, krūvoj (»<*i 
130 pėdų p:i*al pat 72 ir Archer Av. 
ant pulkaus kalno su 15 žaliuojan
čių aržuolų. Atsišaukite pas savi
ninką.

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

BANDITŲ ŽYGIAI.
Vakar 8 vai. ryto, du 

vyrai atėmė nuo V. Thorsch, 
621 Likę Avė., automobilių. 
Jis važiavo į Wihnette. Du jau
ni vyrpi įšoko į jo automobilių 
ir išmetė jį lauk. Tuomet jie 
pradėjo kelionę. Aplankė 4 
gazolino 'stotis Standard Oil 
kompanijos. 4605 Clarendon 
avė., laimėjo $100. California 
ir W:/diington blvd., laimėjo 
$170. 960 E. 42 pi., laimėjo 
$100 ir 7022 Wallace st., laimė
jo $100. Ir banditai nesugauti. 
Dabar visur prie Standard Oil 
kompanijos gazolino stočių yra 
pastatyta s tgyba.

James H. Mausner pasakojo 
apie Pennsylv; bijos 
tijos naujus, begalo 
jos valstijos naujus, begalo žiau
rius įstatymus ir apie kazokus. 
Ten susirinkimų negalima jokių 
laikyti ir kazokai dabar elgiasi 
su streikuojančiais kaip lik jie 
nori.

Rena Mooney pasakojo apie 
Californijos kapitalistų suokal
bius ir provokacijas linkui jos 
vyro ir jos. Tūlos vietos tragin- 
gos, o kitos vietos rodosi kaip 
pasaka. Klausais ir manai: ne
jaugi dar tokių baisių žmonių 
esama pasaulyj? Dabar kapita
listai jau rengiu naujį skymą- 
provokaciją. Mat jiems reikia 
liudininkų, kad neteisingai liu
dytų prieš Beną Mooney. Jie su
rado viseins žinomą moterį — 
padorią ir teisingą moterp Tai
gi jie rengiasi paimti ją, nuves
ti į parką ir atiduoti tvirtam vy
rui (ji žinanti ir to vyro pra
vardę) neinorališkain pasielgi
mui. O tuo tarpu, kapitalistų pa
samdyti fotografai, darys kra
tomus paveikslu. Ir jeigu ta mo 
teris nenorės neteisingai liudyti 
prieš Mooney, tai jie ketina tuos 
paveikslus apskelbti viešai. Si
tuacija dei Mooney bylos šiek 
liek pagerėjusi, nes valdžia jau 
trečią komisiją atsiuntė tyrinė
jimui. T. Mooney kaltinamas už 
tai, kam jis organizavo gelžke- 
lio darbininkus. — A. žmogus.

REIKIA žmogaus kedėms taisyti 
MURPHY CHA1R CO. , 

2434 So. Wcstern Avė., Chicago.

Kalviui pagelbininko ir 2 apibai- 
gėjų visokiam darbui prie vežimų ir 
automobilių.Taipgi vieno medžio dir 
bėjo prie taisymo ir vieno malia- 
votojo. Pastovus darbas šiltoj ša- 
poj. Geriausia užmokestis. Ateikit* 
ar rašykite pas p. C. Johnson, 533 
W. Harrison St.

jaunivals-
žian-vakare. Am. Laisvės konven

cija darė gerą įspūdį. De
legatų suvažiavo 238 kurie repre 
zentavo 1,500,000 organizuotų 
darbininkų, ši konvencija pa
dėjo tvirtus pamatus ]>astoviai 
organizacijai; parašė principų 
dekleraciją ir po ta principų de- 
kleracija pasirašė visi delegatai.

Taipgi išrinko Pildantį ir Na- 
cijonalį Komitetą. Pildantis Ko
mitetas susideda iš 7 žmonių, 
kurie visi gyvena Chicagoje. Jie 
yra sekanti žmonės:

J. M. Barnes, cigarų dirbėjas; 
Mre. Cooper, Apsigynimo Lygos 
organizatorė; B. Buck, redakto
rius The New Majority; O. Beil- 
ly, mokytoja; Simonds, organiz. 
karės priešininkų; Frenkel, ma
šinistas ir J. P. Neary, mašinis
tas.

Nacionalis Komitetas susidės 
iš 12 ypJų, gyvenančių įvairio
se valstijose. Tas Komitetas su
sideda šiaip:

Nuo Illinois—McDonald, Ind. 
— Oaneron, Iowa — Kroeger, 
Mieli. — Kendall, Nebraska 
Stebbins. Nevv York — Bald- 
wjn, Ohio — Schncider, Penu.

—Maurer, So. Dakota>—Reed 
Wash. — Pearl, West Virginia 
—Coleman, juodveidis, Wiscori 
sin — Quick.

Uždarant konvenciją kaikurie 
delegatai sakė trumpas prakal- 

' bas. Džiaugėsi, kad jiems taip 
darbas konvencijoj sekėsi ir pa- 
šiža<lėjo dirbti, kad umu laiku

NUO 1-MOS RUGSeJO

Aušros”

1)

kitų

kalbas ant kapo pasakė dakta
rai Juška ir Montvilas. Pirma
sis nupiešė nabašnihko daktaro 
ypatus gerumą ir išreiškė širdin
gą gailestį, kad lietuvių daktarų 
profesija be laiko neteko jau
no veikėjo. Gi daktaras Mont- 
vidas savo karštoj prakallioj 
nupiešė lietuvių moksleivijos 
vargus, o ypač vargus tų moks
leivių, kurie mokinasi medici
nos ir besimokindami netenka 
sveikatos.

DR. A. MONTVID
CHICAGO 

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

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

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

Rezidencijos telefonas Wrst 6126

Mokykloj
Prasidės žieminis sezonas, 

bus šie skyriai: 
Anglų kalbos. 
Lietuvių kalbos.
Geografijos, Istorijos.
Aritmetikos.
Algebros, Geometrijos ir

3)
4)
5) 

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

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

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

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

Pranešimai
North Side. — Lietuvai Gelbėti 

Draugijos 47 skyriaus susirinkimas 
įvyks 29 rūgs, panedėlyje kaip 8 vai. 
vakare Liuosybės svetainėje 1822 
VVabansia 
ieji įstoti

avė. Visi nariai ir norint 
malonėkit atsilankyti.

—Valdyba.

miŠraue choro repeticija
30 d. rugsėjo.

M. Meldažio
Sietyno 

įvyks utarninke. 
Pradžia 8 vai; *• vak. 
svetainėje. Visi nariai kviečiami at
silankyti ir atsivesti naujų narių. 

—Valdyba.

Cicero — Jauny Socialistų Lygos 
rei gianios prakalbos Įvyks rugsėjo 
30 dieną, 8 valanda vakare Liberty 
svet. 52 uve. ir 22 oi. Tėma Kodėl 
talkininkai ištraukia karuiou.cnc iš 
Rusijos. Kas lik gyvas į prakalbas.

— Komitetai.

CALUMET BAKING 
POWDER CO.,

4100 Fillmorc St.

ain-MERGINŲ virš 15 
žiaus prie lengvo švaraus darbo 
dirbtuvėje, jokio prityrimo ne
reikia; dirbamieji kambariai 

yra šviesus ir oringi; idealės 
darbo sąlygos..

BAUER & BLACK
41 W. 25 St., kamp. Dearborn.

Reikalauja vyrų prie darbo įvai
riuose musų dirbtuvės skyriuose, ('.e 
ra alga pradžiai? Pastovus darbas 
per anskritus metus.

h Olson Rug Co.
1508 \Vest Monroe Si.

PBITYRUSIŲ GELUMBIŲ 
AUDĖJŲ.

NUOLATINIS DAUBAS.

GALI UŽDIRBTI

NUO $25 IKI $30 
i Į SAVAITE.

KREIPTIS Į

SOUTH BEND \VOOLEN CO., 
SOUTH BEND, IND.

ARBA 208 S. LA SALLE ST.
ROOM 1854 CHICAGO.

TEL. WABASH 6540.

PARDAV1MU1
J. Sarbutis parduoda bučernę ir 

grosernę; biznis išdirbtas per dau
gelį metų gera vieta lietuvių apgy
vento] kolonijoj.

732 W. 19 St.

paliuosuoti iš kalėjimų. Paskiau 
visi padainavo “Raudoną Vėlia
vą”, “Internacionalą” ir “Mar
selietę”, išsiskirstė prie darbo į 
darbininkų minias.

—A. žmogus.
Amerikos Laisvės konvencijos

Prakalbos.t 
t 
f

Pėtnyčios vakare, 26 d. rūgs. 
Ashland Auditoriume, 332 Ash
land blvd., buvo surengtos dide
lės prakalbos. Jas rengė susi
dedantis komitetas iš Amerikos 
Laisvės konvencijos, kur turė
jo savo posėdžius Mašinistų sve
tainėje.

Kalbėtojai buvo: Seymour 
Stedmnn, James H. Maurer, B. 
Hillman, Duncan McDonald ir 
Rena Mooney. Prakalbos tęsėsi 
beveik iki 12 vai. nakties. Žmo
nių buvo apie 600-700 ir visi 
klausės su dideliu žingeidumu 
iki pat galo. Duncan McDonald 
pasižymėjo savo oratoriškų ga
bumu. Jis smarkiai kritikuoja,

BIRUTIEČIŲ DOMAI.
Šią savaitę “Birutės” choro 

repeticijos nuskirta šiaip:
Panedėlyj — supranams;
Utarninke — altams;
Seredoj — vyrų balsams;
Ketverge — visiems;
Pėtnyčioj — moterų balsams.
Visos repeticijos įvyks Mark 

Mhite Sųuare, 8 vai. vak. punk
tualiai. «

Ateinantį sekmadienį, nuo 2 
vai. po pietų, bus pamoka vi
siems solistams vedėjo bute.

“Birutės” nariai, nedalyvau- 
jantįs šios savaitės ir ateinan
čiose repeticijose, negalės daly
vauti “Birutės” parengimuose, 
šis užreiškinuis paliečia visus 
birutiečius, be skirtumo.

Stasys Šimkus, “Birutės” ved.

Roseland. — LMPS. 25 kp. rengia 
puikų teatrų Prisikėlimas gyvųjų, 
iaipgi ir koncertų 16 lapkričio, K of 
P. svetainėje, 11037 Michigan avė. 
Vietos ir apielinkės draugijų prašo
me nieko nerengti tų dienų.

— Rengimo Komisija.

REIKLAUJA MERGINŲ
Prie kriaučių darbo ant rankų ir 
ant mašinos; taip pat reikalinga vię 
na. kuri mbkėtų gerai angliškai, prie 
ofiso darbo. Gera mokestis, gera 
vieta ir pastovus darbas. Kreiptis 
pn. 14 W. Washinąton st. Room 604

PARDUODA.
Savininkas išvažiuoja į vakarus 

ir nori parduoti grosernę ir bučer- 
nę su namu už $6000; pusę reikia 
įmokėti. Kreiptis pa 66()1 So. Her
mi toge avė.

Stedinanas savo įžangos pra
kalboje, kaipo vakaro vedėjas

Nariai Cook County Rcal Estate
Board and Chicago Board of Underwriters.

A. Petratis • S. L. Fabijonas

A. PETRATIS AND CO.
Real Estate Brokers Managers

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
3249 South Halsted Str., Chicago, III

I’ŽKVIECIA norinčius pigiai pirkti, ar greitai par
duoti: namus, lotus ir farmas. Inšiurinti forničius, na
mus, stiklus, automobilius, taipgi gyvastį didžiausiose 
kompanijose.

Peržiūrėti abstraktus ar padaryti notariališkus raš 
tus. Pasiskolinti pinigų ant mortgečių.

VAIANDOS: Kasdien nuo 9 ryto iki 6 po pietų. 
Utarninke, Ketverge ir Subatoje nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedaliomis nuo 9 ryto iki 3 po pietų.

Telefonas Boulevard 611.

POLITIKIERIUS PATEKO BĖ
DON.

G. Graliam, saliuninkias, 5516 
So. State gatvė, žinomas kaipo 

vietinis vadovas republikonų 
partijos, kaltinamas laikyme 
pas save vogtu, daigtų. Rado pas 
jį vogtą automobilių vertą $2,- 
200.

MAŽA TĖVO ALGA SUTRUG- 
DE VAIKAMS MOKYKLĄ.
Federališko teisėjo Alschuler 

rūme, vakar buvo, klausinėjami 
du vaikai, kurie pasakojo, kad 
jų šeimynoje yra 7. Jie pernai 
negalėjo eiti 2 mėnesiu į mo
kyklą, todėl, kdd tėvas uždir
ba gyvulių skerdyklose tik 47c. 
į valandą. Tėvas neturėjęs iš 

ba-

ar- 
tu- 
tu-

ko nupirkti jiems batų; jie 
si negalėję eiti mokyklon.

“šeimyna susidedanti iš 4 
ba 5; tokios šeimynos tėvas 
rėtų gauti $1 į valandą, kad
vėjus teisę žmoniškai gyventi, 
n Judo ties liuosybe ir pasilinks
minimu. Gyvenimo reikincnįs 
vis eina brangyn ir Ibrangyn. Aš 
turiu 7 vaikus. Mes
nei vienas kratomų paveikslų
per du mėnesiu.

nematėm

Mes

Parsiuuoda pusė akerio žemės, 
57-th pl. ir 73-rd avė. Summit, III. 
Suvesta yra srutynės ir vaduo; par 
duosiu labai pigiai. Atsišaukit. J. 
Pūkis, 4751 West Jackson Blvd., 
Chicago, III.

Namas 4 pagyvenimais, medinis 
po 4 kambarius, su visais įtaisymais 
labai pigiai, 6 ir pusė pėdos apačia 
319 W. 51 PI. sale Princeton gal.

Farduodama kampas 3158 Union 
avė., krautuvė ir du pagyvenimai. 
Antrojo augšto.randa atneša <74 mė 
uosiui. Parduos už -<S,500. Pusė rei
kia įmokėti.

Pardavimui. Didelis pigumas. 
Dviem augštais namas reikia pama- 
tyti, norint numanyti jo vertę. 4548 
NVallace St.

Parduodama namas dviem pagy
venimais pn. 3814 Lowe Avė., pry- 
šakyjė 4 kambariai užpakalyje 4 
kambariai su maudvne gazu ir lt.— 
$1650.00.

T. McDonell System, 
3517 Archer avė.

Parduodama pn. 3805 Emerald 
avė. 4 pagyvenimai —4-3 ir 5-3 kam 
bariai. GazaS, augštas panamis, dar
žinė, $2,00$, įmokėti reikia $305.00 

T. McDonnell System, 
3617 Archer avė.

Parsiduoda 3 pagyvenimais mūri
nis namas po 6 ruimus. Parduosiu 
už $3400 raudos neša $40.00 mėne
siui. Atsišaukit pas savininkų Koch 
2851 Emerald avė. arti 29 gatvės 
Tel. Yards 5720.

Parduodama: namas ir lotas. Ge
ras mūrinis namas trimi pagyveni
mais prie 35 gatvės tarp Lincoln ir 
Donorę g .tvių. Pirmos klesos lietu
viu apielinkė. Galite nupirkti pagal 
savo pačiu išlygas. Kaina $4,300. 
Adresuok te G. R. Fitzmaurice, 
4500 N. Tro/ si. arba telefonuokite. 
Monticello 2334*.

Pa j ieškojimai
ASMENŲ JIESKOJIMAI
Parduodama fotografyslės įtaisy

mas geriausioje vieloje lietuviui ir 
lenkui. Gera vieta, ge/as biznis. 
Rašykit šituo adresu: No. 7, 1739 
Sc. Halsted St.
Pajieškau Juozapo Žako, seniau gy 
veno Springfield, III. jam yra laiš
kas iš Lietuvos, meldžiu jo paties 
atsišaukti ar kas žino, malonės pra 
nešti. Petras Šarka, 2340 N. 15 St. 
Springfield, III.

25 MERGINŲ
LENGVAM 
DIRBTUVES 
DARBUI.

PUIKIOS DARBO SĄLYGOS. 
ATSIŠAUKITE 
TUO J AUS

Parsiduoda bučernė ir grosernė 
Bridgeporto apielinkčj, apgyvento, 
lietuvių. Meldžiu atsišaukti per te
lefoną: Drover 7305

MOKYKLOS

AMERICAN COLORTYPE 
1151 Roscoe St.

CO.

TOM MITY
Kuris pajieškojai savo brolio Jo

no Micaus, paduok jam savo teisiu 
gą adresą. Jis rašė tau kelis laiš
kus ir visi jam buvo sugrąžinti. Rą- 
šyk jam šituo adresu: Jonas Micius, 
1422 S. Union avė. Chicago, III.

Pajieškau savo vyro Franciškaus 
Kazmarskio 27 m. amžiaus apie 6 pė 
dų augščio mėlynų akių. Plaukai 
rusvi. Meldžiu atsišaukti arba pra 
nešti ką manai daryti, kad aš žino
čiau ką daryti su rakandais. Aš no
rėčiau, kad pargrįžtam ir gyventum 
kaip gyvenome. Todėl meldžiu at
sišaukti arba kas patėmytų pranešti 
už ką busiu labai dėkinga. Anasta
zija Kuzmarskienė, 2969 Archer avė 
Chicago, III.

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

Pajieškau senes moters arba žmo 
nių su maža šeimyn*?, kuri galėtų 
pridaboti 4 metų m.i gylę duodu 
kambarius garu apšildomus ir švie
są, o su užmokc.ič>u susitaikysime. 
Atsišaukit pn. 1li’j S). ČHflon Bark 
avė. nuo 6 iki 10 vai. vak. Dominik 
Laucius.

Pajieškau savo brolių: Bronislo
vo ir Boleslutn Butkų. Paeina iš 
Kauno gub., T'aseinių apskr. Kalti
nėnų par., BobŠp sod. šeši metai 
atgal gyveno Chicagoje. Jie patįs ar 
kas kilos malonėkite pranešti adre
su: —Juozefa Butkaitg-Grąkauskie- 
nė., 3117 T. S r., So.jOmahn, Nebr.

Alsi Sau k Petrai Bronske, bereika- 
Jn išvažiavai iš Chicągos, r tekąs ant 
tavęs nepyksta ir tavo sesuo K. R. 
nori, kad tu sugrįžtum atgal, arba 
duotum jai žittią tuojaus, kur tu esi.

»

• j. .

Pajieškau šeimininkės prie ma- 
*os šeinn nos gali atsišaukti našlę 
ar mergina, arba vedusi v>< ra, gali 
tureli savo mažą šeimyną, tini atei 
ti pas mane gyventi. Atsišaukit 
šiuo adresu: 2290 Mihvaukcė avė.

REIKALAUJA merginų prie dar
bo dirbtuvėje. Gera mokestis, pu- 
^ė dienos subatoj. Atsišaukti, 900 
VV. 18th St.

Reikia moterų įpilams sinti. Elek 
trinės mašinos gera mokestis, dar
bas ant visados. Atsišaukite:

Empire Mattress Co. 
2231 W. Madison st. Chicago, 111.

DIRBĖJŲ ir skirstytojų ir mog- 
linių merginų. Patyrusių

Sterling Laundry,
5247 N. Clark St.,

REIKALAUJA merginų prie 
bo knygoms apdaryti, taipgi 
apskrito darbo,

Columbia Bank Note Co.
1104 So. Wabash avė.,

<lar- 
prie

MOTERŲ PRITYRUSIŲ
VILNAS VERPTI 

PASTOVUS DARBAS.
PUIKIOS GYVENIMO

SĄLYGOS. GALI
UŽDIRBTI NUO 

$27 IKI $30 Į SAVAITŲ.
ATSIŠAUKITE

COLUMBIAVILLE W00LEN
MILLS,

COLUMBIAVILLE, MICH.,
ARBA ROOM 1854,

208 S. LA SALLE ST.
CHICAGO.

TEL. WABASH 6510.

u

RAKANDAI
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- 
nimų. Taip pat graži grojamoji pia 
nina stiliaus 1919 m. ir $200 dvigu- 
ąja plunksna fonografas. Groja vi
sus rekordus. Parduodama už $55 su 
rekordais ir deimanto adata. Visi 
daiktui nauji.

Rezidencija
1922 S. Kedzie Avenue

TIKTAI šį MĖNESI.
Geriausia pasiūlymas gaus puikų 

tikros skuros seklyčios setą, varto
tą 30 dienų, vertas $175. Mes esame 
priversti taipgi pratuštinti daug ki
lų seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
fonografas. PRISIUNČIAME UŽ- 
DYKA. Priimame Liberlv Bonds. 
WESTERN FURNITURE STORAGE 

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

dėliomis nuo 10 iki 4 vai.

BARGENAS 
Jaunai Porai.

Mes turime triŠmotę šikšninę svet 
ruimio daiktų ei'lę vėliausios mados, 
vertų $200. Vartota 15 dienų. Par 
duosime už kiek kas geriausiai 
duos. Taipogi $150 vertės gražų di 
(lėlį fonografų, taip kaip naujas, su 
rekordais, deimantine adata, už $45. 
Taipgi turime kilimų. Ateik pažiu 
rot tuojaus.

SOUTHSIDE FURNITURE 
STORAGE ,

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

EXTRA! Parsiduoda velionio dro. 
Bagočiaus rakandai. Pardavinėjimas 
jrasidės šiandie, rugsėjo 29 d. ir 
rauksis kas vakaras nuo 6 iki 9 v. 

pn. 10731 So. Michigan avė.

AUTOMOBILIAI
Pigiai parduodu Packard automo

bilių 5 sėdynėmis. Atsišaukite grei
tu laiku. 3139 So. Halsted st.

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyrišku ir Moteriškų Aprėdalų.

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

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

Elektra varomos mašinos musą 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiaml aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti speciališ- 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jnsą mie- 
rą — bile stailčs arba dydžio, II bi
le madų knygos-
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. Kasnicka. Perdštials 
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St. ant 4 lubų

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st, 24*7 W. ■>- 
dison, 1850 N. Welb et.

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 už 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

int£rnatial barber school
Mokytis tereikia tik 10 dienų, pas 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tčs. stenografijos, tynevvriting, pfr- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli
tikių ės rV >ijos, pilietystės, dai- 
JiarnŠys

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO,
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Iraasiation filed wijh the ppst-master at Chicago, III. Sept. 30, 1919 
|U'nd by the act of Oci. (i, 1917

Vėl prasideda Pabalti^ 
jos konferencija

bejotina, ar bus taika su bolševi 
kais”. 1 kūpate konferencija 

galbūt priims rezoliuciją prieš 
tokią taiką, atydžiai apsvarsčiu
si talkininkų užimtą poziciją. i

Anglija įteikė ultimatumą Lat 
vijai ir Estonijai, grąsinantį iš-, 
traukti savo misijas ir materia- 
lę paramą, jei bus ir toliau veda-

i mos tarvbos su bolševikais.

True translatlon filed with the post- 
inaster at Chicago, III. Sept. 30, 191!) 
as re<|iiire<l by the acf of Ori. (i, 1917

Talkininkai nenori taikos su1 ----------
g g z «g • ITrue translation filed with the post-
nfYlCp V i 1 C Įinastcr at Chicago, III. Sept. 30, 1919

as leųuired by the art of Ocl. U, 1917
11------ —— ALSACB PASISKELBĖ NEPRI

KLAUSOMA RESPUBLIKA?Estonai varo lauk baltagvardiečius
PAKALTUOS ŠALIS VĖL TAR valdžią dar menkesne ir dar lai- 
SIS APIE TAIKĄ SU BOLAEVI- kinesne.

šiaurvakarines Rusijos gele
žinkelių, komunikalijos, darbo 

Eatvija jau priėmė Estonijos pa- | ir pirklybos iiiiiiisteris, kurio 
sbjymą vėl svarstyti bolševi- ministerija ir gyvenamoji vieta • 
ku taikos pasiūlymą.

KAIS.

LONDONAS, nigs 26.

bė, kad Latvijos valdžia priėmė 
Estonijos pasiūlymą, kad ji da- 
lyvutų debatuose Dorpate rūgs.
28., kad apsvarsčius bolševikų 
taikos pasiūlymą.

yra viename kambarelyj ant tre
čio augšto Pirklybos viešbutyj 
sako, kad jis beveik negali iškel
ti ministerijos į Ivangorod, ka
dangi jis turi tik vieną krepšį. 
Bet ikišiol Estoniją buvo neįuiO- 
laidi.

Pabaltijos susirinkimas.

Susirinkinras narių, kuriuos
Triic tran<iMlon filc'i vMh fhp pnst-1 seniau sudalė I abaltija, taipjau 
mastei’ at Chicago, 111. Sept. 30, 1919 Finlandijos ir Lenkijos, įvyks 
as r«|Uir<.<l bv the a.-t of Oct. «. 11117 IX)rĮ)a,c sck„nlę 8availę, Ab<-i-' 
ESTONIJĄ PALIEPĖ BALTA- (llai pripažįstama, kad nebus to-
GVARDIECIAMS IšSINEšDIN 

TI.
1 imesnii’i konferencijų tarp Esto 
ui j os ir bolševikų.

Revelio valdžia bijosi, kad bal
tagvardiečiai gali užgriebti ir 
Estoniją.

(Rašo
Chicago Tribūne koresp^m 
tas R’chard Henry Uttfe).

1‘cic lri»n*’t»1»on filed wilh Ihc post- 
Miuister at Chicago, III. Sept. 30, 1919 
as rc<|nired by Ihe act of Oct. (i, 1917
LATVIJA RENKASI DIDESNĘ 

ARMIJĄ.

GOBLENZ, rūgs. 28. — čia 
vaigšto gandai, kad nepriklauso 
ma respublika liko paskelbta Al 
sace.

j Tn;e translufion filtd witli the post-' 
anaster at Chicago, III. Sepl. 30, 1919 ( 

| r.s rcųnired by the act of Oct. 6,1917

Anglijos gele
žinkeliečio 

streikas.
VALDŽIA NEfSTENGIA SU
LAUŽYTI ANGLIJOS GELE

ŽINKELIŲ DARBININKŲ 
STREIKO.

Maisto busią užtektinai pristaty
ta miestams. Rengimąsi prie 
ilgos kovo®, kadangi valdžia 
nenori nusileisti.

Italijos par
lamentas 

paleistas

[ užpuolimą aut Fiume ir sakė to
liau :

“Po atlikimui karės su Vokie
tija ir Austrija, mes dabar ren
giamės į karę prieš Jugo-Slavi
ja, bet kuris iš Amerikos bankų 
duos mums pinigus?”

Drg. Turati nurodinėjo, kad 
vien tik proletariato jiegos gali 
išgelbėti Italiją nuo inililarizmo 
ar bolševizmo.

“Me% Socialistai, net taikiau
sieji musų tarpe”, sakė jis, “jei 
prisieis pasirinkti tarp milita- 
rizmo ir bolševizmo, mes nesvy
ruodami pasirinksime pastarą-

Parlamente kilo peštynės už Fiu jį. Taikos sutartis turi būti sva
ine. Socialistai perspėja apie rstoma žmonių. Tas gali būti 

atsiekta per visuotinus rinki
mus.” .

Premjeras pakilo, kad pasmer 
dabar ragina

Didelės riaušės Omahoj
Bandė nulinčiuoti majorą

GOVEDA BUVO PAKORUSI 
OMAHOS MAJORĄ.

Goveda taipgi nulinčiavo negrą 
ir sudegino pavieto taeismo 
butą. Iš visur siunčiama į O- 
maha kariuomenė.

NORIMA VĖL SUVARŽYTI CU 
KRAUS VARTOJIMĄ.

Chicagoje truk

besiartinančią naują karę.

RYMAS, rūgs. 29. — Parla
mentas tapo paleistas šiandie, kus tuos, kurie 
Rinkiniai bus laikomi lapkričio . šalį prie naujos kares. Tuoj na- 
15 d. ir naujas parlamentas su-

Peštynės parlamente
Rymas, rūgs. 28 (suvėlinta).

Debatai atstovų bute tapo 
pertraukti šiandie kilus pešty
nėms, kuriuose dalyvavo apie 
1(M) atstovų.

Niek oriuose rateliuose išreiš
kiama nuomonė, kad delei to at
sitikimo kabinetas gali nutarti 
rezignuoti, kad neistumlis ša
lies į kovą laike generalių rinki
mų, nes peštynes atstovų bute 
parodo, kad tas pats gali atsi
tikti ir visoje šalyje.

Atstovų bute valdžia 208 bal
sais prieš 148 laimėjo pasitikėji-1 
mo balsavimą. Visi nariai atsto 
vų bute, išėmus socialistus, bal
savo pasitikėjiihą premjerui Ni- 
tti. 10 narių susilaikė nuo bal
savimo.

Iš priežasties peštynių atsto
vi; bute, tapo paskelbti keli iš-

cionalistai nariai pašoko ir pra
dėjo šaukti: “Ne! Ne! Mes ne
norime karės!” Į tai Socialistai 
pradėjo šaukti: “Taip! Taip!

Jus norite karės!”
Kilo toks didelis triukšmas, 

kad pirmininkas grasino užda
ryti posėdį.

ITALIJOS PARLAMENTAS 
REIKALAUJA FIUME

PARYŽIUS, nigs. 29. a-

m’ų, Italijos atstovų butas piiė- 
mė rezoliuciją reikalaujančių, 
kad Fiume butų p Įdarytas Ita- 

i Ii jos miestu.

ebr., nigs. 28. —

lūkėti, kol estonai ir rusai balta
gvardiečiai neišriš vėl naujai ki
lusių ginčių.

Estoniją mandagiai, bet griež
tai paprašė šiaurvakarinės Rusi
jos armijos išsinešdinti iš Esto
nijos. Baltagvardiečiai yra pra
šomi perkelti savo sostinę ir kas 
kartu su ja eina, |>avidale minis- 
lerių, sekretorių ir karinės kva- 
lieros, į Ivangorod, skersai li
pęs nuo Narvos. Ivangorod yra 
Estonijos rubežiuose, bet pa

čiame jos pakraštyje.
Estoniją tai padarė, kadangi 

ji bijosi, kad jei baltagvardiečiai 
ir toliau dar bus Estonijoj, tai 

Įsivaizdins, kad jie yra tos vietos 
savininkais. Estoniją sjpiiiasi, 

kad ji laimėjo savo nepriklauso-

Pašaukė daugiau žmonių armi- 
joR. Gal bandyt išvaryti gan. 
von der Goltz.

LONDONAS, rūgs. 29. — Tre
čia diena geležinkelių darbinin
kų streiko buvo kaipir bandy
mas šalies galėjimo kovoti su 
sąlygomis sukilimo, kuriame ge 
ležinkelieči

Plieno darbinio 
ktl streikas

ležmkehečių užsispyrimas buvo i šal|kinwi ({vikovon tarp atsto- 
pasitiktas tokiu pat atkaklumu vlI jr žurnalistų.

> CHICAGO. -
sta cukraus. Trūksta dėlto, kad 
neganėtinai privežama jo. Pirk
liai sako, kad jaučiamas ahelnas 
trukumas cukraus, bet žinantį® 
dalykus sako, kad cukraus yra 
užtektini, tik jis laikomas san
dėliuose, kad sukėlus “cukraus 
badą’ ir paskui esantu cukrų 
pardavus labai aukštomis kai
nomis. Tai pripažįsta dalinai 
ir pirkliai. Jie sako, kad jei kai-

OMAHA
Vakar čia buvo didelių riaušių, 
kuriose žuvo du žmonės ir keli 
desėlkai žmonių sužeistą, taipgi 
sudeginta pavieto teismabutis 

ir ko (ik nenulinčuota miesto 
mayoro Ed. P. Smith.

Kada pasklido po miestą žinia 
kad negras užpuolė ant baltos 
mergaitės ir kad tas negins yra 
suimtas, tuoj susiorganizavo go
veda ir nuėjo prie teismabučio, 
kur buvo ir pavieto kalėjimas ir 
pareikalavo išduoti lą negrą, 
William Brown. Tuo tarpu go
veda nuolat didėjo. Jai atsisaky
ta išduoti negrą. Bet policija, 
nors kelis sykius šovė j goveda, 
jos negalėjo suvaldyti ir nieku- 
rie tos govedos nariai įsiveržė 
j teismabutį ir tą puikų namą, 
kainuojantį apie $1,500,(MM) pade 
gė. Atvykus ugniagesiams neleis 
ta gesinti. Kaliniai tuo tarpu ta
po suvaryti ant stogo ir ten per 
koletą valandų jie buvo laikomi-

Aįvykus mayorui ir pradėjus 
kalbėti į govedą, kviečiant ją nu 
siraminti ir išsiskirstyti, goveda 
ištraukė mayorą iš automobi- 
laus apmušė, užnėrė ant kaklo 
kilpą ir nuvedę ant kryžkelės 
pakorė p£ieMstulpo. Policijai vie
nok pasisekė laiku nupjauti vir
vę ir mayoras galbūt dar ir pa-

kraus Chicagoje netruktų.
šiandie dislriklo advokatas 

Clync šaukia valgyklų ir vieš
bučių savininkus, kad pasitarus 
su jais apie nuėmimą cukraus 
nuo stalų ir sugrįžimo prie senų 
jų cukraus porcijų, kokios buvo 
laike karės. Girdi jei cukrus ne
bus taupinamas, jo greitai visai

Saldumynų išdirbėjai taip
jau bus prašomi laupyti cukrų 
ir gal sumažinti saldainių išdir- 
bimą, kaip buvo sumažintas jų 
išdirbinius karės laiku.

ANTRACITO ANGLIAKASIŲ
KONTRAKTAS PRAILGINTAS

Dabartinis kemriktas veiks iki 
kovo 31, 1920.

PHILĄDELPRI Y. Pa., rūgs. 
29. Dabartinis kontraktas 
tarp antracitu (kietųjų, anglių) 
angliakasių ir kasyklų savinin
kų, taipjau priedinis susitarimas 
apie bonusus, padarytas perei
to lapkričio mėnesio, tapo pra
ilgintas iki kovo 31 d., 1920.

BETHLEHEM STEEL CO. 
DARBININKAI SUS

TREIKAVO.iš valdžios pusės, kuomet pa
prastoji publika parodė 
prisitaikymą kilusioms nepapra : 
stoms sąlygoms.

Premieras šiandie laike konfe 
renciją su transportacijos ir dar
bo ininisteriais, kuomet streiko labiau |)andai juos patenkinti, 
komitetas irgi laikė nuolatinius : tuo inažiau pasiseka juos užga- 
posėdžius. Jokių bandymų at-' ngdįnti.” 
naujinti tarybas nebuvo. Tuo I 

pačiu laiku išėmus lokalius ir 
laivų traukinius, visas geležin
kelių veikimas yra sustabdytas. 
Valdžia visus automobilius pa
vartojo, kad lik neleidus, kad 
šalies pirklyba ir maisto prista
tymas nebūtų suparalyžiuoti.

Maisto visur bus pristatoma 
užtektinai, bet bus reikalinga 
ištriai laikyties porcijų.

Iš niekur negauta pranešimų 
apie sumišimus, bet kareiviai ir 
speciali konstabeliai stovi pri
rengtais, kad saugojus kelius ir 
tiltus, jei bus pašaukti.

, Peč.kurii'i ir inžinierių draugi
jos sekretorius J. Rromley išlei
do pranešimą, kad jis yra pilnai 
užganėdintas progresu streiko ir 
sako, kad keli traukiniai valdo
mi amatorių nepaliečia genera- 
lio sustabdymo. Jis prisibijo, 
kad kova tęsis ilgą laiką.

Nacionalės geležinkelių dar
bininkų unijos sekretorius J. H. 

.Thomas pasikalbėjime pasakė:
“Aš su apgailėjimui pastebiu 

bandymus paversti šią kovą į 
revoliuciją, incžilirint VISŲ HiaUO ( 
pastangų aprubežiuoti ją formo
je darbo ginčių. Tos pastangos jo Anglijos anglis, kad delei ge- 

i paversti jų formą į revoliucinį | ležinkeilių darbininkų streiko 
'judėjimą, gali pasisekti. Aš už 
tai neatsakau.

Geležinkeliečiai nėra ųė bolše- 
(vikai, nė anarchistai, bet žino 
j už ką jie kovoja ir yra iabiau- 

Latvijos, Estonijos ir Lietu- šiai nusisprendę. Tegul tie, ku- 
vos delegatų Pabaltijos konfe- rie kursto liepsną būna prisiren- 

didolį gražu miestą gyvenimui. ' rencija atsinaujis Dorpate, Esto- gę nrie pasekmių savo pastangų. 
------:x----------------------~u... ..—nebusime sumušti. Jo

kių budu susitaikimui aš nepra- tus. Tai padaryta delei Anglijos 
leisiu. Nė garbė, nė išdidumas j geležinkdių darbininkų strei- susirinkimą, kad pareikalavus 
nepakenks sutaikinti ką aš ži-, ko. prisiųsti į miestą milicijos.

bių. Pasirodo, kad jei šiaurva
karinės Rusijos laikipės valdžios 
sostinė pasiliks Reyelyj, KolČa- 
kas, kada jis gaus Petrogradą, 
spirsis, kad Rusija niekad ir ne
buvo netekusi Estonijos.

Baltagvardiečiai labai prieši
nus jų ištrėmimui į Ivangorod, 
nesmagų, nuobodų miestelį vi
duryje smiltyno, su tik keliais 
namais. Revelis nėra tokiu kaip 
Paryžius, bet jis turi restaura- 
mis, kavines, kur muzika grie-

muosius paveikslus ir baltagvar 
diečiai gyvena namuose buvu
siųjų Pabaltijo® baronų. Reve
lis turi 150,(MM) gyventojų, bet 
(‘stonai sako, kad jis nėra užtek
tinai didelis, kad gidėtų būti sos
tine dviejų šalių. jie taipgi sa
ka. kiici lievelyj yra namų l>a- 
das ir jiems reikalinga namų, 
kuriuos laiko užėmę baltagvar
diečiai. Tai yra dalykas: “Štai 
i ūsų skrybėlė; labai gaila, kad 
jus turite išeiti”.

Aš girdėjau ėstomis kalbant, 
kad jei baltagvardiečiam® nepa
tinka Ivangorod, jie turi liuosą 
valia išvyti bolševikus iš Pskovo 
ar Petrogrado. Tada jie turėsią

Latvijos vald- 
prie ginklo visus 
distrikte, nuo 19 
amžiaus. Prokla- 
tai iškabinėtos po

Šiandie atstovų bute alidaiė
puikų (|e|)atils atstovas Turati, vado-

vas oficialių socialistų. >
“Kas atsitinka šiandie, yra pa

sekme karės”, sakė jis, “Karė 
sužadina visus apetitus ir kuo

Skaičius streikuojančių plieno 
darbininkų didėja. Plieno tru- 
stui nevyksta.

RYGA, rūgs. 27. (Rašo Chica
go Tribūne korespondentas Ar- 
thur Manu), 
žia pašaukė 
vyrus Rygos 
iki 27 metų 
macijos apie
visą miestą. Šiaurinės Latvijos 
gyventojai jau tapo sumobilizuo 
ti ir vokiečių okupacija Kurlian- 
dijos neleidžia ten padaryti mo- 
bilizasijos, bet daug liuosno- 
rių iš tos gubernijos tarnauja 
Latvijos armijoj.

Dabartinis žingsnis yra tiesio
giniai dalinai prieš vokiečius 
Kurliandijoj, atsitikime jei jie ir 
toliau atsisakytų pildyti talki
ninkų paliepimą išsinešdinti Vo
kietijon.

Gen Judenič Rygoje.

Bet tas padidinimas Latvijos 
armijos keliais tūkstančiais ka
reivių gali turėti ir kitą reikšmę, 
negu vien grasinimą vokie
čiams. (rali bile laiku prasidėti 
ger.. Judeničio besiveržimas ant 
Petrogrado. Beto vakar atvyko 
iš Revelio pats gen. Judenič, ku
ris laiko nuolatines konferenci
jas. Jis kalbėjosi su pulk. Ber- 
mond, komanduotojo rusų-vo
kiečių korpusų Mintaujoje ir 

pranešama, kad pastarasis ren
giasi perkelti savo kariuomenę 
į Dvinsko frontą ir pradėti ofen- 
sivą prieš bolševikus. Paskui 
gen. Judenič kalbėjosi su Lat
vijos premjeru Ulmanis, su an
gly misija ir su I^atvijos armi
jos komanduotoji! flen, Simon- 
son. Galint kad rengiasi prie 
Estonijos-Latvijos-Judeničo 0- 

fensivo, kad paėmus Petrogradą 
dar prieš žiemą.
Talkininkai prieš taiką su bolše

vikais. i

Atstovas Turati smerkė tuos, 
kurie dabar atakuoja Amerikos 
intervenciją, po to kaip Italija 
“paslišaukė Ameriką sau pagel- 
bon”. Jis pasmerkė D’Annunzio

nau esant baisiu dalyku. Aš he-

Visa valdžios krasa yra pasek
mingai gabenama aeroplanais ir 
bevielinio telegrafo stotįs yra 

< vartojamos visoje šalyje. Jokių 
sumišimų nėra.

| KASIKLOS NEDIRBA DELEI 
GELEŽINKELIEČIŲ STREIKO

LONDONAS, rūgs. 29. — Ap
skaitoma, kad iš priežasties ge- 

' 'ležinkeliečių darbininkų strei
ko, 1(M),(XM) angliakasių South 
Wales distrikte yra be darbo. 
Daug kasyklų užsidarė, taipjau 
apsistojo visa pirklyba Svvansea 
uoste.

ANGLIJA SUSTABDĖ ANGLIŲ 
EKSPORTAVIMĄ.

LONDONAS, rūgs. 29. — Val-
<Lžia visoims talkininkų vald-

nebus galima leisti eksportavi
mas anglių.

Kol tas dalykas yra rišamas, bol- nijoj panedėlyj ir bus svarsto- 
ševikai naėmė dar keletą kaimų mas ir toliau bolševikų taikos 
šiaurvakarinės Rusijos, tuo pa- pasiūlymas. Man pranešta iš 
darant labai menkutę laikinę oficialių šaltinių, kad “labai a-

Sustabdė laivų plaukiojimą 
Anglijon.

WASHINGTON, rūgs. 29. -- 
Gabenimo taryba sustabdė vi
sų laivių plaukimą į Anglijos uos

PITTSBURGH, Pa., nigs. 29. 
- . Plieno trusto skelbimas, kad 
tūkstančiai plieno darbininkų 

sugrįš panedelyj į darbą ir visos 
liejyklos atsidarys, visai neišsi
pildė. Atpenč, dar daugiau dar
bininkų sustreikavo. Be trus- 
too darbininkų, sustreikavo taip 
gi Bethlehcm Steel Co. darbi
ninkai. Tos kompanijos dirbtu
vės tebėra operuojamos, bet tik 
labai mažomis spėkomis, kadan
gi virš 75 nuoš. darbininkų me
tė darbą. Belo daug darbinin
kų metė darbą ir kitose liejyk
lose. Tiesa, kad lai vienur, tai 
kitur būreliai darbininkų nuėjo 
streiklaužiauti, bet jų. skaičius 

toks menkas, kad jais nė viena 
liejykla negalės pasidžiaugti.

Unijų viršininkai visur yra 
užganėdinti streiko situacija.

Streiko komiteto pirmininkas 
John Fitzpatrick paskelbė, kad 
tarpe streikierių pradėjo veikti 
provokatoriai, kurie bando su
kelti riaušes, daro neva užpuoli
mus ant polilistų ir 1.1. Jis pra
šo streikierių apsisaugoti nuo 
tokių provokatorių ir vengti vis
ko, kas duotų nors mažiausią 
progą policijos ir mušeikų vei
kimui.

Negrai kaliniai nematydami 
kitokio išsigelbėjimo, paskui 

patįs išdavė reikalaujamą negrą, 
po ko goveda lą negrą pasibė
rė, sušaudė, paskui pakorė, dar 
sušaudė ir tada jo lavoną valkio
jo gatvėmis veik visą naktį. Iš
gavus negrą ir teismabutį leista 
gesinti, bei jis jau buvo beveik 
paverstas į griuvėsius. Nuosto
liai siekia iki $5(M),000. Taipjau 
daug sankrovų išplėšta.

Riaušes paskui į rytą apry- 
mo, bet kad nedaleidus tolimes
nių riaušių, iš visos apielinkės 
pašaukta keli šimtai kareivių,

vyko kareiviai net iš Camp 
Grant, III.

Dabar jieškoma kaltininkų, 
bet jų dar nesurasta. Neskaitant 
negro, ir baltasis žmogus už
mušta šuviu. Taipjau tarp 45- 
60 sužeista govedai šaudant. Ke-

NULINCIAVO DU NEGRUS.

MONTGOMERY, Ala., rūgs. 
29. — Du negrai, Phifer ir Gro- 
sky, abu paleisti kareiviai, tapo 
govedos atimti iš policijos, kuri 
vežė juos saugesniu kalėjimam 
nuvesti į mišką ir ten sušaudyti. 
Abu negrai buvo kaltinami už
puolime ant baltų moterų.

Meksika neįsileidžia anglų.
EL PASO, Tex., Meksikos 

konsulai palei rubežių atsisako 
pripažinti Anglijos pavaldinių 
pasportus. Tai daroma paliepi
mu Meksikos a mlbasa dorinus 
Wasbingtone. Kenk*! anglų ne- 
įsileidžiama Meksikon, nepasa
koma. Meksikoj gyvenantįs an
glai gali liuosai išvažiuoti ir j- 
važiuoti į Meksiką.

Deportavo 298 meksikiečius.
LOREJM), Tex., nigs. 2r.

Im,migracijos valdininkai suė
mė ir deportavo j Meksiką 298 
meksikiečius, kurie buvo slapta 
įvažiavę į šią šalį pėtnyČioj ir su- 
batoj.

Riaušes Waukegane.

Vakar iškilo mažos riaušės 
Waukegan, IR. Streiklaužiams 
grįštant iš darbo, juos vežė vie
tos biznieriai savo automobiliuo 
sc. Vienas tokių biznierių, kuris 
kartu yra šerifo pagclbininku, 
nusigandęs streikierių, paleido 
savo automobilių tiesiai j strei
kierių minią ir keletą lengvai 
sužeidė. Tas kotik nesukėlė riau- 
šii\ Bet tie biznieriai-streiklau- 
žiai pabėgo ir tuojau® sušaukė

2 žmonės užmušti traukiniui 
nušokus nuo bėgių.

SAN F'reA.NCISCO, 20. *

SoliIherą Pacific lini joms trau
ktiniu). ėjusiam iš Los Angeles į 
San Francisco ties Coburn nu-į 
šokus nuo bėgių inžinierius ir 
pečkuris tapo užmušti ir apie 30 
pasažierių sužeista.

Nuėmė suvaržymus nuo bevie. 
linių telegrafų.

CHICAGO. - Vakar bevieli- 
nio telegrafo amatoriai telcgra^ 
fislai apsidžiaugė, kadangi lai
vyno departamentas nuėmė su
varžymus nuo bevielinių telegra 
fų. Visi kas turėjo bevielinius 
telegrafus ir buvo priversti juos 
nuimti karės pradžioje, dabar 
vėl galės operuoti jais. Apskai
toma yra, kad Chicagoje yra a- 
pic 3,000 amalorinių bevielinių 
telegrafų aparatų. Daugiausia 

jais operuoja vaikai.

Šiandien
Rugsėjo 30 dieną, Lietu-

MOROKKOJE UŽMUŠTA 17 
ISPANŲ KAREIVIŲ.

MADRID, rūgs. 28. — Morok- 
kiečiam® netikėtai užklupus ta
po užmušta 12 Ispanijoos karei
vių ir 5 oficieriai. Daug ispanų 
kareivių pabėgo iš armijos.

I<1‘tinas rengia J. Stanči
ko svetainėje, 295 E. 115 
St., Roselande svarbu re
feratą. Referuos Naujie
nų redaktorius, d. P. Gri 
gaitis, tema “Koks skir
tumas tarp socialistų ir 
komunistų?”. Pradžia 
kaip 8 vai. vakare.
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BRANGUS ŠUO. “"1
Anton čechov.

Vertė K. A.

nebe-

Į — staiga suriko oficie- 
__ — Purvinomis lepšėmis tie 
šiai ant mandieriaus lipi! Taip, 
Knapsai, pusantro šimto daviau 
už šuniukų! Vadinasi, buvo 
vertas! Viena tik (bloga: netu
riu laiko medžioti! Stovi be už
siėmimo šuo, savo tdlentų žu
do... Todėl ir parduodu. Pir
kite. Knapsi!! Visų gyveninių 
busite dėkingi man! Na, jeigu 
jus neturite pinigų, tai jums aš 
atiduosiu už pusę kainos... Im
kit už penkias dešimtis! Pljįš^ 
kitę!

— Ne, balanduk... 
so Knapsas. — Jeigu jūsų Mil
ka butų (yriškos lyties, tai gal 
aš ir pirkčiau, o dabar...

, — Milka
--- nustebo 
sai, kas su 
vyriškos... 
Tai kas gi jinai? 
cha... Geras vaikas! Jis nemo
ka nc’t' atskirti šuns nuo kalės!

— Jus man kalbate,’"lyg aš 
bučiau aklas arba vaikas... — 
užsigavo Kmųisas. — Žinoma, 
kMė!

--Jus (kir gal pasakysite, kad 
ir aš moteris! Ak, Knapsai, 
Knapsai! O dar technologijos 
skyrių baigei! Ne, mano gera- 
sai, tat kilras šuo! O jus., ne vy
riškos lyties! Cha-cha...

— Atleiskite.- Michail Ivano- 
vič, bet jus... stačiog už kvailį 
mane laikote... Tai įžeidimas...

— Na, nereikia, velnias su ju
mis... Nepirkite... Jus niekas 
negali įtikinti. Jus greit pradė
site tvirkinti, kad jos uodega nė- 

’ ra nuodega, o koja... Nereikia.

Ofioieras Dtfbovas, jau 
jaunas žmogus, ir laisvanoris 
Knapsas sėdėjo ir gėrė.

— Sebėtinas šuo! — kalbėjo 
Dubovas, rodydamas Knapsui 
savo šunį Milkų. —- Stebuklin- 
gns šuo! Jus afkredpikite domos 
į murzų! Viena murza ko ver
ta! Mėgėjas už tų murzų dvie
jų šimtų rublių nepasigailėtų! 
Tokiame atvėjuj, jus nieko ne
suprantate...

— Aš suprantu, bet...
_ Juk tai anglų veislės! Iš- 

Dašumas nepaprastas, o uoslė... 
uoslė! Dieve, koki uolsė! Ži
note, kiek aš užmokėjau už 
Milkų, kuomdt ji buvo šuniu- 
k u? Šimtų rublių! Nepapras
tas šuo! Kvailioji Milka! lat
ras Milka! Eikš čia, eikš... tu, 
suniuk mano...

Dubovas pritempė Milkų prie 
savęs ir pabučiavo jų tarp ausų. 
Jo akyse pasirodė ašaros.

—- Niekam tavę neatiduosiu... 
gražuole mano... JuŲ flu myli 
mane, Milka? Myli?... Na, eik

ne vyriškos lyties? 
ofiederas, — Knap- 

Milka ne 
Cha-cha! 

Kale? Cha-

te Nuo visokiu Bkaua- 
/ mu raumenyse

Pain-Eipeller 
yra pagelbingiausis. 

žiūrėkite, kad bu
tu su INKARO žen- 

( klu!
Galima mat viaoaa 

j^-^aptlakoa* ui 35c ir 05c 
J arba Maialuadlnt nuo 

RICHTER A CO..

Puikų Spalvuotą

Žemaites Portrete
Atvirutės Pavidale

JONO ŠILEIKOS

KIEKVIENAS 
LIETUVIS PRIVALO TURĖTI

Portretas nesenai tapo nupieštas puikiomis 
žinomo lietuvių dailininko

spalvomis
■<* *

Tai yra pirmutinis taip nupieštas Žemaitės portretas. 
Ant šito portreto garsioji lietuvių rašytoja senutė Žemaitė 
išrodo, kaip gyva. Pats portretas yra neįperkamas. Jis ran
dasi dailininko Jono Šileikos nuosavybėje. Bet tik kų išleis
tas spalvuotas portreto nuotraukas gali kiekvienas įsigyti. 
Kiekvienas gali įsidėti tų puikiausių Žemaitės portretų į rė
melius ir turėti jį kaipo brangių atmintį.

Šitas brangus portretas dabar parduodamas yra Naujie
nų knygyne

Tiktai po 10 Centų
Perkupčiams yra nuleidžiamas didelis nuošimtis.
Už 100 portretų antsyk $6.00.
Už 250 portretų antsyk $12.00.

Siųskite užsakymus tuojaus adresuodami
■ : ' ' f '

----------------------------------------------------------------------------------
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1739 So. Halsted Street, Chicago, III

Aš jum> tik norėjau gerų pada- jis Žiovaudamas, 
syti. Vachrameevaii, konjako!

Tarnas padavė konjako. Jie
du prisipylė savo stiklus ir už
simąstė. Praėjo pusė valandos 
tylėjime.

— O kad ir moteriškosios ly- 
pertraušeė ofieieras ty-

Juk

ties., 
lų, rūsčiai žiiirčchunas į butelį.
— Stebėtinas dtilyfkaa.
jums tai geriau. Atves šuniukų 
o už kiekvienų šuniukų po pus- 
IVrctinę gausite... Kidkvtenas iš 
jūsų pirks. Nežinau, kodėl 
jums šunis taip patinka! Kalės 
tūkstantį kartų geresnės. Mote
riškoji lytis ir paklusnesnė ir 
malonesne... Na, jeigu jus jau 
taip bijote moteriškosios lyties, 
tai imkite jų už dvidešimtis pen 
kis.

— Ne, balanduk... Neduosiu 
nė kapeikos. Pirma, šuns inan 
nereikia, o antra, neturiu pini
gų- /

— Taip reikėjo senai jau pa
sakyti. Milka, dk iš čia.

Tarnas padavė užkandžių. 
Bičiuoliai valgė, tylėdamu.

— Tu esi šaunus ir išmintin
gas, Knapsai...—pasakė oficie- 
ras, šluostydamas lupas. — Gai
la man taip jus paleisti be nie
ko, trauk mane velniai... žino 
te kų? Imkite šunį už dykų!

—kur aš jų dėsiu, balsmduk?
- tarė KnapsM ir atsiduso. — 

.Kas ja pas mane prižiūrės?
— Na, nereikia, nereikia... vėl 

nias su jumis- Nenorite, ir ne
reikia... Kūrei jus? Sėdėkite!

Knapsas atsikėlė ir paėmė 
skrybėlę.

— Jau laikas, sudie... — -tarė

— Palaukite, aš jus palydėk 
«U.

Dubovas ir Knaipsas apsiren
gė ir išėjo gatvėn. Išpratižių ty

— Ar jų nežindte, kam aš ga
lėčiau atiduoti šunį? — pradėjo 
oficierus.----Ar neturite kokių
pažįstamų? Šuo, jus patįs ma- 
ifSteJ /puikus, bdt... fcnaji suvis 
nereikalingas!

— Nežinau, genasai... O pažį
stamų kaipir neturiu.

Iki pat Knapso namų draugai 
nebepratarė nei žodžio. Tik ka
da Knapsas paspaudė rankų ir 
rengėsi eiti į vidų, Dubovas su
kosėjo ir lyg drovėtlnmas įMisa- 
kė:

— Ar jus nežinote, ar šiame 
mieste yra Štmkarų?'

— Tikrai nežinau, bet, ma
nau, kad jų yra.

—Liepsiu Vacharmeevui (dū
duoti jų šunkaroms.. Velnias su 
ja, tegul nuo jos kailį numau
na... Prakeiktas šuo! Niekam 
tikęs! Maža to, kad kambarius 
■pribjaurojo, bet vakar visų mė
sų suėdė... Veislė, rodosi, ir ge
ra, (bet koki tai maišyta... kiau
liška. Laba naktis!

— Sudiev! — tarė Knapsas.
Duris užsidarė ir ofioieras pai- 

liko vienas.
-- - ._______

Šnipas.
(Feljetonėlis).

Esu šnipas... Tai labai pui
kus amatlas... Tik į tų taip gar
bingų užsiėmimų nuo senų se
novės žmonėse yfa įsigyvenęs 
paprotys žiūrėt paniekos akimis, 
šitokis kvailas paprotys turi iš
nykti! Tokį garbingų amatų 

reik augštint.
Da nesenai, lyg tyčia, vienas 

didis intelektualas ^putė, putė 
Judošijados burbulu. Reikia 
mp.nyt, kad jis turėjo šnipoma- 
nijų... Dabar, be abejonės, jis 
labai labai gailisi...

Judošius pabučiavo Kristų ir 
gavo už tai užmokėt. Jeigu aš 
už pabučiavimų gaučiau užmo
kėt, tai bučiuočiau ir bučiuo
čiau. Lyg čia sunku. ( Prikišai 
lupas — švakšt! Gavai pini
gus, paspjjiudei, įsidėjai į ke- 
šenę ir eik prie kito. Vėl — 
švakšt! Ir taip be paliovos. Tik 
kvailas Judošius, kad jis pasi
korė. Bet gadynė k«ič.i|^ ir 
musų laikais gudrus inteligen
tiški judošiai tokių kvailybių, 
kaip amžinų atsilsį Judas Iške
ri jota s, nedarys.

✓

Kadangi tas garbingas ama
tas nebuvo idcalizuajamas iki 
šiol, tai skurdžiai da ir dabar la
bai prastai mano apie šnipus. 
Vienas ipĮane ^atve einant su
sistabdė ir tarė:

— Ar galiu tamstų pašnekint?
— Sakykite!
— Aš kai kų žinau apie tams

tų...
— Na?
— Net plaukai šiaušiasi!
— Kasgi taip baisaus?
Žmogelis buvo nepaprastame 

upe ir jis man šnekėjo:
—Laike šio didžiojo ermyde- 

rio musų inteligencija, ypatin
gai Mefistofelio šalyje, parodė 
labai purvinų savo sąžinę! Ste
bėtinai purvini bosų žmonės, 
kuriais aš iki šio! taip didžiai 
užsitikėj’au!

Ir jis nusispjovė.
—- Sakyk tamsta aiškiai! — 

paprašiau.

— jis pradėjo. — Nuo rytų iki 
vakarų, mio pietų iki šiaurės— 
po visų šalį — iš lupų į lupus 
eina paskalai, kad tamstos Lie
tuvos laisvę parduodate už pi
nigus. Ar gali būt didesne iiirii 
šybe kaip kad šita?!
'T 1 ■' ■■■■ ... ........ ... — ■ — ■ — —..................................

DR. A. MONTVID
CHICAGO 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
25 E. Washington St. 
Mar«hall Field Annex 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

Krutamuose Paveiksluose

KRUTAMIEJI PAVEISKLAI

18,000 Chicagiečių ir 500 Delegatų 
Amerikos Lietuvių Seimo Sykiu 

Su Lietuvos Laisvės Varpu

Amerikos Lietuvių Seimo ir Lietuvos Laisvės Varpo išleistuvių 
milžiniškos parodos, kuriose dalyvavo suviršum 

18,000 žmonių,yra jau užbaigti ir

Bus Rodomi Chicagoje
PRIEŠ IŠSIUNTIMĄ LIETUVON

Sekančiose vietose

WEST SIDE UTARNINKE, RŪGS. 30 
Meldažio Svetainėje, 2242 West 23-rd Place.

BRIDGEPORTE SEREDOJ IR KETVERGE SPALIŲ 1 IR 2 D.
Mildos Svetainėje, Halsted ir 32-ros gatvių.

T0WN OF LAKE, PeTNYčIOJE, SPALIŲ-OCTOBER 3 D.
Naujame Peoples Teatre, ant 47-tos prie Ashland Avė.

Paveikslai bus rodomi du syk kiekvienų dienų. Pirmas rodymas 
prasidės 7 vai. vakare. Antras 9 vai. vakare. Svetainė atsidarys

* 6:30 valandų.

Širdingai kviečia visus Lietuvius ir Lietuvaites 
Lietuvos Laisvės Varpo KOMITETAS.

Šie krutamieji paveikslai yra tai milžiniškas nusisekimas. Chi- 
cagož ir visos Amerikos lietuvių pastangos ir darbai įeina į pasau
lio istorijų. Atsilankyk ir atsivesk su savim savo draugus. Pa
matysi didžiausį Amerikos lietuvių veikalų ir sykiu sušelpsi savo 
tėvynę. Kų pamatysi ir girdėsi neužmirši savo visų amžių. Bus 
tai nemirtina atmintis. Ateinančios gentkartės gėrėsis musų 
darbais. Nepraleisk šios nepaprastos progos.

b ........i. ....................... ■ ........... ............... .............................. . ............ ......

Vakarai bus pamarginti puikiu muzikališku programų.
Įžanga tik -50 centų vaikams 25c.

Pelnas eis sušelpimui Lietuvos tavo tėviškės, tavo giminių.

‘— Tu sergi, žmogau! — pa
sakiau tam skurdžiui.

—- Gerai, — jis atkirto. — 
Atsiminkite, kad dangus ir že
mė praeis, bet bausmė už šitų 
(beprotiška niekšybę nepraeis!

— Tu sergi. Eik pas gydy
tojų.
-----  Pirmiau ne kad aš eisiu 
pas gydytojų noriu tamstai pa
sakyt štai Lų...

—. Na?
• — Trokštu, kad kiltų baisi 
audra su perkūnija ir kad mu- 

tuvos dievaitis Pcrkun'as sutru
pintų į skeveldras, o paskui, 
kad atsivertų kiaura žeme ir 
prarytų tuos dvokiančius drėbė 
zgus. PaskuH, kad nusiblaivytų 
dangus ir kad Lietuvoje užvieš
patautų laisvė.

Taip p'asakęs nuskurelis pa
nieka veriančiomis akimis pa
sižiurėjo į mane ir nuėjo su.

Eidamas dariau išvedimų iš 
to, kų tas nuskurelis man šne
kėjo. Tiems kvailiams iiiisku- 
rėliams laisves?! Ar tie neto
buli gramiozdai nepapratę skurs
ti? Mes, inteligentiški judesiai, 
jiuk mokėsim|C prisiplakt prie 
tų, kurie smaugia nuskurėlius. 
Tas baisus šnipinis baubas la
bai baisiai atrodo tik kvailiams. 
Bet ištikto lai yra puikus inte- 
legcntiškas darbas. Akmenis 
rišt prieš kalnų, tai darb’as bjau 
rus, o šnipu-judošium būt gali 
tik toks intolektualis žmogus 
kaip aš.

Tat lai gyvuoj'a šnipai Jude
siai!. .
Rūgs. 16, 1917. šliburis. -

Pranešu Visiem
Kad Salute Stomaeh Bitters yra 

pripažintas Washingtonc, I). C. už 
tikrų ir geriausią gyduolę dėl kiek
vieno, katras tik jaučias vidurių ne
sveikatą, skauda po krutinę, vidu
rių užkietėjimą, skilvio nedirbima 
neskanaus atsirūgimo neturint ape-į 
tite, galvos skausmą strėnų ir inkstų ! 
Ir taip toliau. Salutes Stomaeh Bit
ters viską prašalina ir palieka lai
mingu, taigi kurie jaučiatės nykstat, 
tai persitikrinkite, o husite užganė
dinti. Kaina bonkai $1.50, 2 bonkos 
$3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bonkos $7.50 
12 bonkų $14.00.

Salute Bittcris iš šaknų žievių, 
žolių sėklų ir žiedų, ir nėra pripa-. 
žintas svaigalu, bettgyduolė.

Galima gauti kiekvienoj apliekoj, ’ 
o jeigu negali gauti tai prisiųsk mo- 
ney orderiu pinigus, o mes gavę pi- < 
nigus ir užsakymą kiek reikąlaunat j 
tai prisiusime dėl tomistų.

Pasarga: Reikalaudami prisiųsklt 
tikrą ir aišku savo antrašu ir rašy
kit taip:

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO.,

616 W. 31st St„ Chicago. III.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodoviliaus Permaina.
Panedelyj, Ketverge ir Subatoj 

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

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 82-ra GATVĖS

SKAITYKIT
“XT A TT 1

PLATINKIT 
v M A G n

VAKARŲ RENGĖJAI, 
TĖM YKITĘ!

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

AUKSO VERŠIS.
Naujienų knygynas įsigijo ši

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

NAUJIENOS 
1739 South Halsted Street 

Chicago, UI.

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

Rezidencijas telefonas West 61^6

DR. VIRG. NARBUTT
Physician & Surgeon 

Office: valandos 2—4 ir 7—9 
po pietų.

3001 West 22nd Street 
Tel. Lawndale 660 

Gyvenimas: 2111 Marshali Biv.
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KORESPONDENCIJOS
Iš HTTSBURGO PADANGĖS

Prttsburgh, Pa Rugsėjo 23 d. 
— Jau antra diena, kaip Pitts- 
burg’odarbininkai dalyvauja ge 
nėra linine geležies ir plieno dar
bininkų streike. Kasdieną dau
giau ir daugiau plieno dirbėjų 
meta darbą. Pittsburgh’o ka
pitalistiškoji spauda su kurni ir 
dusia atsidavus plieno magna
tams. Ji skelbia, kad Pittsbur- 
ge mažai darbininkų testreikuo- 
ja. Ale dalykai visai kitaip 
yra: didelė didžiuma jau dar
bininkų dalyvauja streike. Strei 
ko vadų apskjaitliavimu, tai virš 
14,000 darbininkų jau streikuo
ja viename tik Pittsburge ir ar
timosiose apielinkese, ir ta skait 
line kas kartą auga.

Streikas ramus.

Nedėlios vakare kompani
jos turėjo prisigabenusios viso
kių valkatų ir mušeikų ir ap
ginklavusios juos paleido apie 
dirbtuves. Daugumas tų nelai
mingų valkatų nė šiušių neturi; 
visai apdriskę . Mat geri žmo
nės juk neina parsisamdyti to
kiam amatui, kaip daužyti žmo
nėms galvas. O Pittsburg’o ka
pitalistiškoji spauda minėtuo
sius mušeikas apkrikštijo ge
riausiais amerikonais! Didelė

Pinigais už

Laisvės Bondsus
$50, $100, $500, ir $1,000.

KrauseValstijinisTaupymo 
BANKAS

1341 Milwaukce Avė.,
Bankas atdaras subatomis iki 8 vai.

Arti Paulina gat.
Turtas virš $200,000.00.

Apskrita bankininkystė.

f

garbė turėt tokių amerikonų.
Nors mušeikos užkabin.ėj|.i ra 

mins gyventojus, ale streikieriai 
ramiai užsilaiko ir mušeikos ne
turi geros progos pradėt muš
tynių.
Daug lietuvių dalyvauja streike.

Visiems žinoma, kad didelė 
d a u g u m n lietuvių 
dirba Pittsburg’o ir oj lapielin- 
kėse plieno ir geležies išdirbys- 
tėje. Jie dalyvauja streike kar
tu su kitais darbininkais. Strei
kierių susirinkime, teČiaus kal
bama anglų, italų, lenkų ir ki
toms kali) oms. Tik nesigirdėt, 
kad k|as lietuvių kalba kai ką 
paaiškintų. Atsišaukimai, strei
ko paskelbimo ir kiti cirkulia- 

laipj/au spausdinami kelio- 
kalbomis, tik letuvių kal- 

ten nėra. Tai bloga.
.. S. BakanĮas.

ra i 
mis 
bos

LEVVISTON, ME.

105 kuopos surengtos Jakeliui 
prakalbos. Jukelis kalbėjo apie 
darbininkų reikalus, sklaidė 
Lietuvos istorijos lapuos pasako 
jo apie žalčiuką Vitautą, kurs, 
esą, 1387 metais pardavęs Lietu

resnis, dėlto, kad net tris karius 
krikštijęsis. Lietuva senovėje 
buvus kaip ir sočia lis tiška šalis. 
Viskas prikluausę valstybei. Ru 
sijos tvarka tai tikrai darbinin
kiška, komunistiška. Tautinin
kai ir klerikalai žalčiukai. Ir 
menševikai žalčiukai. Micliel- 
sons ir Keleivis, Naujienos ir 
Grigaitis — išdavikai, jie prieši
nasi revoliucijai. Mat, Keleivis 
turįs namus, tai bijąs, kad so
cialistai neatimtų. O Naujie
nos turinčios taipgi namus. Gri-

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

taip ir dabar

SIUNČIA PINIGUS I LIETUVA
ir g v įrantų o j*

Norinčias gauti prekes pinigų ir kitų Ainių 
meldžiame kreiptis pas:

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

[01

▼UNATINU MGUTBU0TA8 KUBAM APT1EKOBIU8 ANT BRIDGBPOBTO
VYRAMS IR SUAUGIEMS

Akiniai u u kito r«muoM nuo 13.00 ir aa- 
kičiau. Sidabro rėtnuoae nuo 11.00 Ir 
a įeičiau. Pritaikome akiniu* uidyk* 
Atminkit: Galvon lopėjituMit, nerviiku- 
<naa. akių akaudėjimaa, utvilkimaa ir 
lt yra rainiais įvairių ligų, kurios »a- 
li būti praialintue gerų akinių pritaky- 
rnu. Iltyrimaa utdyk*. Jei periti ar 
skauda akis Jei jos raudonos, Jei gai
va sopa. Jei bloųiii matai, jei akis silp
sta, netęak ilgiau, o jieikok pagalbos 
•ptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai utdykų. Atmink, kad mee koA- 
nam gvarajituojam akinius ir kiekvie
nam gerai prirenkam.

«. M. MKS1KOFF, ekspertas Optikas.
Jei Jus servete ir reikalaujate patarimo arba vaisU), ateikit p«s mane. Al buvau ajy- 
ttakorius Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj 16 metų. Ai duodu patarimus DYKAI Galio 
padaryti bile kokius matikiu vaistus. Ai rekomenduoju tik GERUS daktarus. Ai sau 
draugas Amonių.

S. M. Mesiroff, 3149 S. Morgan St., Chicago, III.
m

KONTRAKTORIUS
Murinu ir medinius namus statau, taisau senus, pilu 

konkretų pamatams po senais namais ir kitokius darbus 
atlieku prie namų statymo. Norėdami pataisyti savo na
mus kreipkitės šiuo adresu:

S. M. MARKŪNAS,
2448 West 47-th Street, Chicago.

Tel. McKinley 6087.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durą, Lentą, Rėmą ir Stogams Popierą.

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubą iš vidaus, po $1.50 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.,

8003-3029 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS.

gailis turįs Lietuvoj didelių’ 
turtų, turįs kumečių, a todėl jis 
ir priešinasi revoliucijai. Tai 
dabar kairieji ir sutverę komu
nistų partiją, kad niekas dau
giau nebetrukdytų kelt revoliu
ciją. Dabar tokie, kur turi sa
vo namus, nebebusią priimami, 
į komunistų partiją. Barberini'

Tokia tai buvo to “garsaus 
kalbėtojo” “prakalba“

Aukų Apsigynimo Fondui su
rinkta 18 dolerių su centais.

Buvo dar klausimų dėl bolše
vikiškos tvarkos ir dėlto, kodėl 
maži biznieriai negali priklau
syt “komunistų“ partijai. Klau
simai, kaip matot buvo rimti, 
bet “kalbėtojas“, matyt, nežino
damas ką į juos atsakyti, vie
nam klausimų davėjui atrėžė, 
kad rodos jis to žmogaus galvoj 
skylės nematąs, o betgi sugalvo
jęs tokį žioplą klausimą. O ki
tam klausimų davėjui liepė žiu 
rėt savo biznio...

Lewistone darbai eina pusėti
nai gerai, tik uždarbiai maži. 
Darbai daugiausia audimo fabri 
kuose. Darbininkai neorgani
zuoti. — B. A.

WATERBURY, CONN.

“Lietuvos” nr. 211 tūlas korės 
oondenlas rašo apie VVaterbu- 
io Lietuvių Progresyvių Drau

gijų Sąryšį. Rašytojas nepasi
gaili tulžies dėl nekuriu draugi
jų atstovų, kurie dalyvauja Są
ryšy j. Korespondentas, pasislė
pęs po slapyvardžiu (buvęs su
sirinkime), matyt, turi kurį

tingai prieš dd. Pruselaitį, Ma
tą, ir Bagdonavičių. Jis kolio- 
ja drg. Pruselaitį nusidėvėjusiu 
poli liktorium, o Matą — jo pa
kaliku. Girdi, Matas perskilęs 
Sąryšį, atskyręs progresyves 
draugijas bei kuopas nuo katali-

kareiviškų!) taip, kaip baltą 
nuo juodo”. Pagal to kores
pondento, išeitų, kad pakalikas 
tegali turėt gerą įtekmę draugi
jose. Tuo tas tautininkų laik
raščio korespondentas stengiasi 
perstatyt blogoj šviesoj netik 
progresyviąsias, bet ir tautiškas 
draugijas. Kalbant jo paties žo 
tižiais, tai Waterburio progre
syvūs ir tautiškos draugijos pri
tarė tam “pakalikui“ ir pagel
bėjo Sąryšį perskelti. Bet tuo
met: kurgi buvo tie tautininkų 
lyderiai, kad visur lik “nusidė
vėjusieji” veikia?

Be reikalo tas koresponden
tas taip karščiuojasi delei Sąry
šio pinigų, kad jis nepasiunčia 
jų dabartinei Lietuvos valdžiai. 
Girdi, draugijos reikalavę, rink 
damos tuos pinigus, kad jie bu
tų tiesioginiu kėliu siunčiami — 
“Lietuvos reikalams”. Niej<o 
panašaus! Rugpjūčio 29 dieną 
Sąryšio susirinkime vienas Kliu 
bo atstovas reikalavo, kad tuos 
pinigus Sąryšis pasiųstų Lietu
vos valdžiai “ant ginklų“ ar-

kurių tas atstovas suskaitė net 
apie 80,000... Vis dėlto, didžiu
ma atstovų tam nepritarė ir nu
tarė laikytis to, kas pasakyta 
protokole: “pinigai skiriami tik 
drbiniūkiškai valdžiai”.

Gerbiamieji, jeigu tamstos 
dar kada nors įieškosite “nusi
dėvėjusių politikierių”, “pakali
kų“ ir “kaizerio garbintojų”, 
tai tik ne pas socialistus, bet tie
siai patįs savo liogeriuose.

—Social-Patrijotas.

Kunigas Ciuberkis — 
streikierių prietelis.
Ragina darbininkus laikyties 
vienybėje ir drąsiai kovot 

iki galo.

Indiana Harbor, Ind. —- Da
bar čia eina didele kova darbi
ninkų su plieno trustu. Kaip 
pačiame miestelyj, taip apielin- 
kej yra milžiniškos geležies ir 
plieno liejyklos, ir mažai yra, 
iiiriose kas nors dirbama. Visi, 
kaip vienas, darbininkai stojo 
kovon dėl geresnio duonos kąs
nio, dėl žmoniškesnio gyvenimo.
Lietuviai beveik visi streikuoja, čia pasirodė, tai jis negali būt

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

Kaip Sutaisyti Siuntimui Baksa
1. Parašyk į Lithuanian American Trading 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adresuok laiškus ir siuntinius:

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

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

Kurie dar buvo bandę dirbti, pa
liovė.

Praeitą nedėldionį, rūgs. 28, 
vietos lietuvių kunigas J. Čiu
berkis po pamaldų" pasakė la
bai šaunų pamokslą. Kalbėjo 
apie streiką, apie darbininkų ko
vą su plieno trustu. Ragino 
darbininkus, kad visi, kaip vie
nas, laikytus vienybės, nes vie
nybė, tai galybe, sake kunigas 
Ragino visus tuos^ikur dar ne
priklauso unijai, nieko nelau
kiant tuojau eiti ir prisirašyti. 
Tie, kurie dar einą dirbti, priva
lą mesti darbą ir kartu su strei
kuojančiais negrįšti darban, kol 
streikas busiąs laimėtas. Grande 
no neklausyti visokių atkalbinė
tųjų nuo streiko; neklausyt!!, 
ką kapitalistų laikraščiai rašo, 
bet žiūrėti, ką streiko vadovai 
pasakys, ir jų klausyti; bet jei
gu kuris jų blogai darbininkų 
streiką veda, pasirūpinti tokį iš 
vietos atstatyti, o jo vieton iš
rinkti tokius, kuriems ištikro 
darbininkų reikalas rupi ir ku
rie su darbininkais eina.

Reikia pasakyti, kad čia kuni
gas Čiuberkis pasirodė kaipo 
tikras darbininkų prietelis, Jei
gu visi katalikų ir nekatalikų

tų, taip žmones mokintų ir už 
darbininkus užtartų, tai tarp nui 
sų nebūtų tokių nesusipratimų, 
tokių užsivarinėjimų, bet butų 
sutarimas, ir patįs kunigai už-!

*uita

didelis kilų kunigų draugas. 
Duokdie jam darbinkiškos dva
sios šventos.

Kol-kas čia viskas eina ge
romis vėžėmis. Streikininkai 
laikosi rainiai. Policija apsiei- i 
na neperdaug žiauriai. Iš pi- 
kietuotųfjV. raportų dar negirdėti 
kad pikietuotojai butų kur-nors 
buvę užgauti. O streiklaužiai, 
nors ir nedaug, vis dėlto kur ne 
kur esti streikieriams simpati- • 
zuojančių Žmonių apstumdomi.

Tarp lietuvių randasi vienas 
jau pasižymėjęs streiklaužis ir 
mušeika. Nje vienur jis jau tuo 
pasižymėjo. Kelios savaitės at
gal streikavb Lima, O., liejyk
los darbininkai; jis ten streiklau 
žiavo. Abiem raukomi pagrū
motas jis iš ten parsidangino į 
Indiana Barborą, ir čia šunybių 
streikieriams daro. Tokių ne
naudėlių betgi darbininkai ne-

sipelnytų darbo žmonių užsiti-' pakenčia, tat jis ir iš čia turės
išsikraustyti.— Ex-katalikas.

kovoja su taip “labai socialisti
ne” Rusija.

Aiškink jliims neaiškink — jie 
tur būt ligi tol nesupras, kol sa
vo šalyj bolševizmo nepergy
vens. Štai, pavyzdžiui vienas 
faktas iš musų santykių su fran- 
euzų sociaRs'IWis. Atvažiavęs, 

aš buvau nuėjęs į “Humanite” 
redakciją ir kalbėjausi su vienu 
jos politiniu redaktoriumi. Jis 
susidomėjęs prašė atsiųsti infor 
niacinus medžiagos. Tad pali
kau aš keletą žinučių, kurių ligi 
šj’ol neįdėjo. Tik aj^e žydų 
pagromųs rašo ir mėgsta rašy
ti. Kairėje franeuzų spaudoje 
d ir galima atsispirti prieš lenkų 
agresyvi n gumą. Vakar, liepos 
18 d., vakare turėjome bendrą 
vakarienę — pasikalbėjimą — 
mažųjų buv. Rusijos tautų so
cialistai liš vienos pusės, ir fran
euzų socialistai — iš kitos. Ir 
štai pirmiausia kokį klaustimą 
jie iškėlė — tai federacija su 
vie.r(ii didžiąją “soctialjistine”

Ar jieškai
DARBO?=

Skaityk 
kasdien

NAUJIENAS

Čiuberkio pasirodymas kaipo 
streikininkų draugo tuo labiau 
pažymėtinas, kad kili kunigai, 
kaip ve lenkų ir rumunų daro 
kaip tik priešingai — kaip tikri 
kapitalistų bernai ir darbininkų 
priešai: jie ragina savo parapi- 
jonus nusilenkti ponams, klau
syti jų ir tuojau grįžti darban; 
vadinasi, laužyti streiką ir patap 
Ii avo klesos draugų išdavikais. 
Kunigas gi čiugerkis drąsina 
streikininkus nesibijoti kovos, 
nors ir reikėtų kiek pavargti. 
Jis žada padėt organizuot su- 
sišdpimo fondą ir rinkti aukų, 
kad sušelpus vargingesnes strei
kierių šeimynas. Taigi, jei ku
nigas Čiuberkis yra ištikro nuo
širdus, jeigu jis tikrai butų dar
bininkų draugas, kaip kad jis

Francuzy socialistai Ir buvu- 
s'ų'ų Rusijos tautu nepri

klausomybe.
Lietuvos socialistų-liaudinin- 

dų demokratų organui “Dar
bui” jo korespondentas rašo iš 
Paryžiaus:

TVkra nelaimė yra su francu- 
ų soda įlįstų trum'paregia poli
tika. Įsigyvenę visai kitose vi- 
soumcnčse sąlygose, nematę Ru
sijos bolševizmo ir nesupranta 
jo, vietiniai socialistai niekaip 
negali suprasti, dėl ko viisos tos 
mažosios tautos būtinai nori at
skilti nuo taip “pežengusios pir
myn” Rūdijos ir susiskaktyti į 
mažas valstybėles — jie niekap 
negali dovanoti joms, kam jos

Jiems atrodo mat, kad inter- 
nacinio socializmo atžvilgiu su
siskaldymas tokio organizmo 
kaip Rusija, butų kenksmingas 
visų tų kraštų proletariatui. Jie 
prašė paaiškinti, kaip žindi ma
žųjų tautų socialistai į šį klau
simą. Iš visų ten buvusių tik lat
viai ir lietuviai aiškiai ir pama
tuotai išrodė, dėl ko jiems fe
deracija jsu Rusija, ar tai carine 
ar bolševistine, yra neg|a 
dėl ko tatai butų ne tik nenau
dinga, bet dar net kenksminga 
Lietuvos proletariatui.

Kaukaziečių gi atstovas 
cialistas aiškiai kalbėjo už 
deraciją su Rusija.

Negalima tačiau visiškai api
bendrinti, kad visi franetujų so-

ir tėmyk 
skyrių

Reikia
darbininkų

so-

nudistai neprijaustų iiyažųjų 
buv. Rusijos tautų valstybinėms 
aspiracijoms. Bet, užjaunan
čiųjų tikrai liigi tol bus mažu
ma, kol nebus išaiškintas pakan 
kaiųhj musų reikalas kafrio- 
ftiomis fra neorų visuttnumSs 

srovėms.

i

I
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NAUJIENOS tų pastangų veikiausia vieną ii trijų konvencijų, įvyku- 
nieko neišeis. Darbininkai šių Chicagoje. Apsknitlinvimų ši 

i šiandie nėra tokie žiopli, 1,10 P»n>a'u padarė oficialia Kom 
'kad jie duotųsi pagauti ant D“;bo pIar.'i',,s or«anas 
i—kurstvtoiu “CommunMt Labor Par,y 

J J1® News” (išeinantis Clevelande).
Pnblished Daily exc«pt Sunday by 
the Lithuanian New» Pub. Co< Ine.

Editor P. Grigaiti*

1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted SI., Chieago, 
(11, — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chieago ja — pačto:

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

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

Suvienytose Valstijose, ne Chieagoj, 
paltu: _ A

Metams ..................................  85.00
Pusei metų ............................. 3.00
Trims mėnesiams .................. L65
Dviem mėnesiam .................. 1.25
Vienam mėnesiui ...................... 65

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams . ..................................... $7.00
Pusei metų .................................  4.00
Trims mėnesiams ...........  2.00

Pingius reikia siųst Pačto Monei
Orderiu, kartu su užsakymu.

86.00
3.50
1.85
1.45

.. 75

du

Ką-nors 
palaidojo.

Vakar turėjo* būti plieno 
darbininkų streiko “laidotu
vės”.

Plieno trustas prisirengė, 
vakar atidaryti dirbtuves 
Gary’je ir South Chicagoje, 
tikėdamasis, kad dešimtįs 
tūkstančių darbininkų su
grįš į darbą.

Trusto teorija buvo tokia, 
kad liuosa valia streikuoja 
tiktai maža darbininkų da
lis, sekanti paskui “agitato-

• rius”; o didelė didžiuma dar 
bininkų nenorinti streiko.

• Todėl trustas manė, kad
praėjus pirmai savaitei
streiko, darbininkų minios, 
kurioms jau “nusibodo” 
streikuot, nudžiugs, kad 
dirbtuvės vėl atsidarė, ir su
burbės į jas. Apsaugojimui 
tų, kurie nori dirbti, tapo 
pastatyta daugybės sargų ir 
policistų.

Ir štai vakar dirbtuvės ta 
po atidarytos. Bosai susi
rinko ir laukė “minių”. Bet1 
jos nepasirodė. Atėjo tik
tai maži būreliai streiklau
žių, su kuriais negalima nie
ko pradėti.

Tuo budu vakarykščia die 
na ištiesų palaidojo — tik
tai ne streiką, o trusto viltį, 
kad streikas bus sulaužytas.

kapitalistiškų 
meškerės.

Tuose kapitalistų spaudos 
skelbimuose tečiaus yra ir 
grūdas tiesos. Plieno strei
ko vadovai ištiesų yra daug 
radikališkesni, negu A. D, 
F. viršininkai. Tiesą yra 
taip-pat ir tame, kad radi- 
kališki elementai A. D. F-je 
gali, ačiū šitam streikui, už
imti joje vadovaujančią ro
lę. Bet jeigu tatai įvyks, 
tai ne todėl, kad streikas tu
rįs šitokį tikslą, arba kad jo 
vadovai norį šitokiam tiks
lui panaudot streiką, o tik
tai kaipo neišvengiama strei 
ko pasekmė.

Kaip karėje tie generolai 
pasidaro populeriški ir įtek
mingi ,kurių divizijos laimi 
didelį mūšį, taip ir darbinin
kų kovoje tie vadovai įgija 

i minių pritarimą, po kurių 
i vadovavimu darbininkai at
siekia svarbios pergalės.

Kuomet plieno darbinin
kų streikas bus laimėtas, tai 
Fitzpatrick ir jo vienmin
čiai ims lošti daug didesnę 
rolę Amerikos Darbo Fede
racijoje ,negu iki šiol. Ir tai 
bus gerai. Po jų įtekme 
persikeis visa * tos milžiniš
kos darbininkų organizaci- 

Į jos politika. Iki šiol ji buvo 
labai konservatyviška, taip 
konservatyviška, jogei dau
gelis karšto temperamento 
žmonių įsivaizdino net, kad 
A. D. F. esanti “darbininkų 
klesos priešas”. Z

Jisai rašo:
Sprendžiant pagal parduo

tąsias narių mokesčių štam
pas per šešis mėnesius Šiuose 
metuose, federacijos, iš ku
rių veikiausia susidės Komu
nistų Partija, turi sekamus 
skaičius narių: rusų 6500, 
ukrainiečių 3500, pietinių sla 
vų 3000, lietuvių 6000, latvių, 
1500, venkrų 2400, lenkų 2000. 
Jeigu pridėti prie to dar keletą 
tūkstančių angliškai kalban
čių narių (daugiausia iš Michi 
gan valstijos. “Nauj.” Red.), 
kurie buvo atstovaujami Ko- 

~nnmistų Partijos konvencijo
je, tai visa Komunistų Parti
jos narių suma bus apie 28,- 
000.

Delegatai, dalyvavusieji Ko 
munistų Darbo Partijos kon
vencijoje, atstovo daugiau

sia anglių narius. Sprendžiama, 
kad šitų narių skaičiai pagal 
valstijas yra sekami: Arka il
sus 500, California 2000» Co- 
lorado 500, Dehvare 100, 
Florida 200, Illinois 2000, In
diana 1000, Kansas 500, Ken- 
tucky 500, Michigan 150, Mi
nnesota 800, Missouri 500, 
Nebraska 200, Ncw Jersey 800, 
New' York 2500, Ohio 3000, 
Oregon 1500, Rhode Island 
500, Texas 150, Utah 500, 
Washington 1500, Virginia 
200. West Virginia 500. Jeigu 
pridėti prie to didžiumą vokie
čių federacijos nariu, kurie 
sudaro kairįjį sparną, apie 
5000; italų federaciją 1000, 
ir skandinavų federaciją, 
3000, — tai Komunistų Darbo 
Partija turi narių tiek-pat,

ilgio galima laukti, kad jisai ne 
tiktai visai išnyks, o ir persikeis 
j griežtai priešingą ūpą. Komu
nistai labai smarkavo, kol jie 
ėjo pavojui; pažiūrėsime, kur 
bus jų smarkumas ir spėka, ka
da jiems reikės*eiti prieš vėją.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

neveizint to fak-

gu jie daugiaus.

Radikalai A. D 
Federacijoje.

Kapitalistų spauda varo 
smarkią agitaciją prieš “ra
dikalus” Amerikos Darbo 
Federacijoje. Ji sako, kad 
“radikalai” norį panaudot 
dabartinį plieno darbininkų 
streiką tam, kad prašalinus 
nuo A. D. F. vadovavimo 
konservatyviškus vadovus, 
tokius kaip Gompersas ir ki
ti. Ir ji kasdien skelbia po 
keletą straipsnių apie Fitz- 
particko, o dar daugiaus a- 
pie Foster’io, “radikališkas” 
nuomones, išreikštas kada- 
nors praeityje.

Fitzpatrick, kaip skaity
tojai žino, yra plieno strei
kininkų komiteto pirminin
kas, o Foster — sekretorius.

Kiekvienam yra aišku, 
kad kapitalistų spaudos už
sipuldinėjimas ant streiko 
vadovų “radikališkumo” tu
ri tikslą sukurstyt vieną A- 
merikos Darbo Federacijos 
dalį prieš kitą ir suardyt 
streikininkų vienybę. Bet

Apžvalga
Iš KRAšTUTINYBfiS l 

KRAŠTUTINYBŲ.

jau“Naujienų” skaitytojai 
žino, kad Vengrijos socialistų 
partija prašalino iš savo valdy
bos komunistus ir atsimetė nuo 
Trečiojo Internacionalo. Po to 
tečiaus įvyko joje dar dauginus 
atmainų. JsTuo partijos atskilo 
dešinysis sparnas ir susiorgani
zavo į naują partiją po vadovu 
pro f. Bartas’u.

Štai ką rašo apie tai Komunis
tų Darbo Partijos organas “New 
Yorker Volkszeitung”:

Vengrijos socialistų parti
joje įvyko skilimas. Viena 
tautiškai-socialistišku pamatu 
stovinti grupė, vadovaujama 
prof, Bartas’o atsiskyrė nuo 
jos. šita naujoji partija sa
kosi turinti 30,000 narių, bet 
Gurami, senosios socialistų 
partijos vadas, tvirtina, kad 
ta skaitlinė esanti neteisinga; 
atsimetė, girdi, tiktai nedide
lis skaičius unijistų, kurie pir
ma buvo didžiausi bolševikai, 
o dabar nori išgelbėt savo kai 
Ii pritarimu Fridrich’o val
džiai.

Tai yra įdomus dalykas. Tie 
elementai, kurie pirma dėjosi 
dideliais bo kvikais, dabar umu 
laiku nusly io į priešingą kraš- 
tutinybę ir *mė remti atžagarei
vio Friedr :h’o valdžią.

KIEK 5 RA KOMUNISTŲ 
A (ERIKOJE.

liry . .imJB
Galų gale Viena Didžioji Unija Pąsekmės buvo tokios: So-' mo“ raistuose. Taip paklydę, 
Australijoj įsisteigs, ir tai dėl cialistų Partijos ekzekutyris dabar jie piaujasi tarp savęs, 
tos paprasčiausios priežasties, komitetas L. S. Sąjungą suspen- iki vieni kitų neišnaikins.
kad tai praves pačios darbinio- davo, o nepaprastoji Partijos Lietuvių Socialistų Sąjungos 
kų minios.

žada iškelt aikštėn cenzūros
žygius.-—“Australian Worker”

konvencija ty suspendavimą už
gėrė. Tai ve prie kp privedė 

T musų organizaciją tie keli sa 
jfchZtis SyZc“''^cs^ioj vavnliaujantįs bosai! Jiems nė 
už liepos 31 dieną, praneša, jo
gei savu laiku jisai esąs pasi
ryžęs iškelti aikštėn nederamus 
cenzūros žygius, atliktus laike 
kųrės. Laikraštis savo žinioj tu 
rįs pilniausių priparodymų Rai
dei pikčiausio sumokslo, koks 
kada nors buvo atkreiptas prieš 
laisvę žodžio ir piliečių teises. 
Tinkamu laiku tatai busią pa
skelbta specialiai patiestoj lai
doj. To spccialio numerio ko
pijos busiančios išsiuntinėtos į- 
vairioms darbininkų ir socialis
tų organizacijoms, kaipo liudy- 
mas, kokių įmonių buvo panau
dota prieš Australijos darbinin
kus.

Nubaudė darbininkų atstovą.
— Mick Considine, darbininkų

po kam buvo Socialistų Parti
jos konvencija; jie taipjau ne
paisė L. S. S. konstitucijos. Jie 
elgėsi kaip tinkamai, o Sąjun
gos nariams buvo skirta nedė
kinga. žiūrėtojų rolė... Tie ap
dumti žmones žiurėjo į juos 
dagi kaipo į didžiausius revo
liucionierius — “tikrus revoliu
cionierius”. Bet, galų gale, tie 
•“tikrieji revolfucįioniečiai” pa
siryžo nuvesti juos į “komunis
tų” seklią! Nutarta — padary
ta. Jie {steigė savo partiją, Bet... 
išėjo “komunistiškas” Babelio 
bokštas: vietoj vienos “tikros 
revoliucinės ptHijos” dabar tu- 

Irime dvi — Komunistų Darbo 
Partiją No. 1, ir Komunistų 
Partiją No. 2. Nėra abejonės,

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
kuopos, gavusios tų tarp savęs 
besiėdanČių “komunistų parti
jų” atsišaukimų, ir lapelių, kvie
čiančių prisidėti prie jų, tegul 
meta tuos atsišaukimus sąšla- 
vynan ir nesiduoda savęs šūkiai 
dinti. Dagi jei tie lapeliai ir 
cirkuliarai butų su L. S. S. vir
šininkų, Stilsonų ir stilsonukų, 
parašu. Tiejie, mat, irgi nudar
dėjo į nebcsusikalbančių komu
nistų pelkes, kaip nudardėjo ir 
pati T>rooklyniŠkė “Laisvė”.

L. S. S. organizavosi kovai dėl 
socializmo idealų, kovai dėl iš- 
liuosavimo darbininkų klesos iš 
kapitalizmo jungo, bet ne dėl 
“tikrių-tikriausių” pelkių.

Sąjungiečiai, laikykitės tarp
tautinio socializmo principų ir 
Socialistų Partijos programo.

Kuoveikiausia perorganizuo
kite tas savo kuopas, kurias 
“kairiasparniai’’, “komunistai“ 
ar kaip kitaip besivadinantis

True translation filed witli the post- 
snaster at Chieago, III. Sept. 30, 1019 
as reąuiręd by tho^ict of Oct. 6,1917

VOKIETIJA^

Berlynas. — (Bernsteinas prie 
šingas sovietams). Ncw Yorko 
'žydų socialistų dienraščio ko
respondentas, Abe Cahan, pra
neša: Didžiumos socialistų at
stovas parlamente, Edvard Ber- 
stein, tvirtina, kkul didžiumiečių 
socialistų taktika yra teisinga. 
Tik Noske darąs daug blogo sa
vo brutale diktatūra ir junkeriš 
ku elgiinos
to, kad jisai irgi yra teisingas 

i žmogus ir nuoširdus socialis- 
|tas. Jeigu jisai kreiptųsi į strei 
kininkus ir nepriklausomuosius 
socialistus kaipo drangas į 
drįaugus, jisai išvengtų daugelio 
nesmagumų.

Tolimesniame pasikalbėjime 
Bernsteinas apreiškė, jogei jis 
norįs priklausyti abiem parti
jom — didžiumiečių ir nepri
klausomųjų socialistu — ir kad 
Noske taipjau išreiškęs tą patĮ 
troškimą. Bet priimtoji nacio- 
nalei nepriklausomųjų socialis
tų konvencijoj rezoliucija tatai 
daro negalimu. “Po to — tęsė 
Bernsteinas — aš likau nariu tik 
senosios partijos, didžiumiečių 
Aš pasitikiu josios pastangoms 
išlaikyti Vokietijų kaipo demo
kratinę respubliką. Žaisti Ru
sijos sovietų valdymosi budu 
reiškia didelį pavojų ekonomi
nei musų liaudies kovai. Bol
ševikus mes smerkiame kuo- 
gricžščiausiiai. Jie atstovauja 
bloginusį, koks kada nors bu
vo dalyką.

hernsteinainvinymu, Vokieti
jos padėtis yra labai liūdna. “Aš 
prisibijau, —* užreiškė jis, — 
didžiausias pavojus mums grū
moja iš vidaus, bet ne iš lauko. 
Mes pergyvename laikottarpį pa
sibaisėtinos bedarbės; mums 
stoka žaliųjų medžiagų; mes tu 
rime padengti karės nuostolius. 
Pagailėtina, kad kilusieji strei
kai ir skylimas musų partijoj 
neleidžia nuims užsiimti apšvie 
tos darbu. Nepriklausomieji

- IVUCK v.oiimoiiil, ua imuimy kad> turėsime jų|T JT ! ■ į?T .. ? !
atstovas Australijos parlamente, . , . r , . . . *.'darbinųikų klaidintojai,buvo detapo nuteistas trim! savaitėms *'*‘ "TU„ ™8 ,alp*. morali^. Buvęs kairiasparnis. 
kalėjimo dėlto, kad jis prasita- kas “komunistų” _
ros m»io **Jo Didenvhe” kartdillręs apie “Jo Didenybę”, karulių 
Jurgį kaip apie. .. vokietį. . .Vis j 
dėlto, nuteistasai padavė apelia- liuosavimo darbininkų”. Ypa-

• tingas liuosavimas! Geriau sa- 
kad kvių: demoralizavimo. Tuomet 

jisai tfirėtų netekti savo vietos i)ent matytume, kad jie yra 
kaipo atstovas kol parlamentas nuoširdus: kaįd sako tai, ką da- 
nepadarys reikiamo žygio, idant‘ro juk K. Marksas savo Ko- 
lapkaltinus ir prašalinus jį iš lnunistų Manifeste yra pasa- 
pariamento. (kęs: Visų šalių darbisinkai,

vienykitės! Jus nieko nepra- 
Q If Q iflit A III Holo!) i dilinėsite, tik retežius”. Bet UliuIljIujlĮ Ddluul musų “kairiaspamiai” (dabar 

i “komunistai”) elgiasi kaip tik 
priešingai tam, ką sako Mark
sas. Todėl jie vely pasirinktų 
sau tinkamą obalsį: “Visų š f 
lių darbininkai, skaldykimės

Bet gana! Lietuviai socialis
tai, likusieji ištikimais Socialis
tų Partijos prneipams, privalo 

Mes, kuriems rupi 
reikalai, sto
tas darbas y- 
Lietuvių So- 
Ir rcorgani- 

Lietuvių socialistų dar- žuoli kuogreičiausia. Naujie
nose šitas klausimnli buvo pa
keltas. Pasirūpinkime todėl, 
kad jis butų pravestas gyveni
mam Visi tie draugai, kur ne
sutinka su L. S. S. bosų politi
ka, tegul sukrunta. Dar yra 
laikas, d .T musų organizacija 
(bent oficialiai) nenutempta į 

I“komunistų* sektą/ Kiekvienoj 
Per eiles me- lietuvių kolonijoj, kur gyvuoja

ciją augštesniam kortui. Jo nu
teisimas betgi nereiškia,

Įl/ž išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

LIETUVIAMS SOCIALIS
TAMS PAGALVOTI.

apskaitliavimą, abidvi komunis- 
ų partijos turi kartu apie 56,-

000 narių.
. Prieš skilimą Socialistų Par

tija turėjo daugiaus kaip šim
tą tūkstančių narių (balandyje 
)uvo 108,50*1). Jeigu nuo jos at
skilo 56.000, tai, reiškia, parti- 1 
. oje paliko dar 50.000 narių su- 
viršun^.

Kur-gi tad tie 75% partijos 
narių, buk pavirtusių komunis
tais, — kaip gyrėsi “kairiaspar- 
nių” spauda? Jų nėr* Patįs 
komunistai šiandie pripažįsta, 
kad jiems pavyko atplėšti nuo 
Socialistų Partijos tiktai apie 
>usę narių. Bet tie atskalūnai 
>atįs suskilo į dvi partijas, ir So
cialistų Partija yra beveik dvi
gubai didesnė už kiekvieną ko
munistų partiją.

Vienok nėra jokios abejonės, 
cad komunistiškieji pagyrų puo 
dai da ir dabar žymiai perdeda j 
savo partijų narių skaičius. Vie
na, jie klaidingai įsivaizdina, 
<ad visi septynių suspenduotų- 
ų federacijų nariai nueis pas

kui savo lyderius į Komunistų 
Partiją. To nebus. Jau mato
me, 
sąjungiečių: daugelis jų grįžta 

Socialistų Partiją.
Antra, komunistai “užmiršta”, 

kad šiandie organizacijos sto
vis yra visai ne toks, kokis buvo 
pirmutinėje šių metų pusėje. 
Tadu narių skaičius Socialistų 
Partijoje kilo, o paskui jisai ėmė," 
pulti; ir smarkiausis puolimas1 
apsireiškė kaip tik “kairiojoje” 
partijos dalyje, kuri pirma taip 
nenormailškai augo. L. S. S., 
pvyzdžiui, dabar jau anaiptol, 
neturi 6000 narių; visi žino, kad 
jo kuopos sumlažėjo labai žy
miai.

Pagalios trečias dalykas, ku
ria neima domon komunistai, 
tai ta neišvengiama suirutė, ku
rią neša su ąavim reorganizaci
jos laikotarpis. Socialistų Par
tija, be abejonės, neteks tam tik
ro skaičiaus narių perorganiza- dar turės palaukti, kol viena Di- pirmieji L. S. S. budavotojai 
vimo procese. Bet Komunistų džioji Unija liks faktu. Judėji-i 
Partija ir Komunistų Darbo Par 
tija organizuojasi naujai, todėl 
jiedviem bus dar sunkiau su- 
ra rikio t savo pasekėjus.

l Tas “bolševikiškas” upas» ku
ris pagimdė

Tai šitaip jie eina prie \**iš- Kas girdėt Lietuvoj.
(16 Lietuvos laikraščių).

VALSČIAUS SUEIGOS 
NUTARIMAS.

Kaip žinia, Amerikos lietu
vių socialistų judėjimas sude- 
moralizuotas. Musų organiza
ciją, Liet. Soc. Sąjungą, pasi
grobė suanarebisteję elementai. 
DJbar jie daro su ja kaip tin- pialistų Sąjungą, 
kami. T 
bas, kuriam reikėjo išeikvoti 
daug triūso ir ištekliaus, tapo 
suparalyžiuotas. Keliūtas savo 
rųšies demagogų ant žūt būt 
užsispyrė nutraukti L. S. Są
jungą į “komunistų” sektą, 
vienas socialistas 
perša žiuri į tą 
darbą.

Ir ne bcrcikalo.
tų socialistai stengėsi padaryti L. S. S. kuopa ir kurioj randasi

pagalvot..
darbininkų klesos 
kimo darban! O 
ra: reorganizuoji

i>e- 
gal su šird- 
pragaištingą

socialistai šito pageidauja, ka-įsavo organizaciją ta spėka, ku- bent penki nariai, norintįs, pri

skurdui.
minių

RUSIJA.

Londonas. — (Anglų 
niai). Du vadovaujamieji Di
džiojoj Britanijoj finansistų or-|' 

I ganai nesenai nusimetė niaskas 
kas dėl anglų siekinių prieš so
vietų Rusiją, ir atvirai pasakė, 
jogei finansinis BriŲanijos im- , 
perializmas nori atsiekti dviejų 
dalykų: pirma,kontroliuoti Ru- (

sieki-

. kas dedasi tarpe lietuvių sij,,s ž;»!!!sias medžiagas; antra 

I už valdau t ją.
• TZ’nt rlr»t

apsergėti. savo indelius Rusijoj

Kai de! pirmo dalyko, tai an- 
glo-rusų finansininkų organas 
sako: “Tai, ka mes dabhr maty
me Rusijoj, yra pradžia dideles 
kovos dėl neapkainuojamųjų jo
sios žaliųjų medžiagų”. O kai 

i dėl antro dalyko, “Financial 
Nows” turinti pasakyt sekamo: 
“Musų mieste (Londone) jau 

; pripažinta, jogei apystovos to
lydžio susideda prie tartpauti- 
nio užvaldymo Rusijos, tolygaus 
Britanijos valdymo badui Egip
te. Tokis nuotikis Rusijos ver-

Ludvinavas. Aptarus visus 
valsčiaus reikalus, tą pat šių 

metų birželio m. 19 d. buvo vi
suotinas valsčiaus gventojų mi
lingas, kurpėme valstiečiai iš
reiškė šiokią savo nuomonę^

“Męs, Lidvinavo valsčiaus gy 
ventojai visi gerai žinom ir su
prantam dabartnę Lietuvos pa
dėtį ir žinome, kaip mus vargi
no rusai, vokiečiai, o ppskutiniu 
laiku ir lenkai, pasivadinę musų 
geradėjais ir draugais. Jie pa
ėmė didelį Lietuvos žemės plo
tą su Lietuvos sostine Vilniumų 
šentfn indauja saviškai, nesi tai
kindami su vietinių gyventojų 
reikalais lietuvių ir ktų tautų, 
o visur tik bruka savo lenkišką 
tvarką ir visame kame teikia tik 
lenkus ir kitus prielankius sau 
ir parsidavusius lenkams žmo
nes, ir kadangi mes girdime, 
kad lenkai, paimdami Lietuvos 
plotus, kuožiauriausiai elgiasi 
su vietiniais žmonėmis: viską 
atiminėją ir kiekvieną prakil
nesnį žmogų suima, tad mes, 
Liudvinavo valsčiaus piliečiai, 
pasiremdami dabartinėmis visų 
prakilniausių žmonijos vadovų 
pažiūromis, kad kiekviena ir 
mažiausia tauta turi teises pasi- 
spręsti ir laisvai laikyti savo vi
suomenes gyvenimų kuogriež- 
čiausiai protestuojame prieš to
kį lenkų sauvalingą pasielgimą 
ir neteisingą Lietuvos plotų gro
bimą su sostapile Vilnium, Gar 
dino miestų ir kitų vietų, kurių 
gyventojai norėtų drauge su Lie 
tuva gyvuoti, šaukiamės į Pa
ryžiaus Taikos Konferenciją, 
kad sustabdytų lenkų savavalin- 
gus, neteisėtus užgrobimus ir 
kad kiekviena tauta galėtų lais
vai ir kaip žmonės reikalauja 
tvarkyti savo ekonominį ir po
litinį gyvenimą.

Ir griežtai reikalaujame, kad 
kuoveikjąusiai išsikraustytų iš 
paimtųjų Lietuvos miestų: Vil
niaus, Gardino ir kitų vietų mu
sų priešai lankai”.

ri galėtų atremti visus Amer-, klausyt Socialistų Partijai, tc- 
kos lietuvių atžagareivių — kle- paduoda s^vo apskričio (pa 
rikalų ir jų talkininkų pseudo veičio, County) organizacijai 
tau liniukų — pasimojimus. Bei užreiškimą, jogei jie nori pa- 
dabar — kur mes stovime da- Plikti Partijoj. Ir kartu parei- 
bar? Neveizint to, kfid pasta- halauti, kad organizacija išrei- 
raisiais metais L. S. S. buvo žy- kalautų tos kuopos čn|rterį ir 
miai paaugusi narių skaičiumi, tyantą. 
neveizint to, kad susidėjusios 
aplinkybės buvo tokios, jogei 
minios Amerikos beturiu dar
bininkų tapo labai sujudintos, 
— musų organizacija, Lietuvių 
Socialistų Sąjunga, nelaimėjo 
ne vienos svarbesnės pozicijos. 
Jas užėmė ir tebelaiko musų 
priešai atžagareiviai.

Kodėl taip? Nesunku atspė
ti. Todėl, kad musų organiza- 
cijon įsibriovė asmens, norin
tįs likti “garsiais veikėjais”, or
ganizacijos vadais. Jie patrau
kė į Amerikos lietuvių koloni
jas su ypatingos rųšies misijo
mis 
darbininkams 
Tiesiai šakai) t, 
jiems nepatinkamų asmenų bei 

j organizacijų. Neturėdami jo
kios nuovokos ne tik apie bol
ševizmą, bet ir apie papras
čiausius padorumus bei išmin
ties reikalavimus, nieko kita jie 
ir negailėjo, kaip pravardžiuoti 
tuos asmenis, kurie keblias nie-

. Visa tai priklauso so- 
cialistairis. Gi musų “kairias- 
parniai”, “komunisitai“ ir kito
kie — tegul jie eina kur tinka
mi. Su jais mums nepakeliui.

— B. Songaila.

“Komunistų” rais 
tuose.

aiškinimu lietuviams 
“bolševizmo”. 
— niekinimu

Daugelis žmonių įdomauja 
klausimu, dek jiegų turi atski
lusios nuo Socialistų Partijos 
frakcijos. Atsakyti į jį šiandie 
yra sunku, kadangi ir Socialis
tų Partija ir abidvi Komunistų 
Partija pergyvena dabar reor- 
ganizavimosi ir organizavimosi 
laiką. Kiekvienos tų partijų di
dumas paaiškės gal tiktai už 
keleto mėnesių, kada jos galuti
nai susitvarkys.

Šiandie galima šiek-tiek spręs 
ti apie minėtųjų partijų didu
mą tiktai pagal skaičių narių, 
priklausiusių toms organizaci- ris pagimdė “kairįjį sparną”, šio, neišvengiamo, nulemiančio gai ištiesų yra “didžiausi darbi 
joms, kurios siuntė delegatus į šiandie jau nyksta miniose, neuž darbininkų judėjimą Veiksnio, ninku priešai, jų išdavikai”.

kos — snietona”.

AUSTRALIJA.
Smūgis darbininkų organiza

cijai. — Išrodo, kad AustPalija tų mligal buvo jų mokytojai ir

Jauni, nesenai atėjusieji į 
mas tuo tarpu tapo su trukdy- musų eiles nariai veikiai tapo 
tas dėl kilusių asmeniškumų. | apdumti. Jie nuoširdžiai p;|ti- 
Bct to neveizint, judėjimo idėja ke j o tų demagogų kalbomis: 
gyvuoja, ir niekas jos nepa- pamanė, kad “bolševikiškų” 
jiegs užgniaužti, kaipo viršiau- misionierių “tarkuojami” drau-

— Jom us! — šaukia “Co- 
mjmunist IjąĮbor Party” lyde

riai savo siuntinėjamuose socia
listų kuopoms lapeliuose. — 
Join us! Mes tikrių-tikriausi, 
rcvoliuciniausi, leriihiškiausi, 
komunistiškiausA komunistai. 
Join us!

— Join us! — šaukia savo ža
rų antrosios, “Conununist Par
ty”, lyderiai, taipjau savo siun
tinėjamuose socialistų kuopoms 
lapeliuose. — Join us! Ne jie, 
ne “conununist labor party’- 
ečiai“, ale mes tikriu-tikriausi, 
rcvoliuciniausi, leniniškiausi, 
komunistiskiausi komunistai. 
Join us! l_ ’

Ir abiejų tjų “tikriu-tikriaki- 
sių “komunistų” lyderiai ir ne- 
lyderiai pidujasi tarp savęs, net 
gaurai dulksta. O su j Jis ir L. S. 
S. viršininkai — Stilsonai ir stil 
sonukai.

Laiminga Socialistų Partija, 
apsivailus tų “tikriu-tikriau- i 

•šių” socializmo renegatų, kurie 
pametę kelią, paklydo “kairu-*

Kazimieras Gugis

Veda visokias reikalus, kaip kriminaUikuose 
taip ir civiliškuose tėismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.
Namų Ofisas:

1328 S. Maltieti St
Aut trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisui
UI I. Deirbtrn tt. 

1111-13 Unity Mds.
Tel. Central 4411

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas.

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

vakare.

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 S. Morgan St. Chieago, III.
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Lietuvi! Rateliuose.
LAIŠKAI Iš LIETUVOS.

Naujienų ofise yra atėjusių iš laišką paklatsimu: už ką jį pra- 
Lietuvos laiškų adresuotų šiems 
asmenims:

J. Beliackui,
Jozepinai Brazauskai.
Mik. špltliui.

NORTH SIDE

Norilt &!<!&» DrauflriJu Sąryšio 
Susirink i irias.

N. D. S. Viešas knygynas, kaip 
visiems yra žinoma, nuo pat su
si tvėrimo turėjo vieną priešę 
klerikalus, kurie visokiais pasi- 
mojimais norėjo pakenkti Nbrth 
Sidės progresyvi škain judėji-

r - _________ jraųjIBNąg, CEIej^ 111.
nistjų” kuopos “mokytą vadą*’ šie dalykai: Visuotinoji istori- avė., mirė pavieto ligonbutyj, degė. Nuvežtas į St. Maty’a ligon 

’ ’ * nuo susižeidimų, važiuojant au
tomobiliu 14 gat. ir Ashland 
avė.

G. Kadsudubns, 1445 W. Con- 
greAS gat. sulaužė koją, važia- 

savaitėje, pėtnyčioms vakarais, vęs automobiliu G. Boucha, 
ir nedėldieniais, iš ryto. Regu- 2247 W. Jackson blvd. ir Lqo- 
liariai lekcijos prasidės spalio 10 

nutarimą, o dieną. Norintieji kursus lanky- 
I Ii turėtų jau dabar, iš anksto, 

: • užsirašyti “Aušroj”, 3001 S. 
Halsted gat.

—dėl šmeižimų. ja — naujovės laikų, pradedant
Ret jie tuo nepasitenkino, ir Didžiąja Francuzų Revoliucija;

vėli tą patį savo delegatą įgalio
jo dalyvaut Sąryšyj ir prisiuntė

Kultūros Istorija; Valtsybės ir 
Valdžios Formos; Politinė Eko
nomija. Pamokos bus du kartu

šalinta? Nors jie visi žino už 
ką! Tada Sąryšio delegatai be 
jokių ceremonijų dar sykį už
tvirtino pirmesnį 
laišką padėjo kur reikia.

Dabar musų priešai atžagarei
viai pamatys, kad N. D. S. Viešo 
Knygyno tvirtovę sugriauti ne
galima nei iš vidaus nei iš lau
ko.

N. T>. Sąryšis nutarė įkurti į 
lietuvių kall>os niokykhj ir iŠ- ‘ 

rinko veiklius narius į steigia
mąjį komitetą, kuris tuo darbu 
rūpinsis.

Taipgi nutarė surengti vakarų Val. Socialistų Partija rengia <li-

mis gat.
N. Gordon, 17 m. amžiaus no 

rėjo įšokti į automobilių važia
vusį pro šalį, bet nepataikė; 
papuolė po automobibaus ir li
ko suvažinėtas.

būtį, mirė

PRAPUOLĖ MOTERIS.

•un-r-u-J-ir j-i_r^Lrrj-ui ----——

WEST SIDE

Socialistų prakalbos.

West Sidc Auditorium, Ruči
ne ir Taylor gat. šį vakarą, 8

SUSIMUŠA.

siais kareiviais. B. Siūk, 29 m. 

amžiaus, 5944 Lafayette avė., 
buvęs kareivis mirė. Jo brolis 
Vilimas, taipgi buvęs kareivis,

Nosies KliutĮs Į Saugokite Savo Aki j j
fall paeiti uuo 

modalinių gilių— 
tonsilų a riji nuo 
užsikrėtimo slogo
mis,arba nuo su- 
putimo nosinių kre 
mziių, nuo trijų 
Ericžasčiu, bet gali 

uti ir kilos prie-

A t

P-nia Maybree, 23 ui. am
žiaus; gyveno 2448 Semfinary 
avė. Turėjo 4 m. amžiaus sūnų. 
Dirbo restorane 822 Wabash 
avė. Vieną vakarą, pereitą utar 
ninką, apsirengė ir išėjo. Ir iki 
šiol dar negrįžo. Policija dabar nosine kliūti, 
visų klausinėja ir jieško, bet ne- no8, Atidėlio, 
gali jos niekur rasti.

MIRA TEATRE.

■MLJFm žastis, o jas gali 
susekti tik nusiruauiiųpu gydytojas 
po akylo ištyrimo. Aš esu gerklės 
specialistas jr jei jus turite kokių 

’ ’* *J tai nelauki t c nsi dic- 
ujimai yrn labai pavo

jingi. Aš nieko neskaitau uš pasi
tarimą jr ųš jums pasakysiu kaip 
tikrai yra. Aš gydau Gerklės, No
sies ir Ausų ligas per 22 nietti prie 
Stata gatvės ir jus galite pasiklau
sti .šimtų išgydytų pacientų, kurių 
kitus jus gal pažįstate. M.Cję papra- 
jŲR*tC R°Uivi "Orite pavnrdži u i* tu_

Dr. F. 0. Barter

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

Gydymas visų akių, no-
sic« Jj* gerkles liffV- * ° priežiūra 

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platt’o aptickos 
Tėmykite į mano parašą. *

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

stovas American Car ir Found- 

ry kompanijos, mirė vakar nak
tį krutamu paveikslų teatre 1621 
Howard avė. P-lė Julia Thorp, 
938 Judson avė, Evenston, kuri, 
sykiu buvo su juo, sakė, kad j Akių, Ausų, Nosies 
J4nniol« viso zlinna skundės, inil • « « •

su programų, kuris bus subato- (|eies viešas prakalbas, o sykiu sužeistas į ranką. G. West, 21 
je, 11 d. spalio Viešo Knygyno ir protestą prieš plieno baronus, m. amžiaus pašautas ir gal būt 

Tai k|ls link ,iabartinio streiko. Kai- mirs. J. Walker, juodveidis, 
bės daug įžymių kalbėtojų; tar- 416 W. Chicago Avc. pašautas į 
pc jų bus S. P. Nacionalio Komi rankų ir į kojų. Policistas A. 
toto nariai. Kurie suprantate ųn- Barry, 530 W. 43 gavo, sumuš-

svet. 1822 Wabansia avė. 
naudai viešo knygyno.

—• J. G——dis.

Daniels visą dieną skundės, jog 
jis nesijaučiąs gerai.

ROSELAND

Nepamirškite.

šį vakarą, 8 vai. J. Stančiko 
svet., 205 E. 115 gat. bus svar
bus ir pamokinantis referatas. 
Rengia Lietuvių Socialistų Ap- 

Referuos d.

Bet kadangi Sąryšis turėjo di
delę spėką, tai klerikalų pastan
gos pakenkti jam nuėjo nie
kais. y

Bet štai, neilgai tnikus prasi
deda griovimo <larbas iš vidaus. 
Musų “kairieji” (komunistai) 
pradeda šmeižti Sąryšį ir pavie
nius delegatus savo atžagarciviš- 
kam lapelyj, bandydami sukel
ti neapykantą tarpe delegatų ir 
draugijose.

Betgi Sąryšis spėjo padaryki švietos Kliubas. 
tam, galą, prašalindamas iš Są- P. Grigaitis, Naujienų redakto- 
ryšio vieną delegatą — “komu-1 rius, tema: “Koks skirtumas 
J, |M , ........ ■ tarp socialistų ir komunistų“.

Visi roselandiečiai, kurie nori 
žinoti kikių skirtumų yra tarpe 
socialistų ir komunistų, privalė
tų atsilankyt į šį vakarą ir iš
girsti aiškinimų. Nepraleiskite 
progos.

100

Kada Skaudžiai ištinka 
Reumatiniai Skausmai.

Turėk po ranka Sloano Linimento 
Štiems staigiems reumatiniams 

gėlimams.

žiūrėk, kad reumatinis skausmas 
ar gėlimas nerastų tavęs be Sloano 
Linimento vėl. Laikyk visuomet jį 
vaistudėj greitam reikalui. Jei jo 
neturi dabar, tai gauk bonkelę tuo- 
jaus, kad nereikėtų kentėti ilgiau 
negu reikia, kuomet užeina skaus
mas, ar gėlimas.

Tepk juo be įbraukymo, nes jis 
susigeria — suteikdamas greitą pa
lengvinimą nuo skaudėjimo strėnose 
klubuose, nuo nęuralagijos, luošumo 
skaudėjimo, išsisukimo, išsinarini
mo, nudrėskimo. Buk prisirengu
siu — turėk jį po ranka.

Visose aptiekose — 35c, 70c, $1.40.

Sloan's

f

wjix;eport

LIAUDIES KURSŲ 
ATIDARYMAS.

glų kalbą, nueikite pasiklausy
ti. Įžanga 10c.

PLIENO DARBININKŲ 
STREIKAS.

Interstate Iron and Steel kom
panijos darbininkai streikuoja.

tas. Tos muštynės buvo užjmi- 
kalyj saliuno W. P. Schneider, 
5901 So. State gatve; kur T. 
Malloy buvo nušautas kelios sa
vaitės atgal. Tas saliunas buvęs 
uždarytas, policistas pamatęs, 
kad 3 vyrai vaikščioja aplinkui 
ir nori įsilaužti į vidų, jis pasi
šaukęs kitą policistą ir pradėję 
šaudytis.

$25,000.00.

Tiek nori gaut A. A. ginkis 
už apkalbą.

ir Gerklės.
126 Stata gat., 2 lubos. Aolroe dū

lį* i šiaure nuo Fair *jnkrovo«. Va
landos: nuo 9 iki 6; sepUatadteniatn 
nuo 10 iki 12.

$55'mndrk^gnn^^^STrfomjgr? 
fą drauge su 24 rekordais, deiman
tine adata, groja visokio padarymo

Dr. A. R. Blumehthal
Advokatas Antanas A. slakis 

užvedė bylą prieš Antaną Katc- 
hinskį. Pastarasis jį skaudžiai 
apkalbėjęs, pavadinęs vagim. 
Adv. Slakis skundžia dėl to Ka- 
tchinskį ant 25 tūkstančių dole
rių.

rekordus, vartotas 
tik 30 dienų.

Mes taipgi turi 
me tikros šikšnos 
svetinei ęilę ir ki
limų.

Mes taipgi turime ke 
lėtą augštos kltsos 
phonografų, kuriuos 
mes parduosime už 
bile pisiulytą 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 tuoj aus. 
, l’IUSIUNCIAME Už DYKA.

VVESTERN FORNITURE STORAGE 
• 2810 \V. Harrison St. Chicago, 111. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Nedė- 

lioiuis nuo 10 iki 4

NUSIŲSK SAVO ADRESĄ 
Amerikos Lietuvių Adresų kny 

gni. šita knyga bus išsiuntinėta i 
| visas dalis Lietuvos. Taip kad Lie- 

AS UŽ NEUŽLAL tuvojeTnvo giminės ir pažįstami at
vers šitą knygą ir žinos, kur jus 
gyvenate, ir tokiu badu galės susi
žinoti su jumis.

Rcikąlaukite visų informacijų, at
sakymui .dėkite 2c. krasos ženklelį. 

STRUPAS and CO.
92 \Varwick St. Newark, N. J.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at 
kreipiama į vai

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

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6137

Išdidus musų “trak laimės“ 
bosai nė nesitikėjo, kad nualin
tieji vergai-darbininkai galėtų 
mesti darbą. Mat, Čia darbinin
kai buvo neorganizuoti. Bet 
stojosi kitaip. Rugsėjo 23 dieną 
prie musų dirbtuvės atvažiavo 
būrys streikininkų iš South 
Chicagos. Atvažiavo dviem au
tomobiliais su parašais ant jų 
kviečiančiais darbininkus ateiti:^- broliui: 

t - - -
aptarti. Tuoj visi naktiinai ir padariau. Dariau ką galė- 
dieniniai darbininkai susint o į jau, manjau fca(i viską galima 
nurodyti, virt? ir čia j.asiseke bus sll|v,„.kyti ir Sltsilaikyti. bet 

. | veltui nieko negelbėjo. Maldauk 
. IRidos, kad ji atleistų man, jai

NUSIŠOVĖ.

S. Gaal, 1526 N. La Šalie gat. au
tomobilių važnyčia tarnavęs 
prie H j nes, nusišovė vakar ga- 
radžiuje, 1515 N. Wells gat. Jis 
turėjo nesutikimų su savo pačia 
delei jų 3 metų sūnaus. Jo kiše
nini rastas laiškas, kuriame jis 

Broli Jonai: at-

.. ____ | 1 i

UŽTROŠKO NUO GAZO.

Dvi senos moterįs, L. A. Dow 
nėr, 81 m. amžiaus ir jos sesuo 
E. Hitchcock, 74 m. amžiauš, 
rastos vakar užtroškusios jų na 
muose, 2216 Fremont gatvė.

( Alibert Walters, 61 m. am- 
li susirinkimą ir savo reikalus1!^'; žiaus, 121 W. 113 gatvė, maši-i nnhirti Toni visi nnktiiimi ir I !ei?k rengiausi padaryti. nistas> rastas gazu užtroškęs sa-

Praeitą pėtnyčią “Aušros” dei”.
svetainėj įvyko formalis Liau- bė mitingą, bet ten susirinko vos 
dies Kursų atidarymos. Įstei- apie šimtas žmonių. Agituota 
gėjai, Kl. Jurgelionis, P. Grigai- juos grįžti darban ir prašyta pa
tįs, V. Mišeika papasakojo gau- kelti rankas tiems, kur nori 
šiai susirinkusiems busimiems grįžt. Rankas pakėlė visi, bet 
kursų lankytojams ir šiaip besi- išėję tik juokėsi ir nė nemanė 
interesuojantiems jais žmonėms grįžti.
apie sumanytojų darbą. Šiuo, 
sezonu kursuose bus išguĮdomi

suorganizuoti juos. Rugsėjo 25 
dieną buvo taip vadinama "

TaigtS??’dy^j;!i1’aSk.Cl.: ką 'jai blo^ padariau? Sudie Jo- 
nai, ir atleisk man. Aš busiu lai
mingesnis kaip numirsiu ir 
padarysiu niekam daugiau

SALAVEIŠIŲ ARMIJA.

vo namuose.

AREŠTU
KYMĄ VAIKŲ

r

ne- 
ru-

DR. M. HERZMAN

Hoffman Mokykla
Įsteigta 1910. Mes prirnegiame kolegijai ir universitetui trum
piausiu, kiek tatai galima, laiku suteikti pamatingų instrukcijų. 
Vhi 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 specialę 
lietuvių kalbos gramatikos ir literatūros klcsą, kurią stropiai pri
žiūri ir veda Dr. A. Montvidas.

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

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

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

(Arti Milwaukee Avenue).

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

fyjUP APSISAUGOKITE!

Ateikite pas mane, suteiksiu nemok 
amų patarimą. Neatidėliokite.
Jei turite slogas Nosies, Gerklės, ar bronchinių 
takų tai jus lengvaigalite užsikrėsti Inlluenza, . 
Pneumonija, Džiova, ar skilvio ligomis, nuo ku- 
rių galite visai nejTasveikli.

Mano gydymas neleidžia plčtoties ir gydo lufluenzą ir jos blogas 
pasekmes. Ištirkite mano gydymą plaučių kliūties.
Aš esu specialistas nuo visokių ligų Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir 
Plaučių.
Aš atitaisau
Aš prirenku

j < . .mJ Ii k: 
žvairas akis vienu atsilankymu.
akinius tinkamai. X Spinduliais egzaminavimas.

Tel. Ra n d 2066 į i.
W. M. LAWHON, M. D.

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

Layrejiee Whaler, 19 m. am
žiaus, 1749 So. Throoop gat, 
mirė St. Bernardo ligonbutyj 
nuo sužeidimų važiuojant auto
mobiliu, kelios savaitės atgal.

Dirbtuvėj dirba apie 50 lietu
vių. Ji randasi ant 79 ir Chi- 
cabo gatvių. .Tau visa savaite, 
kaip ji uždaryta, nes kompnija 
negal gauti sjjębų.

— Drataunės darbininkas.

KUNIGŲ AIŠKINIMAS APIE 
STREIKĄ.

“Fitzpatrick’as, Gary ir Die
vas”, lai buvo tokia tema mal
dos kun. J. $. Dancey, Oak- 
wood’o Metodistų bažnyčios, ne- 
dėlioj. “Gary bandė pažeminti 
Fitzpatrick’ą, j 
pasimatyti su juo.
abudu bando iškirsti tokį šposą 
Dievui, bet jie apsigavo. Dievas 
yra tesingas ir jis išklausys abie
jų. Dievas yra pamatas šios si
tuacijos. Aristokratija kiekvie-

sa-
va-

Leo Ldčhting, 32 m. amžiaus 
areštuotas liautuose 455 Oak- 

;wood blvd. vakar, kaltinamas 
už ncužlaikymą savo vaikų. 
Apskundė jį jo buvusi pati, kad 
jis per ilgą laiką nieko neduoda 
savo vaikams. Lochtingas yra 
persiskyręs su savo pačia du 

metai atgal..Sąlaveišių Armija pereitą 
vaitę rinko sau pinigus taip 
dina mani “namų patarnavi
mui”. Kiek viso surinko dar 
nepaskelbė, bet jie tikisi, kad 
bus daugiau negu $1,500,000. 
Chicagoje daugiausiai yra davę, 
šie: International Harvester 
Kompanija $20,000. Nežinomas 
aukautojas $15,000. V. Wrigley 
$10,000 ir F. S. Peabody $10/- šautuvą persišovė. 
000. Tokiam puikiam' pasise
kimui visiems kolektoriams bus 

muv surengta vakarienė Morrison
atsisakydamas’viešbutyj. Kalbės teisėjas Lan- 

Dabar jie dis ir Merrick, atstovas Komcr-
* cijos associacijos. .

Telephono Yards 5834

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

j

PATI PABĖGO, VYRAS ' 
NUSIŠOVĖ.

Subatoje M. Leopciger’s pati 
pabėgo nuo jo. Nedėlios naktį, 
savo namuose, 1912 Ogden Avė. 
jis bandė pasikarti, bet nepavy
ko — atgijo. Paskiau pasiėmęs 

, Nuvežtas į 
pavieto ligonbutį, miirė.

AREŠTUOTAS DAKTARAS.

Phone Pullman 621
DR. LEWIS H. LIPPMAN 

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

319 Kensington Aveaae 
10737 So Michigan Avė. 

Kalbu lietuviškai
r

BOLINĖS PERŽENGIA 
ĮSTATYMUS.

i t ,

Savininkai 1,400 bolinių- 
(poolrooms) nepaiso įstatymų.nėnis. Rusijos aristokratija pa

liko tiranija savo šalyj ir dabar Tokį išdavė raportą Juvenile 
žmonės praktikuoja ją. šios ša Protective Associacija, kuri du 
lies aristokratija siekia tik prie Į mėnesiu tyrinėjo tą dalyką. Du 
savo reikalų. Jie. gamina sau šimtai laiškų parašyta policijos 
turtus ir paskiau patįs praleidžia * viršininkui, miesto kolektoriui, 
juos. Jie augina tokį pat būdą sveikatos departamentui ir gais- 
ir darbininku, klesoj. Todėl ko- ro departamentui. Lošimas iš 
va tarpe Gary ir Fitzpatrisk’o pinigų pastebėtas 108 vietose iš 
yra, kad laimėjus turtus ir spė- 400 bolinių. O kokią kalbą var 
ką.”

“E. H. Gary yra negudrus sa
vo metoduose ir kladingas prin
cipuose, kad atsisakė pasimatyti 
ir pasitarti su organizuotais dar 
bildukais“. Pasako kun. J. R. 
Heyworth, Park Manor Congre- 
gationaJ bažnyčios. “Darbda
viai gal'fuimės šiuom sykiu, bet 
tas nuves prie didesnio konflik
to kitam sykiui“.

Dr. F. R. Huckin, kuris atsto-1 
vauja Hancock Apdraudos kom
paniją, liko areštuotas per H. H. 
Arnold, už nederamą pasielgimą.

Huckin pasakė policijai, kad 
jis buvo siųstas 
kompanijos po num. 4312 N. 
Albasy gat. išegzaminavimui ap 
likantų ir ten likosi užpultas.

Vynuoges, Vynuoges!
Vynuogės valgymui, vaisių koše 

lei ir kitoms naminėms vartonėnis, 
Cnlifornijos, New Yorko, Michiga- 
no kas kokiomis ap§timis nori gur- 
beliais, krabclėrois ar vogonais. Tel. 
Main 2835. Klausk Dan Coyne'o.

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

AUTOMOBILIŲ AUKOS.

VIENOS DIENOS APIPLĖŠI
MAI.

l^lunlcsnoS
Jaunų žąsų 79c. svaras.
Pusiau su pūkais $1.39 svaras.

Geriausi pūkai $1.69 svaras.
X BECKC DEP. STORE.

3323—25 So. Halsted st.,

to ja tose belinėse; bjauru klau
sytis. Ant sienų prirašoma b jau- Lawrence avė 
riaušių žodžių. Čia susirinkę 
kalbasi apie plėšimus ir vagys-

Penkiolika įvairių banditų 
apiplėšimų vakar buvo praneš
ta policijai. Sako, kad plėšikai 
visur paėmę mažai pinigų. Tik 
iš A. Scli/vvartz krautuvės, 3311 

išnešė kailių
vertės $3,500.

EGZAMINUOJA POUCISTUS.

UiSITROŠKINO GAZU.

C. H. Cameron, 71 m amžiaus 
1365 E. 62 gat. atstiko gazą ir 
užtroško. Pašaukta policija ma
no, kad jis papildė saužudystę, 
nes- jo moteris pasakojo', 
jis jau nuo seniai sirgęs.

APDEGĖ IR MIRĖ.

kad

Pa n odelio rytą pradėjo per- 
agzaminuoti 112 policistų; ar 
jie tinka tarnystei, ar ne. Tar
pe jų esą serdžentų ir šiaip ge
rai žinomų policistų. Bet po
licijos viršininkas, J. Garrity, 
norįs visus peržiūrėti ar jie tin
ka tarnystei. Kožuą dieną busią 
peržiūrima 10 policistų.

SUMUŠA SARGĄ.

Vyriški! Drapaną Dargana
Teisingas apsiėjimas. Garantuo 

tas uŽganėdinimas. Vyra ir vaiki 
nu neatsišaukti, padaryti ant ui 
sakymo siutai ir overkautai, vėliau 
sios stailės ir konservatyvi modeliai 
$20.00 iki $45.00. i

Vyrų ir vaikinų gatavai padarytil 
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 nepakilr 
kainos.

Mes užlaikoma taipgi pilną sande 
lį nežymiai vartotų siutu tr ovar 
kutų $8.50 Ir aukščiau.

Full dress, tuxedo, froek alutni 
ir tt. $10.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki • vai. vak 
Nedėtiomis iki 6 vai. vak. Subatn 
mis visą dineą iki 10 va), vak.

S. GORDON,
1415 So. Halsted 8L. Chieage. 

Utatat* iaav

ditai iš inktumo, sumušę jį ir 
paliko gulintį ant grindų.

G. Barnsverski, 11 m. 
žiaus, mokinys St. lled 
Prekybos mokyklos norėjo už- tieką po num. 745 W. 39 gat. ir 
žiebti kerosino lempą; netyčia nerado pinigų. Pasfpainiojo

am-
Keturi banditai įsilaužę j up-

Chicagos pašte randasi laiš
kas, siųstas ]>. A. Meldažiui (gy
vena, rodos, Roękfortje), Laiš
kas atsiųstas iš Lietuvos. A d re-sunkini buvo sužeidusi.

B. Nekritz, 1605 W. Grandapsipylė kerosįnu ir vis.as užsi- jiems A. Malaunis, sargas, bau- salas prašomas atsiimti jį.

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Firk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarai**, Telerhųųp, CapAk.OHO- 

GYVENIMAS: 3412 S. Ilnlsted Street
VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

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

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

. Moteriškų ir Vyrišky. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

daliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

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

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
Vaiky ir visų chroniškų Ilgy

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

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

Telephone Yards 5032

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

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

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

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

Rez. Tel. Sedoj' 420

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.MichnlewlczRsiBi
Baigusi Akušerijos 
legiją; ilgai praktika-Mjfc mK 
vusi PennsylyanijosBf 
hospitalėse tr Pasek-l 
m i n g a i patarnuu-gk . 
[ja prie glindymo.BĘf 
Duodu rodą visokio-*-1 
se ligose moterims irjh 
merginoms,
8113 So. Halsted Str. E
ų(Ant antrų lubų)

Chicago, UI. . •
Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vėlai vak 

*....... .. ..................................... . .......
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Vaistai ir apsisaugoji 
mas nuo uodij.

Parašė L. O. HO\\ ABD, Ph. D.

uo to laiko, kuomet sužino*

sutvėrimais, bet ir platina arba i 
parneša drugio, geltonojo dru-' 
gio, filiariso, ir dangos karščio 1 
perus, daugel darbo padėta kaip 
pavienių, taip ir bendrai susijun 
gūsių žmonių, kad išradus vai
stų nuo jų. Daug vaistų ir prie
monių nuo uodų apsigint išban
dyta, ir tai, kas žemiaus pranc-,— 
šamo, yni tik sutrauka tų darbų se viešbučiuose

nai turi progos įeiti; visuomet 
reikia žiu rot, kad jie neįeitų. Kai 
kuriais metų laikais uodų pri- 
visusiose apielinkese jie bando 
įeiti n? t per sietelius, ir dažnai 
įeina. Kur jų yra labai daug, sie
teliai turi būt rūpestingai išlep
ti kerosimi arba citrinų alieju
mi. 1

Dirbant lovų užlaidas turi bu-. 
Ii užtektinai medžiagos, kad bu- I 
tu gnlinui užlaidą gerai palenk-1 
ti po niatrasa. Reikia labai i 
žiūrėt, kad nebūtu skylių nudek 
ta, iš kurio užlaidu daroma. 
Dažnai pasitaiko, kad vietose, 
kur vra daug uodu, mažesnuo- 

lovų užlaidos

lūs garuojantis aliojus kįla į 
orą ir pasiskluido po kambarį. 
Milteliai neina ant niekų ir ne
daug lėra smarves. Kitas eko
nomiškas būdas miltelius degin
ti yra apipilant juos apie de
gantį gazo knatą. Nėw Or- 
leans mieste patirta, kad norint 
išnaikinti uodus iš namų, svarą 
Pyretro reikia sudeginti : nt 
kiekvieno tūkstančio pūdų erd> 
vės.

(Bus daugiau).

Pranešimai

JIEŠKO DAKBO | REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ

Pa'jieškau darbo vakarais barber- * 
šapėj. Kam reikalingas toks darbi
ninkas malonėkite atsišaukti adre
su: 2331 So. Oakley avė. vora. 23-rd 
pi. Chas Richus

MOTERŲ VYRŲ
NAMAI-žEMfi

i REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ SEARS ROEBUCK JI CO

Dirbtuves DARBININKŲ

APSISAUGOJIMAS NUO 1N- 
KANDIMO.

.Apsaugoja n lįs skistimai. Kam 
paro spiritu išsitrynus veidą ir 
rankas, arba užsilašinus kelis 
lašus ant priegalvio nakčia, ga
lima apsisaugoti nuo uodų per 
kiek laiko. Tą pačią ypatybę 
turi ir palėjų aliejus (oii oi peii- 
nyroyal). Ne vienas tų dalykų 
ilgai neužsilaiko; tai yni, vieną 
kartą jų panaudojus, užtenka 
tik vienai mikčiai. Metų alie
jus, citrinų sultįs ir actas (uk- 
susas) taip pat patariami; kai- 
kuriose apielinkese degutas taip 
pat buvo vartojamas, ypatingi ii 
ten, kur uodų daug randasi. Ci-. 
trini) aliejus (Oil of Citronella) 

yi^« vienas geriausių ptfienio- 
nių. Kai kurie žmones, bet ne
visi, nemėgsta jo kvapo, tečiaus 
jis geari apsaugoja nuo uodų 
per keletą yalandų. Geriausis 
mišinys, kurį rašytojas yra ban
dęs, buvo jam C. i 
siųstas iš New Y o 
šiaip sutaisytas:

Oil of Citronelk

A. Nasho pri- ■ 
rko, ir yra j

1 uncija

Oil of Cedar — ‘/j unc.
Paprastai, keletas lašų ant 

rankšluoščio, užkabinto ant lo
vos galvų galo, neprileidžia pa
prastųjų namų uodų. Kur jų 
yra )ibai daug, ir kurie labai 
įkirųs, užtenka su keletą lašu, 
išsitriot veidą ir rankas. 1 e- 
čiau ir tas mišinys nustoja savo 
Jiegos, jei stovi per visą naktį. 
Geltonojo drugio uodai Aedes 
(Stegomy a) calopus, Meig. pa
prastai ima kandžioti švintant, 
iš ry to. Tuo laiku žmonės dar 
kietai miega, o mišinio veiklu
mas kaip Hk tuo laiku sumažė
ja. Taigi pietų valstijojse, ka-' 
me tie uodai randasi, manoma, 
kad tas apsaugoj,antis mišinys 
nėra taip geras, kaip šiauriuo
se. Tečiau gali būti vartojamas 
iš ryto, prieš pat aušrą, ir tuo
met jis bus taip geras, kaip ir 
kitose aplinkybėse.

Mišinys, kurį pataria E. H. Ga 
ne. iš New Yorko, yra sekan
tis: <

Castor oil — 1 uncija.
Alcohol — 1 uncija.
Oil of lavender — 1 uncija.
Tas mišinys yra geras dėlto, 

kad neturi nemalonaus citrinų 
aliejaus kvapo.

Oscar Samostz, iš 
Texas, pataria sekančią 
lą:

Citrino aliejaus — 1
Skystos vąšelinos — 4 unc.
Tas mišinys sulaiko citrinų 

ailejaus garavimą. B. A. Rey
nolds pasekmingai vartoja New 
Orleans mieste 20 minimų ci
trinų aliejaus ir vieną unciją 
vaselinos, arba lanolino.

Yra patarimų vartoti 5 pro
centų potašius sulfato soliuciją, 
arba kasijos aliejų (oil of cas- 
sjl). Ant Filipinų salų labai 
plačiai vartojama tyras kerosi- 
nųs.

Austin 
forniu-

uncija.

SIETELIAI IR UŽDANGALAI.
Nereiktų smulkmeniškai nei 

aiškinti tokių visiems žinomų 
priemonių, kaip dėjimą sietelių 
imamuose, vartojimą tinklelių lo 
vonia, arba nešiojimą veido už
dangalų ir pirštinių naktimis 
tose vietose, kur randasi daug 
uodų. Sieteliai turi būti įdeda
mi labai atsargiai, gerai pritai
kyti, suveriami, sulenkiami, ar 
ba pekeliami. Langų ir durų 
sieteliai niekada negali būti per- 
sttandriai įdėti; ir su florai pri
taikytais sieteliais uodai daž-

.-----— v , ,, Reikia Moterų ir MerginųLSS. 4 kn. veikalo Nepalaidoti * .
Kūnai paskutinė rejjeticija įvyks 1g metų ir Senesniu, prityri- 
seredoj, spalio V d. 7 vai. vakare, . .*. , . csps. svetainėj, H26-28 \v. 18 st. mo nereikia gavimui geros

vna labai blogos ir keliaujant. Draugai ir draugūs būtinai susirin- . ,. .
po pietų valstijas tenka lineli Ml” paskirtu laiku. - Komitetą,, mokesties musų kepamųjų

Choro repelieija uiar- miltelių klijavimo skyriuj.
;vrt:>i"eiV-K. NivickS Jums greitai pakels mokės- 

tį, kaip t.k prasilavinsite.

LSS. 4 kn. veikalo Nepalaidoti MOTERŲ IR MERGINŲ

stųjų ir adatų, kad butų galima 
užlopyti arba susinti suirusius 

>ar sukiurusias užlaidas. Ke
liaujant po šiltus kraštus tinkle
liai ant veido reikia būtinai var
toti. Yra padaromi lengvi rė
meliai taip, kad jie, kaip kepurė, 
uždengtų galvą ir potam apden
giami uodų sieteliai. Panašus 
rėmeliai, sulankstomi, kad leng
viau butų galima nešioti, yra 
pa daromi uždengti lovą nakčia. 
Ir rengiantis keliauti į tropiš- 
kas ar drugio pilnas vietas, to
kie prietaisai reikta būtinai pa
siimti. Į

Svarbu, kad kaip langų, taip 
ir kitokie sieteliai butų pakan
kamai tankus. Per dvidešimts 
vėlų tankumo viename colyje 
uodai neįeina, bet per penkioli
ka kad-kuric įlenda.

Sietyno m 
ninke, rūgs.
— užimta svetainė

Prie darbo musų 
BAKSŲ -dirbtuvėj, 
I.EGAMINŲ dirbtuvėj, 
SIENINES POPIEROS 
dirbtuvėj

t Kalvių ir kalvių pagelbininkų, 
1 namsarglų, 8 valandos, naktimis ar 
‘dienomis $85—92.50 mėnesiui. Dirb- 
tuvinių duilydžių, vuidjinis dar
bas. Nuolatinis, 3 elevatorių dar
bininkų, ugnakurių ir pagelbinin
kų, viešbučių ir valgyklų darbinin
kų visokios rūšies, geriausia užmo
kestis; šaltageložių viešbutyje, ge
ra mokestis. Mašinistų ir pagel
bininkų, 2 alidjuotoįų, 47M»c. valan
dai. Vaikų II urėtų ir vyresnių o- 
fiso, ar šapos darbui, sargų, prastų 
darbininkų, vidujinis darbas, 45-50c 
valandai. Dirbančių su įrankiais 
45-55c. valandai.

MOTERŲ. Visokių viešbučių ir 
valgyklų darbininkių. Moterų prie 
trumpų valandų darbo; dienomis. 
Dirbtuvių darbininkių, 30c. valan
dai. J engvas darbas

SOUTH PAR K EMPLOYMENT 
AGF.NCY

4193 So. Halsted SI., 2-ras augštas.
• Visi darbai South Noclh ir Wcst 
pusėje. (Kalbama lenkiškail.

lietaus vanduo yra lai- 
<'{įdėliuose kubiluose, 
Užlajos valstijų inies-

Jauny Vyry Lietuvių Draug. ’r P.
Kliubo mėnesinis susirinkimts į- Galima sėdėti prie darbo 

vvks ketverge, spalio 2 d, kaip 7:30 į 
viii, vakare, Malinausko svet., 1843 
So. Halsted st. Visi nariai bukit pnž 
vinėtu laiku ir naujų narių atsives- 
kitCt — K. Chas. Navickin.

I ietuvai Gelbėti Draugijos 3 sky
riaus susirinkimas įvyks seredoje, 
spalių 1 d., kaip 7:30 vai. vakare. 
Domininko Semaičio svet., kertė So. 
Union Avė. ir 18tos gatvės. Visi 
kviečiami atsilankyt. — Valdyba

Roscland. — Visi tie, kur norite 
mokvties lietuvių ar anglų kalbos, 
ateikite j Aušros Mokyklą, 10900 S. 
Miehigan A\a\ vakarais nuo 7:30 v. 
v. Jeivu susiras ganėtinai moki
niu bus Įkurta mokylkla.

— Komitetas.

Lietuvių Kriaučių Kliubo Suv. 
Pas. bertaininis susirinkimas įvyks 
seredoje, 1 d. spalių, 7:30 v. vak. 
I.iuosybės svet. 
Draugės 
•irinkite 
kalų.

1822 Wabansia Avė. 
ir draugai, malonėsite su- 
laiku, nes bus svarbių rei- 

— Rast. J, Kalpokas

— Jauny Socialistų LygosUicero
rei glainos prakalbos ivyks rugsėjo 
30 dieną, 8 valam! i vakare Liberty 
svet. 52 avė. ir 22 oi. 'I'ėma Kodėl 
talkininkai ištraukia kariuomenę iš 
Rusijos. Kas tik gyvas į prakalbas.

— Komitetas.

P.oseland. — I MPS. 25 kp. i engia 
puikų teatrą Prisikėlimas gyvųjų, 
taipgi ir koncertą 16 lapkričio, K of 
P. svetainėje. 11037 Miehigan avė. 
Vietos ir apielinkės draugijų prašo-

1 Kame 
konjas 
kaip tai 
tuose būtinai juos reikia ap
dengti sieteliai; ar dabar visur 
lo reiki liaujama. Lietaus van
deniui bačkos taip-pat visur tu
ri būti apdengtos sieteliais, išsky me nieko nerengti tą dieną? 
rus tas vietas, kur žuvįs vartoja į 
mos išėsti uodus pradžioje jų 
gwenimo» Vandens bačkas pi
giai galima pridengti geležiniu 
lanku su tvirtu kartūnu ar mai
šo n ekylėtu audeklu, tai kad j 
audekle butų palikta užtektinai 
vietos susitraukimui.

— Rengimo Komisija
—■

RŪKYMAS.
Bet. kas tik deginant padaro 

daug durnu, uodus nuvįs šalin; 
tai«.ri įvairus rukvmui 
dalykai yra varto tam i tv„ kurie 
do laukus turi gvventi. Daug 
įvairiu dalykų yra vartojama 
tam tikslui ir namuose.

Pajieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau save brolių: Bronisla-

jvo ir Boleslavo Butkų. Paeina iš 
i Kauno gub., 1-aseinių apskr. Kalli- 
hėnų par., Bob.šų sod. Šeši metai 
algai gyveic) C.b’cagoje. Jie palįs ar 
l as kitas malonėkite pranešti adre
su: —Juozcfa Butkaitė-Grakauskie- 
nė., 3117 T. S r., So. Omaha, Nebr.

Atsišauk Petrai Bronske, bereika- 
lo išvažiavo K Chicagos, r it kas ant 
tavęs nepyksta ir tavo sesuo K. P. 
nori, kad tu sugrįžtum atgal, arba 
duotum jai žinią tuojaus, kur tu esi.

PYRETRO MILTELIAI.

Pyretro milteliai, kitaip va
dinami D.almacijos vabalu mil-

Pajieškau šeimininkės prie ma- 
*os šeim\nos gali atsišaukti našlė 
ar mergina, arba vedusi ”.K i i, gali 
tureli savo mažą šeimyna, tun atei 
H pas mane mventi. Atsišaukit 
šiuo adresu: 2290 Mihvaukee avė.

i lenininei,jos vanaiu mu-> Pajieškau Antano Liekio, kuris 
Persiški vabalų milteliai, užsiima inšiurinimu. Tamistos ge

rai pažįstamas P. G. turi svarbų rei
kalą prie tamistos, — 819 W. 34 St.buhnch ir k. labai naudingi, iei 

švieži ir grvni. Grvni milteliai 
vra smulki,ii sumaltos žiedų1 
galvelės. Pvrethrum veisles au- gyvenęs- Detroite, 

/ I ak I t at ■« , A, t. . . •
i y a •• •• UODUI llVZallJjlll ______galu. Ju gydomoji jiega vra n)irlino 

garuojantis aliejus, kuris laikui Naujienų, kame yra smulkmenos’ 
bėgant, jei taikomas neuždary
tas. išgaruoja. Daugelį kartų 
milt'liai. kurių aptičkose par
duoda, esti su priemaiša sumal
tu s tembru arba kitokiu kokiu 
nors dalykų. Tokie milteliai 
nėra taip geri, kaip gryni kad 
yra. Pyretro miltelius paprastai 
vartoja sausus ir jais dulkina 
arba pučia į plyšius, kuriuose 
randasi vabalų, o nuo uodų dul 
kiną po trobos vidų. Yra labai 
paprasta deginti pyreto milte
lius kambaryje nakčia. Milte
liai yra supilami į krūvelę ir 
uždegami nuo viršaus; degv i.š- 
lengva, labai rukdami troški
nančiais durnais. Dažnai milte
lius sudrėkina ir sulipdo į ma
žus posmailius gabalėlius; pu
tam, išdžiovinus, jie gerai dega 
ir netiek daug eina niekais. Uo
dai n.uo tų dūmų pasigeria ir 
krinta ant aslos, kame juos ga
lima paskui sušluoti ir sudegin
ti. Jei Lngai atdari :-r oras luo
šai vaikščioja, toks rūkymas ma 
žai teatneša naudos, ir kad pil
nai apsisaugojus, reikia sėdėti 
durnuose. •Miltelius galima pa
dėti ant blekelės viršum kerosi- 
ninėa lempos; milteliams įkai

Išgirsk, atsiliepk Ignas Mačiulis, 
, Racine, Wis„ o 

dabar nežinau kur. Tavo tėvas ant 
Pasiimk laišką iš

Pajieškau M. Palevičiaus, jis gy
veno Chicago], užsiėmė daktarišku 
mokslu. Prašau atsiliept, nes atėjo 
laiškas nuo Marės iš Lietuvos.

A. M.,
222 Morris Avė., Collinsville, III. *

Papieškau savo pusbrolio Petro 
Pram kaus, ansai išvažiavo iš Chi-

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

CALUMET BAKING 
POWDER CO.,

4100 Fillmore St

am-MEBGINŲ virš 15 metų 
žiaus prie leugvd švaraus darbo 
dirbtuvėje, jokio prityrimo ne-, 

dirbamieji kambariai 
idealūs

reikia;
yra šviesus ir oringi;
darbo sąlygos..

BAUER & BLACK
41 W. 25 SL, kamp. Dearborn.

V "TT 
-r—•—

25 MERGINŲ
LENGVAM 
DIRBTUVĖS 
DARBUI.

PUIKIOS DARBO SĄLYGOS. 
ATSIŠAUKITE 
TUOJAUS

AMERICAN COLČRTYPE 
1151 Roscoe St.

CO.

REIKALAUJA merginų prie dar
bo dirbtuvėje. Gera mokestis, pu- 
‘•ė dienos subatoj. Atsišaukti, 900 
W. 18th St.

Reikia moterų įpilams sinti. Elek 
trinės mašinos gera mokestis, dar
bas ant visados. Atsišaukite:

Empire Mattress Co.
2231 W. Madison st. Chicago, 111.

DIRBĖJŲ ir skirstytojų ir mog- 
linių merginų. Patyrusių

Sterling I.aundrv,
5247 N. Clark St.,

BFIKALAUJA merginų prie 
bo knygoms apdaryti, taipgi 
apskrito darbo,

Cohimbia Bank Note Co.
1101 So. Wabash avė.,

dar- 
prie

S'” M7!1.1;1919 See'.en,bcr MOTERŲ PRITYRUSIŲ 
kur. MeKlilu pranoki man adresu:. Nąs VERpT\

PASTOVUS DARBAS.
PUIKIOS GYVENIMO

SĄLYGOS. GALI
UŽDIRBTI NUO

$27 IKI $30 Į SAVAITĘ.
ATSIŠAUKITE

COLUMBIAVILLE W00LEN
MILLS,

K. Pranokus,
176 Center St., Napcrville, III.

Pajieškau savo pusbrolio Petro 
Pronckaus, kuris išvažiavo iš Chi- 
eagos 27 d. Sent. 1919. Aš žinau vis
ką apie Tamistą, bet aš viską do
vanoju, jeigu greitai parvažiuosi, 
arba pranešk kur esi. Sugryžkitc 
— kaip norėsi, taip bus, kaip aš sa
kiau tai iš juoku. K. B. 615 W. 18th 
St. Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ 'COLUMBIAVILLE, MICH
ARBA ROOM 1854,AI’IDUODĄMA rendon kambarys

vaikinui 18-tos gatvės apielinkėie 208 S. LA ŠALIE ST. 
nydrti galima vakarais pn. 1724
Ruble st. i GHlCACiO.
—-------------------------------— TEL. WABASH 6540.

PASIRANDAVOJA parankus ruimas dviem arba vienam vaikinui. 
Atsišaukite. Wallare St.. 3-čios 
lubos ’š priešakio, Chicago, UI.

.ĮIEŠKO KAMBARIU

REIKIA kelių gerų moterų sku 
d'irams rinkti. Gera mokestis, 
Gmsberg X* Alter, 2707 W. 12lh St., 
Chicago, III.'

----------- REIKALAUJA merginu — operuo
Pajieškau kambario apie Bridge- tl na'Jieua varomas mašinas, vaikų 

’Y'rtą, tyri būti uenis kambarys su‘drabužiai. Tik prityrusios teatsilie 
šiluma ir kad šeimininkė pagamin- pia. Lengvas darbas ir geYa mokes
ty vakarienę. F 
su: Alex J., 1739 S. Halsted St.

Patyrimo nereikalaujama
Gera mokestis
Pastovios vietos
Proga pakėlimui.

SEARS ROEBUCK & CO..
HOMAN AVĖ. & ARTHINGTON

Merginų ir moterų prie lengvo 
dirbtuvės darbo. Neprityrusioms 
2"c. valandai pradžiai; prityrusioms 
30c. ir 35c valandai.

South Mfg. (’o., 145 W. Austin Av.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

VYRŲ reikalauja — Gera mokes
tis. Pastovus darbas.

National Lead Co.
900 West 18-th Street,

Knlviui pagelbininko ir 2 apibai- 
gėjų visokiam darbui prie vežimų ir 
automobilių.Taipgi vieno medžio dir 
bėjo prie taisymo ir vieno malia- 
votojo. Pastovus darbas šiltoj Ša- 
poj. Geriausia užmokestis. Ateikie 
ar rašykite pas p. C. Johnson, 533 
W. Harrison St.

PRITYRUSIŲ GELUMBIŲ 
AUDIKŲ.

NUOLATINIS DARBAS.

GALI UŽDIRBTI

NUO $25 IKI $30
Į SAVAITE.

KREIPTIS Į

SOUTH BEND AVOOLEN
SOUTH BEND, IND.

CO.,

ARBA 208 S. LA SALLE ST.
ROOM 1854 CHICAGO. 

TEL. VVABASH 6540.

REIKALINGAS darbininkas prie 
balnojamų arklių; mokestis $90.00 
į mėnesį; darbas ant visados. 
Stockmen’s Saddle Horse Livery 
4129 Emerald Avė. Chicago, III. 

Phone Yards 1076.

REIKALAUJA — kirpėjų, stičiuo1- 
tojų, kurpalininkų, apibaigėjų če- 
verykų dirbtuvėje ir merginų prie 
darbo pakavimo kambaryj.

Kulie — Kiddy Shoe Co.
904 W. Lake St., 3 augštas,

i
REIKALAUJA vaikinų 

metų, nuolatiniam darbui 
pakėlimui, 
bo sąlygos.

16 ir 17
su proga

Geros valandos ir

Anksti uždaroma subatornis.

dar-

Price Baking Powder Factory 
1001 Independenee Blvd.

REIKALINGAS kukorius (virė
jas) turi būt patyręs savo darbą, 
gera mokestis, darbas ant visados. 
Atsišaukite greitai, R. W. Jucius, 
3305 So. Halsted St., Chicago, III.

REIKIA kriaučių; pastovus dar
inis, gera mokestis, Louis Holstein, 
6847 Stony Island Avė., Telefonas 
Midway 8015, Chicago.

FARMŲ PIRKĖJAI.
Pirmiau negu pirksite FARMA 

gaukite platesnius paaiškinimus iš 
Lietuvių Bendrovės apie Lietuvių 
kolonija \Visconsine, kur jau daug 
lietuvių gyvena ir dar tūkstančiai 
apsigytns, nes ten žemė labai gera, 
ant kurios nepaisant kokie metai 
nebūtų, visada geras užderėjimas. 
Dabar geriausias laikas važiuoti ir 
pamatyti, kokie javai šįmet yra, 
kad iš kitų valstijų žmones atvažia
vę stebisi. Dauguma nuo bendro
ves pirkusieji buvo išvažinėją |K) 
visą Ameriką, be geriau negalėjo at
rasti kaip Wis. lietuvių kolionijoje, 
kur išlygos yra prieinamos ir bied- 
niausiam žmogui, o prekė perpus 
pigesnė už žemes negu kitur. Gra
žios (leikos) ežerai dabina visą a- 
pielinkę, miestas arti, su visais pa- 
rankutnais dėl farmerių. Taip-gi ir 
keliai visur geri, kad ir blogiausiam 
ore galima išvažiuoti.

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

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

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

Freitiniu drahininkų reikalauja 
Rock Island freitauzėje prie Sher- 
nian ir Taylor gat. Pastovus dar
bas.

REIKIA tei'insterio ir leiberio į 
Scrap Iron Yard, pastovus darbas. 
Iroųuois Steel Iron Co., 4620- VV. 
12th St., Chicago, 111.

•DIDŽIAUSIAS bargena* Ghicug >- 
je , parše,oda 2 lota, krūvoj 6:’i 
130 pėdų [)••►»! pat 72 ir Archer Av. 
ant pulkaus kalno su 15 žaliuojan
čiu ai žuolų. Atsišaukite pas savi
ninką.

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

PARDAVIMUI
Parsiduoda bilčernė ir grosernė 

Bridgeporto apielinkėj, apgyvento] 
lietuvių. Meldžiu atsišaukti per te
lefoną: Drover 7305

Namas 4 pagyvenimais, medinis 
po 4 kambarius, su visais įtaisymais 
labai pigiai. 6 ir pusė pėdos apačia 
319 W. <51 1’1. šalę Princetoį gat.

PARDUODAMA fotografystės į- 
taisymas geriausioje vietoje lietuviui 
ir lenkui. Gera vieta, geras biznis. 
Atsišaukite šituo adresu: No. 7 — 
1739 So. Halsted St.

Parduodama namas dviem pagy
venimais pn. 3814 Lowe Avė., pry- 
šakyje 4 kambariai užpakalyje 4 
kambariai su maudvne guzu ir tt.— 
$1650.00.

, T. McDonell System, 
3517 Archer avė.

PARSIDUODA bnčernė ir flroscr- nė geroj vietoj, visokių tautų apgy
vento]; gera proga geram žmogui, 
pardavimo priežastis patirsite ant 
vietos. Kreiptis pn. 1727 S. Union 
Avė.

Parduodama pn. 3805 Emerald 
avė. 4 pagyvenimai —1-3 ir 5-3 kam 
bariai. Gazas, augštas panamis, daržine, $2,00$, jinokėti reikia $365.00 

’T. McDonncll System, 
3617 Archer avė.

RAKANDAI
EXTRA BARGENAS

Parsiduoda 3 pagyvenimais mūri
nis namas po 6 ruimus. Parduosiu 
>•< $3100 randos neša $40.00 mėne
siui. Afsišaukit pas savininką Koch 
2851 Emera’d avė. arti 29 gatvės 
Tel. Yards 5720.

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

Rezidencija
1922 S. Kedzie Avenue

TIKTAI ŠI MENESI.
Geriausis pasiūlymas gaus puikų 

tikros skaros seklyčios setą, varto
ta 30 dienų, vertas $175. Mes esame 
priversti taipgi pratuštinti daug ki
lų seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
fonografas. PRISIUNČIAMU UŽ- 
DYKA. Priimame Libcrtv Bonds. 
WESTERN FURNITURE STORAGE 

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

dėliomis nuo 10 iki 4 vai. /

BARGENAS
Jaunai Porai.

Mes turime trišmotę šikšninę svet 
ruimio daiktu eilę vėliausios mados, 
vertą $200. Vartota 15 dienų. Par 
duosime už kiek kas geriausiai 
duos. Taipogi $150 vertės gražų di 
delį fonografą, taip kaip naujas, su 
rekordais, deimantine adata, už $45. 
Taipgi turime kilimų. Ateik pažiu 
rėt tuojaus.

SOUTIISIDE FURNITURE 
STORAGE ?

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

EXTRA! Parsiduoda vėlionio dro. 
Bagočiaus rakandai. Pardavinėjimas 
prasidės šiandie, rugsėjo 29 d. ir 
trauksis kas vakaras nuo 6 iki 9 v. 
pn. 10731 So. Miehigan .avė.

AUTOMOBIL1AI
Pigiai parduodu Packard automo

bilių 5 sėdynėmis. Atsišaukite grei
tu laiku. 3139 So. Halsted st.

RANDAI
PARANDAVOJIMUI 4 kambariai, 

yra eleetra ir gazas. viskas gražiai, 
ištaisyta, randa $13.00 mėnesiui, na
mas 3122 So. Union Avė. Su reikalu 
atsišaukit pas savininką, Kaz. Praš

alus, 735 W. 73rd St„ Telefonas 
iStevvart 524.

NAMAI-ŽEMĖ
ŠITIE NAMAI PARSIDUODA 

LABAI PIGIAI.
Naujas mūrinis namas, 3 metai 

statytas po 6 kambarius, garu Šildo 
mas, parsiduoda 2 tūkstančiu pigiau 
negu jis vertas; priežastis pardavimo — savininkas yra miręs. 2 Dagy 
veniniai mūrinis namas Auburn 
avė. ir 33 St. parsiduoda už $3.500.

REIKIA duonkepio, pirmos kle
jos prie duonos ir biskuitų, Kami

i Metas, 542 E. 43rd St., Chicago, III.
I REIKIA šiauėiaus arba gabaus 
vyro, kuris norėtų mokintis to ama ' 
to. Aš išmokinsiu, galit turėt mažą „ ......
šeimyną, gims pas mane ruimus gv 1 namas su visais įtaisomais 
vpnfi. Atsišaukite šiuo adresu 
2290 Mihvaukee Avęt.

PARSIDUODA — labai pigiai — 2 
pagyvenimais namas — 6 kamba
riais — apaČidj ir 5 ant viršaus. Du 
Jotai, namas randasi lietuvių kolo
nijoj urie lulbrooke Avė.. ;arn 107 
ir 108 ęalviu. Priežastis pardavi
mo, — savininkus jau išvažiavo ant 
farmų. Atsišaukite greitdi.

M. G. Valaskas.
373 Kensington Avė., Pullman 3417 _ Į ,

PARSIDUODA — labai nigiai 10 
lotų (1 akeris) išdirbtos žemės, 1 
karvė. 2 kiaulės, 50 vištų, antjs ir 
lt. Naujas namas, 5 kambariais, 
lengvas išmokėjimas. Randasi Chi
cagos nriemiestyje. Kaina $2400. 
Atsišaukite greitai.

M. G. Valaskas.
373 Kcnsington Avė., Chicago, III.

PARSIDUODA forma labai dide
lis bitrgenas Wisconsino valstijoj, 6 
karvės, 3 veršiukai, 3 meitėliai, ge
tas tymas arklių, su javais, mašino
mis, trobomis; pusantros mylios 
nuo miesto. Rašykite Šituo adresu: 
G. D., P. O.Box 156, \Vausaukee, 
\Vis.

PARDUODAMA namas penkiais 
pagyvenimais pn. 3628 Parnell Av., 
po 7, 3 ir 3 kambarius, mūriniu pa
matu, tikrai pigiai. Randos atne
ša $52 mėnesiui. Parduoda savi
ninkas.

MOKYKLOS

Mokykla Kirpimu ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų.

Musų sistema ir yoatiškas mokini
mas padarys jus žinovu i trumpa 
laiką.

Mes turime didžiausius ir gerian 
sius kirpimo-desiguing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktii 
ką patyrimą kuomet Jus mokysitės

Elektra varomos mašinas musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiamt aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti speciali! 
kai pigią kairią.

Petrenos daromos pagal Jūsų mie 
rą ■— bile stailės arba dydžio, i< ht 
le madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOl

J. F. Kaanicka. Per dėt imta 
190 N. STATE STREET, CHICAGO

Kampas Lake St. ant 4 lubų
•*w**,********^*>*****^*^**********^***wwwww%^^w^^»^  ̂•'•'v. 

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted b t., 2407 W. Ma- 
dison, 1850 N. Wella st.

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

I SARA PATEK, Pirmininkėelektra ir maudynėmis šalę tuščias 
lotas galima laikyti vištos žąsįs ir.______________________________
visokį, kiloki gyvuliai. Parsiduoda | INTFRNATIAL BARBER SCHOOL 
Jobai pigiai; 2 šimtus reikia imokėti jlabai pigiai; 2 šimtus reikia imokėti ( Mokytis tereikia tik 10 dienų, pas 

REIKIA skryndirbbi ir da”vdžin kitus kaįo renda; namas yra labai kui mes mokame 50% to ką moki- 
frnkrovu jtaisoms taisyti. Nuolati gražioj vietoj nrie 84 ir Mdrtfan st. nys uždirba 653 W. Madison St. 

Rašykite šiuo adre- tis, 904 W. 12tli St., Cor. Peoria §t., nis darbas. Atsišaukite: 628 South C. Suromski Co. 3346 So. Halsted vienas blokas į rytus nuo Halsted 
‘ ‘ 2 augštas. Halsted St. SI. Chicago, III. gatves.




