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as leųuired by the act of Oct. »l. 1917

Bolševikai ne
teko Zarasu

Lenkai paėmė Bobruiską
%

Ukrainaatsižada neprigulmybčs

Bolševikai laimėjo keliose vietose

Lietuvoj tveriama vokiečių armija 
kariauti šu bolševikais

Chicago, III., Utarninkas, Rugsėjo-September 2 d., 1919 
.. '

True ’.ranslntinn filed with Ihe post- 
rnaslcr at Chicago, III. Sept. 2, 1919 

' us reųuired by the act of Oct. 6,1917
J KĄRĖS STOVIS MUNICHE.

RASINĖS RIAUŠĖS KNOXVIL- 
LE.

2 žmonės užmušti, 30 sužeista 
negrą skerdynėse.

■ • i
KNOXVILLE, Tenn., rugp. 31 

rasidėjo rasinės 
riaušės, kurioj? du kareiviai ir 

Sužeista, iš kurių 
keli mirs.

Riaušės prasidėjo užpuolimu 
ant kalėjimo, kur, kaip goveda 
manė, buvo kaltinamas žmogžu 
dystėj negras. Negro neradus, 
goveda sudaužė kalėjimą, palei
do kalinius, išplėšė šerifo namus 
ir nuginklavo 16 kareivių. Pas
kui užpuolė sankrovas ir išplė-

virš 30 žmoh

ant negru.
Prisiųsta daugiau kareivių, 

kurie kiek npstabdė .riaušes. Ka
reiviai sustabdė būrį negrų, kad 
juos iškračius, bet tie pasiprie
šino, tuosyk atsukta prieš juos 

i kulkosvaidžius. Negrai irgi pra
dėjo šaudyti ir livutenantas ii* 
vienas kareivis liko nušauti.

LIETUVIAI ATSIĖMĖ čia m a iš Vokietijos, kad prisi 
ZARASUS. j dėjus prie armijos Šiauliuos

Taipjau iš Vokietijos prisiųsti 
380 aeroplanų, 100 automobilių Į rėii.> trennlHtlnn filed **»♦•> the post 
ir vienus ginkluotas traukinis.

J (Tai yra tie patįs kareiviai, k u 
rie atsisakė klausyti Vokietijos

Latviai kariauja išvien su lietu
viais.

rūgs. 1.

kad Latvijos ir Lietuvos karei
viai išvijo bolševikus iš Zarasų . . _ « • K * apie ką buvo plačiai rašyta suka

tos Naujienose.

jvuster at Chicago, III. Sept. 2, 1919 
reųulred bt the ari •»< (Irt. 6, 1917

Lietuviu reika
las senate

No. 207.

'visa apygarda tapo apvalyta 
£huo bolševikų ir vis tebesiver- 

žiantįs latviui ir lietuviai suėmė 
daug belaisvių ir kunuolių. ,

(Iš šios žinios matyt, kad lie
tuviai ir latviai yra susivieniję ir 
kartu kariauja prieš bolševikus)

True translatton filed w<tb the pn<t- 
inastei* at Chicago, III. Sept. 2, 1919 
cs reoulred by the act of Oct. 6,1917
UKRAINA ATSIŽADĖJUSI REI 

KALAVIMO NEPRIKLAUSO
MYBĖS.

KALTINA VOKIEČIUS GER
MANIZAVIME PABALTIJOS 

KRAŠTŲ..

Sako, kad Pabalti jos kraštas da
rosi antrais Balkanais.

Tnie (raiulMinn flle«* v ’th 
mastei* at Chicago, 111. Sept. 2, 1919 
as rrtjiiired hv thr n«l <»i « h-l »» <■«!/

LENKAI PAĖMĖ BOBRUISKĄ.

Pttlura^ sutikęs palikti nuspręs
ti Rusijos steigiamam susirin

kimui.

/ I.ON,1X)NAS, rūgs. 1. — Bol
ševikų ybevielinis pranešimas iš 
Maskvos sako, kad pasekmėje 
tarybų tarp antLbolševikų va- 

PONDONAS, rūgs. 1, Len-dovo)pietinėje Ruijoje^gen. De
ki jos valdžia šiandie paskelbė, nikino ir Ukrainos komanduo- 
kad lenkai paėmė fortifikuotą tojo gen. Petluros, tapo sutarta, 
miestą Bobruiską už 85 myliu kad Ukraina atsižadės savo po- 
i pietryčius nuo Minsko. Lenkai litinės neprigulmybės, nors pa- 
suėmė 500 belaisvių. silaikys

Lenkai pirmu kairu pavarto- valstybė.
jo tankus. Priešas pasitraukė į 
lytinį krantą Berezina upės, su
naikindamas tiltus.

f X

Suėmė 500 belaisvių.

savo padėjimą kaipo

Tror IrartAlatian f i 1*4 w<th the n^t- 
musler at Chft'aeo, III. Sept. 2, 1919 
•s retiuired b y the art of Oct. 6.1917
LIETUVOJ RENKAMA VOKIE* 
ČIŲ ARMIJA PRIEŠ BOLŠEVI

KUS.

Sakoma,kad visos Rusijos stųi 
giamasis susirinkimas, kuris dar 
bus sušauktas nutars apie galu
tiną valdžios formą Ukrainoj.

Pranešimtas sako, kad tary
bose daugiausia veikė “rusas-a- 
merikietis” Morrison, atstova
vęs Ukrainos direktoratą.

Lietuvoj subraukta 40,000 karei* 
vių, kariavimui už KolČaką.

UKRAINA SUSITAIKĖ 1R 
♦ LENKAIS.

SU

Socialistii parl. 
konvencijoje I

KAIRIASPARNIAI PASITRAU- k:ul Bllvl|ri.i<>s sostinžje
K£ 1S SOCIALISTŲ PARTIJOS ,«I>° I'aske bta kares

yrENC110S sto\n>L. Kareiviai su kulkassaiil-

COPEN1IAGEN, rūgs

Muniehe tapo paskelbta kares

True translatlon fil^d wi h the post- mastei* at Chicago, III. Sept. 2, 1919 
ils reguired by the act of Oct. 6, 1917

Ir Persija skundžiasi 
ant Anglijos

Nutarę prisidėti prie Komunistų 
partijos, bet vis dar nėra prisi
dėję. Komunistų konvencija irgi 

prasidėjo.

Nušoko 12 augštų — gyvas.

CHICAGO. — John M. Hari, 
pasiturįs pirklys, subatoj bandė 
nusižudyt nušokdamas nou Chi- 
cago Athletic Ass’n 12 augštų 
namo, bet bekrisdamas užkliu- 

už vielos ir nukrito ant tre
čio augšto gaisrinių laiptų. Jis 

lengvai susižeidė. $

ANGLIJA VISAI PAVERGĖ , Sir Charles Marling ir de Etter, 
pasiūlė apėmimą finansinės kon 
t rolės ant Persijos ir sudaryti 

Rusija ir Anglija jau ir pirmiau Rusijos-Persijos ir Anglijos-Per- 
draškė šalį, o dabar ją visai1 sijos pulkus kariavimui su tur- 
pavergė. Persai niekur negau* kais. Kadangi nebuvo 
n& užtarimo

PERSIJĄ.

PARYŽIUS, rugp. 28 (suveliu 
ta). - - Vokiečių armija iš dau
giau kaip 40,000 kareivių, mo
demiškai apginkluota ir turinti 
virš 380 .aeroplanų yra renkama 
Lietuvoj, kad ėjus į Rusiją neva 
tikslu pa’gelbČti admirolui Kolča 
kili.

Žinia apie tai atvežė į Paryžių 
vyriausias Lietuvos geležinkelių 
inžinierius Steibikis, kuris sa
ko, kad vokiečiai atvirai kalba

LONIX)NAS, rugp. 31. — So
vietų valdžios bevielinis praneši
mas sako, kąd sulig susitarimo 
tarp Lenkijos ir genf Petluros 
valdžios Ukrainoje, pastaroji at
sižada visokių reikalavimų Ga
licijos, lenkai apsiima neiti Pet- “naujas Balkanų klausimas.” 
hiros kareivių užimton teritori- 
jon ir abi valdžios sujungs kari
nį veikimą prieš bolševikus.

VVASHINGTON, rugp. 30.
Senato užrubežinių reikalų ko
mitetas šiandie išklausė Indijos, 
Lietuvos, Ukrainos, Estonijos ir 
Livonijos reikalavimų savyval- 
dos.

Užreikšdamas, kad taikos su
tartis “praktiškai gvarantuoja 

paamžinimą imperializmo ir dės 
potizmo Indijoj,” Dudley Field 
Malone, iš Nevv Yorko, atstovas 
indusų organizacijos pasakė ko
mitetai. kad tautų lyga padarys 
kliutįjndijai kada nors gauti ap
sisprendimą.

Reikalus kitų keturių šalių at
stovavo Mid-European Associa- 
tion atstovai, kurie maldayo, 
kad Amerika pripažintų tas ša
lis nepriklausomomis valstybė
mis. Jie sakė, kad tuo bus pada
rytas ik'tėžius buferinių valsty
bių atkirtimui Vokietijos nuo 
Rusijos. t

Komitetui pasakyta, kad tos 
keturios šalįs turi 60,000,000 gy
ventojų ir kad kadangi taikos 
konferencija nieko apie jas ne
nusprendė, Vokietija bando jas 
“sugermanizĮiioti”.

Atstovai ąžreiškfįf kad ,delei 
tos priežasties iš griuvėsių seno

sios Rusijos imperijos iškįlo

STREIKUOJANTIS ANGLĮ AKA 
ŠIAI PRADĖJO ILGĄ PARODĄ

kietijos, Rusijos ir Japonijos.
Aprašydamas situąpją Stei- 

bikis pasakė, kad didelės vokie
čių spėkos, kurios išnaujo užė
mė Lietuvą, iš kurios išsinešdi
nti kelis sykius paliepė jiems 
Lietuvos valdžia ir maršalas Fo- 
ch, yra apsikasę ir rengiasi eiti 
per Rusiją.

Jie vadina save “Kolčakiniais” 
ir sako, kad jų tikslu yra pasiekę 
ti ir kooperuoti su adm. KoiČu- 
ko spėkomis.

‘Jie yra neva po komanda rusų 
gert?'Bergmano bet sako Steibi- 
kis, tikruoju komanduotoji! yra

Iru* traiisloHon flled w< h thr post* 
rnašter at Chicago, III. Sept. 2, 1919 
na rruuirrd bv the act of Oct. 6.1917

TALKININKAI PLENUOJA 
VENGRIJOS DIKTATŪRĄ

Išnaujo paskelbsią bolkadą.

COPENHAGEN. rugp.. 31. 
Viennos laikraštis Der Neue Tag 
sako, kad talkininkai neužilgo 
paskelbs Vengrijoj diktatūrą su f 
gen. Gordon, kaipo pirmu Ven
grijos diktatorių. Blokada Veng
rijai taipjau busianti paskelbta.

Iš Budapešto pranešama, kad 1

uEVILLE. III., rugp. 31. 
streikuojančių angliuku-

BE 
— 25 
šių Bellevillc distrikte šiandie 
pradėjo maršavimą po pietinį 
Illinois, kad patraukus daugiau 
šalininkų. Jie1 pasirėdę angliaka
sių rūbais, po du eilėje parodą 
pradėjo 3 vai. po piet ir praeis 
pešti 125 mylias, kad iššaukus 
angliakasius Duųuoin,, Caruon- 
dale ir kitose savrbio.se kasyklo
se.

Nulinčiavo negrą.

BOAGLUSA, Lav, rugp. 31.
talkininkai įteikė premjerui Goveda sudegino paleistą iš ka- 

Friedrich ultimatumą, kuris tu- riuomenės negrą McCarty, ku
ri būti išpildytas, ne* kitaip jis ris buvo užįftftdęfc ant baltos

Daug rusų hedaisvių yra sipn- bus internuotas. lerie®.

CHICAGO. Subatoje prasi
dėjo nepaprasta Socialistų par
tijos konvencija, kur iš pat pra4 
žiu susikirsta su kairiaspariuais, 
kurie norėjo, “tiesioginiu veiki
mu užvaldyti konvenciją. Delei 
to yniėk 
pių su c 
kelbė, kad buk konvencijoj kį- 
lę peštynės (kurių nebuvo) il
su visu reporterišku sugabumu | 
meluoti piešė baisiausias scenas, 
kokios neva dėtųsi konvencijoj.

Kada “kairiasparniams” ne
pavyko užvaldyti konvencijos ir 
kada mandatų komitetas atmetė 
Ohio socialistų (kurie yra sus
penduoti) mandatus, taipjau ke
lių kitų kurie yra atvirais komu 
nistų partijos šalininkais, “kai- 
rasparniui” apleido konvenciją šiaurryčius nuo Ekaterinoslavo, 
ir tame pačiame name atidarė rengiasi pasiduoti be mūšio, 
savo konvenciją. I

[kai paėmė Sugia, C2 ...jZ
Kairiasparnių konvencija. | ĮjįaLlvakarius nuo Charkovo, ir
Kaip tik kairiaspamiai aplci- Dljan, 80 mylių nito (Jiarkovo, 

do Socialistų partijos konvenci- ir Biely Klei.
ją ir atidarė savo susirinkimą,! < 
buvo paskelbta, kad jie nutarė; į, 
prisidėti prie komunistų parti- kareivių ir kazokų pulką iš 500 
jos, kartu pakviečiant prie jos ^nioniu‘ 
prisidėti ir 1. W. W. Vienok at-j

vo

tik

PARYŽIUS, rugp. 
Chicago Dtily News 
dentas Paul 
Dokumentai ir pranešimai, pa- 
rodantįs visą ciniškųmą dalykų

Seott

?agos geltoniu- ’ / — ’
.... True translritton filed witb the post
triukšmu pus- ni}ls|er U| Chicago, III. Sept. 2,

reguired by the act of Oct. 6

Rusijoje
as

191!)
1917

BOLŠEVIKŲ LAIMĖJIMAI.

Anglijos “protektorato” ant Per
sijos, tapo čia paskelbti.

Dar prieš karę Persija laips
niškai tapdavo auka besivaržan
čių Anglijos ir Rusijos ambici
jų. Tų dviejų valstijų tikslu bu-

prižado 
[gvarantuoti jos nepriklausomy
bę. Persija pasiūlymą atmetė.

29. (Rašo Kadtt Rusijoj kilo revoliugįjh, 
korespon- Anglijai pasiliko Kuosos rankos 
Monrier). pel^ijoj. Ji pirmiausia uždėjo 

“sanitapį kordoną” per Kauka
zą, užimdama Batumą ir Baku 
ir tada laipsniškai praplėtė kari
nę okupaciją ant visos Persijos.

Jau pradedant rodyties pasek
mėms ekonominės blokados ir 
Anglijos štiko, Anglijos atstovas

Paėmė tris/miestus ir belaisvių.

Bol
ševikų bfiėialis pranešimas .<a-

^Buvęs šacho patarėjas, arnerikie 
tis Morgan Shister, bandė išgel
bėti Persiją 1911 m., bet Rusi
ja išvijo jį ultimatumu ir kari
niu teroru, o Anglija nesimaišė

ko, kad Charkov, 115 mylių j į Rusijos užpuolinją.
Tečiaus Anglija pasinaudojo 

, . Rusijos kariniu terorizmu, kad 
) Pranešimas sako kad bolŠevi- ■ persisįa^ius save Persijos drau- 

90 įnylių į Taip gruodžio 29, 1914, An- 
| glijos ambasadorius Sir Walter 
B. 'l osvnley pasiūlė Persijos už
rubežinių reikalų ministeriui, 

•• Orenburgo apygardoj Lolšcvi-į kad Persija stotų karėn taikiniu 
7 kai suėmė šaulių pulką iš 800 kų pusėj, prižadėdamas, kad An 
■ i • • • i i ti I /rliL» tu tt D/ireimiI - v *------ ” 1-------- ----------------- . . .

! glija paskiau pagelbės Persijai 
prieš Rusiją. Persija atidėliojo 
su atsukyiiiitL Kampanijų tarp

siskirimai nuo partijos priešino- ! žinia taipgi šako, kad anglų t Turkijos ir Rusijbs prasidėjo ir
si John Reed ir keli kiti. j Kanados ir japonų kareiviai ta- 

Tcčiaus nežiūrint paskelbto P° ištraukti iš Vladivostoko ir 
nutarimo prisidėti prie Komu- kad Chersoniaus apygardoj gen. 
nistų partijos, kairiaspamiai dar Denikino spėkos traukiasi bet-

•. ? • • . • • _• i •>_ 1 vnmlroi Ii niirn/ln Vfi/Inėra prisidėję prie jos ir laiko 
savo konvenciją atskirai.

< Žydai socialistai buvo prisiun- 
tę kairiasparųiams vainiką ir 
raudoną vėliavą. Jie buvo ją pa
kabinę salėj, bet policijai reika
laujant ji buvo nuimta.

Komunistų konvencija.
Vakar “Smolny institute” prie 

Blue Island avė. prasidėjo ir tve
riamosios Komunistų partijos 
konvenciją^

Salė buvo papuošta raudonais 
kaspinais ir visokiais užrašais, 

ibet policijai pareikalavus, kad 
kartu butų pakabintąjį; Ameri
kos vėliava ir to nepadarius, po
licija nudraskė visus papuoši
mus be pasipriešinimo iš kon- 
munistų pu^ės (tik vienas advo
katas bandė priešinties ir tapęs 
areštuotas.)

Komunistų konvencija prasi
dėjusi labai entuziastiškai y- 
pač kad buvo paskelbta apie ski
limą Socialistų partijoj ir kai- 
riasparnių prisidėjimą prie ko
munistų. Bet kad kąiriasparnių 
nesulaukta ir jokiu budu nesusi
taikoma su jais, tai komunistų 
entuziazmas greitai išnykęs.

Policijos pilna visose trijose 
konvencijose ir ji visur kiša sa
vo nosį.

(Plačiau žiūrėkite ant antro

Įvarkėj. Ji nurodo, kad tas pasi
traukimas yra svarbus bolševi
kams, kadangi labai sustiprina Į 
ginimą Kijevo iš pietų.

Ti’iie translatton fileH w<tb Ui* 
muster at Chicago,ZI1L Sfcpt. 2, 1919 
as reuuired bv thr act nf Oct. ti. Utį 7

KOLCAKAS EVAKUOJĄS 
OMSKĄ. v

DU KUNIGAI UŽMUŠTI.

ŠT. PAUL, Minu. rūgs. 1. - 
Du katalikų kunigai, Conrad 
Glatzmaier ir Julės Perigord, a- 
bu iš Stilhvater tapo užmušti ne
toli nuo šio miesto Soo linijos 
traukiniui) užvažiavus ant jų au
tomobilio.

ORAS.
......... .

Giedra šiandie ir ryto; nedidr 
permaina temperatūroje.

vi nei jos tapo nuteriotos..
Rusai ir turkai terioja.

| ta taikos konferdhcijos peticija 
vasario m. 1919 tekamai apra
šo tuos a tsi tik imtis:

“Ką rusai ir tiR-kai pridarė j- 
eitosc provincijohe, viršija įsi- 
vaizdininią. Visur jie. plėšė, de
gino, vogČ?Jie kotė Persi jos val
dininkus.”11 - ‘ .

Tas laužymas Persijos neutra
liteto pasiekė čiukurą 1915 m. 
rudenyj, ka<k rusai pradėjo eji-

su vaiku-šachu. Kada paskelbta 
mūšių paliauba šachas tuojaus 
pasiunŪAtris savo ministerius į 
Paryžių maldauti taikos konfe
rencijos gvarantuoti Persijos ne- 
priklausmoybę ir suteikti Persi
jai internacionalę pagelbą atsta
tyti suardytą karalystę. Tarp ki
tų dalyku Pęrsija prašė, kad bu
tu jai leista įstoti tautų lygon. 
Pastik Londono Daily News vi
si talkininkai pritarė iškalusy- 
mui Persijos, apart Anglijąs, bet 
Anglijos balsas yni galingas.* Ir 
Persija nebuvo išklausyta.

Anglija vetavo atsišaukimą.

Persija tada maldavo Franci- 
ją suorganizuoti jos armiją, bet 
Angilja vetavo šį projektą ir 
Fra nei ja ramiai priėmė veto. 
Galinus Persija formaliai papra
šė Anglijos panaikinti sutartį, 
kuri pnadlina Persiją tarp Rusi
jos ir Anglijos. Anglija atsisakė 
pegudriu pretekstu, kad dabar 
pėra Rusijoj jokios valdžios, ku
ri turėtų autoritetą pasirašyti po 
panaikinimu.

Taigi Persija tapo visai pa
minta Paryžiuje ,kur ji tikėjosi 
rasti užuojautą ir teisybę. Laip
sniškai ji įminate savo beviltį pa
dėjimą. Kokį spaudimą padarė 
Sir Percy Cox ant jauno šacho.

L()1X)NAS, rugp. 31. — čia 
gautas bolševikų bevielinis pra
nešimas sako, kad Omskas yra Imą ant• Tegerano 1915 m. lap- 
cvakubjamas ir admirolo Kol- krityj šachas kreipėsi prie Rusi- 
čako k va tiem yra perkeliama j jos caro ir Anglijos karaliaus 
Nikolajevsk. I protestu, kuriame jis sakė:

Linkui Caricino bolševikų spė ! “Persijos teritorija buvo vis 
kos veržiasi priekyn palei Volga daugiau ir daugiau užimama Ru 
ir Ilavia upes. sijos kareivių ir mano pastangos 

palaikyti neutrališkumą buvo 
i priemonėmis 

į vargiai sutinkančiomis su drau- 
COPENHAGEN, rugp. 31. —J giškais ryšiais tarp musų dviejų 

Berlingske Tidende Berlino ko- ■ štilių. Rusijos kareiviai tebe(ę- 
respondentas*'praneša, kad didį*- s^a liesivcržimą ant fnano sosti- 
lė anglų eskadra pro Karaliau- nJ‘s* Kadangi buvimas^tų karei- 
čių (Koenigsberg), Prūsijoj, nu
plaukė į rytus.

Kariniai laivai, manoma, yra 
sustiprinimui besiartinančiam 
generaliam ofensivui prieš bol
ševikus šiaurinėje Rusijoje.

Eskadra plaukia linkui Lie 
pojaus, Rygoš ir Finlandijos į 
lankos — - į 
grado.

Anglų laivynas Baltiko juroje suparalyžiuotos

vių padaro mano valdžios užlai- 
I kymą neutrališkumo negalimu, 
■ aš apleidžiu Tegeraną ir kviečiu 
visus mano ministerisu pasekti 
mane.” ’

Siūlė karinį šuaitienijimą.
Persijos valdžia pabėgo j Ispa- 

gan, bet kadangi viršminėtas pr 
priėjimo prie Petro-1 otestas nedavė, pąšekmių, I 11 si

ja galutinameflnusiminime, 1915 
m. gruodyj pasiūlė karinį susi
vienijimą su Anglija ir Rusija, 
bet su Persijos ne.priklausomy f 
be, gvarantuota Francijos, Itali
jos ir Belgijos parašais. Tas bu- 

i tų įstūmęs Persiją į kare* bet bu- 
1,300,000 kareivių. I ‘M vietų prie tai-

1,300,000 bolšeVikų armijoj.

LONDONAS, rgup. 31. — Ber 
lino žinia sako, kad iš Lenkijos 
patirta, jog Leninas turi bolševi
kų armiją iš '

................................... "K

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

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

kos konferencijos stalo. Nė Ang
lija nė Rusija to nenorėjo.

Persijos premieras Farman 
Paša ir užnibažinių reikalų mi- 
nisteris Ali GhoU fchAn, kūne 
parašė pn|iulym|< negavo atsa
kymo iki liepos Ifc ir rugpjūčio 
L 191$, kadį AuįUjU ir Kurija 
rienodose notos*, pasirašytose

pastarasis pašalino savo patrio
tiškus ministerius iš vietos ir pa
skiro užrubežinių reikalų minis* 
teriu žmogių kurt Londono Mor- 
ning Post vadina “karštu anglo-

mis buvo Anglijos-Persijos “su
tartis”, už mažą paskolą £50,000 
000 ($250,000,000) su didelėmis 
7 nuoš. palūkanomis.

Persija skaito kad praktiškai 
jos rankos ir kojos jau yra su
rištos Anglijos. Ji skaito kad vie 
natine viltim yra tautų lygos sau 
tarves 18 skirsnys, kuris sako, 
kad sutartįs nuo šiol nėra suri- 
š.ančiomis kol jos nėra užregis
truotos pas lygos sekretorius.

True translnfion file4 w’th the pnst. 
mastei* at Chicago, III. Sept. 2, 1919 
as reguired by the act of Oct. 6,1917
Vokietija užmokėjo Franeijai 

milijoną markių.

‘PARYŽIUS, rugp. 31. Vo- 
kieVja užmokėjo Franeijai l.: 
000,000 frankų atlyginimo už už 
mušinią^seržanto Paul Mannhei- 
im, kurį vokiečiai liepos mėn. 
užmušė Berlino gatvėse. Fčanci- 
jos. valdžia padovanos tuos pini
gus intemacionaliam Raudoną 
jam Kryžiui.

MAINERIAI DAR STREIKUO-

SPRINGFIELD. III. — Nors 
Illinois valstijos angliakasiai jau 
iškovojo dalį savo reikalavimų, 
bet streikas dar nepasibaigė.

IMPĘRFECT IN ORIGINAl
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Utarninkas. Rugsėjo 2, ’Į9

Socialistu Partijos 
Konvencija

Nepaprasta Socialistų Parti
jos konvencija atidaryta per se
kretorių Germerį, subatoj, B0 d. 
mgp. 11:15 vai. ryto.

Atidarydamas konvencijų d. 
(fermeris pasakė parkalbėlę. Jo 
prakalba — tai buvo paaiškini
mas situacijos to ^aikotarpio 
nuo St. Loiiis konvencijos, kuri 
buvo 1918 metuose iki dabar.4 
Suminėjęs visas prrižastis ir ka
res laikų, kuriame S. P. prisiėjo 
pergyventi, pabrėžė, kad dabar 
Socialstų Partija turi ne tik iš
sukimus priešus kapitalis
tus, bet ir savo vidurini priešę, 

kairiasparuius.
Kuomet, minėdamas apite Uu- 

har daromus Socialistą Partijai 
užmetimus, paminėjo, kad So
cialistų Partija esanti negana 
revoliucioniška. tai 
kairiaspamiai, plojo kaip drūti. 
Bet kuomet užreiškė, kad Soci
alistų Partija buvo ff yra revo- 
liurioniška ir jos daug narių da
bar sėdi katėjimuose, tarpe jų. 
E. Dtbs. ta/ delegatai plojo, o 
kairiaspurniai nuleido nosis.

Kjairiaspa rnių frakcija sten
gėsi užimti S. P. neva dėl revo
liucinio socialumu. Bet jiems 
matomai nepasiseks tai padary-

susirinkę

1 lt bes S. P. Pildantysis Komite
tas apsižiūrėjo ir apie 32 dele
gatei yra suspenduoti; jų sus
pendavimas bus rišamas sekan
čio] sesijoj.

Gtnueris užreiškė, kad jis ne
bijo jokių komisijų ir tyrinėji
mų; jis esąs visuomet pasirengę* 
parodyti visus dokūmehtus ko
kie pas j j randasi.

Delegatų pribūvu 155, u jeigu 
[gidėti 32 suspenduotus, tai vi
so butų 187. Kiti delegatai dar 
nebuvo pribuvę. -Balsavime da
lyvavo 136.

Tvarkos vedėju pirmai dienai 
išrinktas Stcdman, iš Chisagos. 
Vice-pirniininku Algernon Lee 
iš Ncw Yorko. Sekretorium Ger- 
ber iš New Yorko.

Į komitetą peržiūrėjimui sus
penduotųjų delegatų mandatų 
išrinkti 7 nariai: Panken, Ame- 
ringcr, Hov>e, Rof\wr. ^Cagle. 
Plonkett ir Van Essen.

Stenografų yra 3; užrašo kie
kvieną žodį kas ką kalba. Vie
nas stenografas yni valdžios at
siųstas, kitas iŠ policijos depar
tamento, o trečią turi Socialistų 

Be to dar yra pristatyta 
argų -r policistų, guzi- 
neguzikuotų.

tuališkoa spėkos tur-but dur me* 
ukesnės.

Taigi faktiikai Socialistų Par
tija* suskilo į tris dalis: atskilo 
nuo jos kairysis sparnas ir ko
munistų partija. Kuriai iš jų bus 
lemta gyvuoti, parodys ateitis.

Apie suspenduotuosius dele- , 
gatus eina labai žingeidžios dis
kusijos jau antra diena. Koi-ku- 
riuos iš jų priima atgal į konfe
rencijų, o kai-kuriuos palieka 
suspenduotais. Trečioj dienoj se
sijų tik pradėta rinkti įvairios : 
komisijos. ^Vadinasi, konferen
cija nusitęs visų savaitę. Konfe
rencijoj sėdėti labai žingeidu. 
Suvažiavo ytiri gabių ir gerų so
cialistų, jie. mokės apginti so
cialistų programą ir sutvarkyti 
partijų kuogeriausia. ■— Kep.

angelų-si 
kuotų ii

Korespondentų nuu įvairių lai 
kruščių yra daugiau negu 20.

Pa ša h u ės publikos ateina pa
sižiūrėti konferencijos labai 
daug. Bet salė biskį pennaža. 
Daugelis gauna grįžti nuo salės 

j durų namo, nes nėra salėj vie
tos.

Ūpas pas visus delegatus ge
ras,, tik suspenduotieji kairias- 
pnrniai nuleidę nosis; mat jiems 
nepavyko užgrobti partijos, kaip 
buvo planavę.

Gautas ilgas laiškas nuo Mex- 
ikos socialistų partijos, kuris 
tapo priimtas vienbalsiaoi. Nu
tarta tuojaus duoti atsakymą ir 
pavesti tą dalyką tam tikrai ko
misijai.

Antrą dieną, pavakariais, su
sitvėrė toj pačioj salėj, taip va
dinamas, Soq. Part. Kairysis 
Sparnas. Daugiausia iš tų dele
gatų, kurie buvo suspenduoti S.

. Kairysis spar
nas norėjo susijungti su komu
nistų partija, bet kolkas dar no 
susijungė. Intelektuališkos spe- 

kviečiami esate visi, moteris, vy- kos tame kairiame sparne labai

• KOMITETAS. ta. Komunistų partijoj intelek-

Bxtra
DIDELES

Prakalbos
Atsibus seredoj ir Ketverge 3 ir 4 

rugsėjo. 1910, bažnytinėj svetainei, 
ty. šv. Trrjyb^s (Taraitės) S. T. 
bažnyčioj, kampas 35 ir Vnio»i Av., 
Chicago, .UI. Pradžia kaip 7:30 va-»p konvencijoj, 
kure, seredoj, bus kalbama temo
je, ‘KaS yra bažnyčią”, kclvcr*- 
gCj Dc’ ko gyvename”? kalbės J 
M. Kn. Vyskupas B. Mickevicz D. C 
D. IX arit virš minėtų prakalbų

>?<! • kSbosUTnS svar^u iifdčti gra- nien^os. jfc jr patįs pripažįs-

n

H

EXTRA! , EXTRA! 
$500 Solo Concerto Grojamoji Pianiną $315 

įskaiant .3.5 grojamus ritulius, kėdę ii- uždangą, 
lengvomis išlygomis z mes neskaitome palukų.

Klęvungi panedėlyj. Darbo Dienoj, buvo uždarytą, tąi mums par- 
.Mcbia šešių dienų biznis padaryti per penkias. Kad atsiekus tą, 

įsiūlome šituos nepaprastus nuleidimus.
daliai tik šios savaitės , 

pabaigai 
NAUJUTfiLfi SOLO CONCER

TO GROJAMOJI PIANINĄ.
jskailant 25 grojamus įP
tulius, kode ir uždanga: 4) I
•<>00 pasiulinys; visa už ®

NAUJUTĖLĖ KERZHEIM I
PIANINĄ f

įskaiianf uždangą f1 *
kode; pianiną tyčia“11 ■
muzikinga; *30f) ins-V^T ■ įį u 
tiiimentn.s

Lengvomis 
| išlygomis

Ipalukenų

Dar kartą taksų
reikalais.

Foreign Luaguage Goter H mentei In
formation Servlee, tfthaeniea 

Buroku oraneitetn.
». - A - -

Iš prisiunčiamųjų Lietuvių 
Biurui laišką pasirodo, jog yra 
daug lietuvių, nuo kurių darb
daviai išrinko ax* dar ir dabar 
leberenka' taksus iš jų uždar
bio, visai be reikalo. Didžio
sios Lietuvos lietuvis turi mo
kėti tik tada, kada uždirba dau 
ginu kai $1,000 arba $2,000 žiū
rint, ar jis pavienis ar vedęs. 
Ligšiol atsišaukusiems mes nu- 
rodydavome kur kreipties, kad 
savo teises išgauti, bet pasirodė, 
kad darbininkui tai helcngva 
atlikti. Taigi mes parengėme 
eilę klai|sįmą, į kuriuos gavę 
atsakymą mes patįs išpildysi- 
me reikalingas formas ir pri
siusime atgal pasirašyti ir pas 
notarą užtvirtinti. Vi savo 
darbą mes jokio atlyginimo ne
imamo, taigi nesiųskite mums 
pinigų, nes mes turime juos at
gal grąžinti. , Žinoma už pri
siųstųjų faktų teisingumą atsa
ko tas, kuris pasirašo ant for
mos. Todėl jie turi būti teisin
gi, ir mes už juos atsakomybės 
ncjmamc. Siųsdami atsakymus, 
adresuokite , šįitajf): Foreign 
I,anguage Gov^nmental In
formation Service, Lithuanian 
Bureau, 6 West 48-th St. New- 
York, City.

Rašydami mums taksų reika
lais atsakykite paeiliui į šiuos 
klausimus:

1. Savo pilnas vardas ir pa
varde, ir kaip esi užsirašęs?

2. Adresas, dabartinis ir tuo 
laiku kuomet mokėjai taksus?

3. Kada ir kur mokėjai tak
sus, (paduok dieną ir mėnesį)?

4. Ar dabar užlaiko jums 
taksus iš uždarbio?

5. Ar mokėjai taksus kolek
toriui, jei mokėjai, tai kuompl 
ir kur? 1 I į I

6. Kolektoriaus vardas 
gyyenimo vieta.

Ar darbdavys
sus už praėjusius metus?

8. Darbdavio, firmos, ar kom
i, vardas

atlaikė tak-

<.

Mes patariame gatayas Kombinacijas Jūsų 
Giminėms Lietuvoje.

Uaiuvtg-Aknerikog Pramonės Bendrovė apsiima privalyti jūsų giminėliu w draugus Lietuvoj^ ku
rią ttk norite, dia paduodamąją korribdRacijų nurodytomis kainom^. Tas mokesnis uždengia Ifcšas «iun- 
čiamąją dalyką, visus iikaščius dedant į baksą, apsaugą, nusiuntimą ir pristatymą į Lietuvą. Daiktą 
gerumą ir svarumą pilnai garantuojame. Pasirink vieną, ar tiek, klek tik nori kombinaciją. Nuplėšęs 
išpildyk apačioje šio lapo esančią blanką ir sykiu su money orderiu ar čekiu pasiųsk musų adresu. Tai 
ir viskas, ką turi daryti. Visą kitą darbą atliks pati Bendrovė. Gausi kvitą už savo pinigus tuojaus, o 
kuomet baksas bus pristatytas tam, kam siunti, į Lietuvą, gausi kvitą su parašu to asmens, kuriam mums 
liepsi baksą pasiųsti. ,

No. 1. Kombinacija už $10.
5 svarai ryžių.
5 šmotai muilo.
10 svarų kondensuoto pieno.
1 tuafnas Špūlių siūlą.
2 pakeliai adatų.
5 svarai cukraus.

*' 5 matkai vilnonių siūlų.
No. Ž. Kombinacija už $15.

10 Saru lašinių.
10 svarų smalčiaus.

Ne, 3, Kombinacija už $20.
o svarai cukraus.
Ifl svarą kondensuoto pieno.
5 svarai smalčiaus.
6 Svttrąi jautienos.
1fr Šmotą muilo.
1 tujinas Špūlių siūlų.
2 pakeliai adatą.
10 svarą miežinių kruopų.
% svaro pipirų.
5 malkai vilnonių siūlų.

Ne. 4. Kombinacija už $25.
12 svarų lašinių.
5 svarai smalčiaus.
H svarai Jautienos.
10 šmotą muilo.
10 svarų kondensuoto pieno.

No. 5. Kombinacija už $50.
12 svarų lašinių.
10 svarų smalčiaus.
15 svarų cukraus,
6 svarai jautienos.
10 svarų ruselių.
30 svarų kondensuota pioae.
20 šmotų miulo. '
2 tuzinai Špffiftų siūlų.*
2 x>SLk.eIiai ca<lntix-
10 svarų rytių.
1 svaras pipirų. r
2 svarai kavos. ;
1 soras arbatom
10 malką vtlnoią Siūlą.

No. 6. Kombinacija už $75.
svarai lašinių.
svarų smalčiaus.
Šmotų muilo.
svarai kondensuoto piene.
svarų jautienos.
svarai lašinių.
svarų jautienos.

50

48
12
3fi
12

X

No. 7. Kombinacija už $100.
Svarai smalčiaus. 
svarai kondensuoto pieho. 
svarų cukraus.

olų kruopų.
Šmotai muilo. •

6 svarai kavos.
2 svarai arbatos.
A. tuziną! Ai>uMaj siuIų.
Va tuxtno pnkeTly adatų.

___ K) niatltų viteolų dūlą._______

No. 8. Kombinacija jttz $200
72 svarai lašftnų.
100 svarų smalčiaus.
25 svarai ryžių.
48 svarai kondensuoto pieno.
25 svarai cukraus.
48 svariu jautienos.
24 Šmotai muilo.
5 svarai kavos.
2 svarai arbatos.
4 tuzinai špūlių siūlų, y 
Mj tuzino pakelių adatų.
1 svaras maišytų pipirų.
10 svarų f asilių.
10 malkų vilnonių siuių.

25
48
a_______
25 svarai ryžių.
10 svarų miežin
24 “

-B. U. ■! L'L-■ ?*»■!■■»■!■■■ ■** ■■L. gnegĮ?.'.-'.'.
Siųsdami užsakymą viršutinė tom s komjrinaci jb me parašykime kombinacijos numerį kurį norite šių 

sti ir indėkite čekį arba money
Laiške parašykite aiškiai vardų ir adresą kur siučiama LidluVoj, taipgi jūsų vardą ir adresą, kad ga

lėtume pasiųsti jums pakvitąvojimą už jūsų pinigus, o vėliaus pa^vitavojimą iš Lietuvos kuomet, bus pri
statyta tam, kuriam siunčiama į Lietuvą. Adresas:

LITHUANIAN AMERICAN TRADING CO., 6 W. 48-th St, New York City
Nėra jokio nuostolio.

pinigui bus sugrąžinti.

Fi

.............. .............  1 ------.T'" —---------- ----------- »' 1 ....... . .......... .. ■■■! ' '■ .....................
Viskas yra pilnai apsaugota ir jei koks boksas pražūtų arba susidaužytų, jūsų 

Tai garantuoja LieitUvos-Ainerikos Pramonės Bendrove.

ė tom s komb:
orderį vardu Lithuania-Americah Trading Company.

Prakalbos su Paveikslais

1840 So. Halsted StThe Aluminum Co. of America
MASBENOJE, NEW YORKE. 

REIKALAUJA 50 DORBININKU.
Karbono dirbtuvėje ir prie krosninio dąxįx>. Krosninis dar

bas apmokamas po 47 centus valandai podklzbri—te augščiau iki 
5(> centų, 8 valnadų diena. Labai gera proga pakėlimui. Karbo
no dirbtuvėje dirbama po 10 valandų j dienų po 35 centus va
landai pradžiai su bonusais už gerų darbų. Mes turimo savo 1500 
namų, nauįoviniai parankamai, $9.00 mėnesiui ir augšČiau. • Jie 
galima pjrkti lengvomis išlygomis. Geras valgis nevedusiems. 
Bažnyčios, mokyklos, teatrai, mankštynčs ir pasilinksminimo 
vietos.

Važiuokit i tiesiog Now Yorko Centraliu gelžkeliu, arba rašy
kite pas p. Jahies Springer, 4 Smithfield St., Pittsburgh, Penna.

Kaina 75e.

Rengia Liet. L. Federacija, 
SEREDOJE, 3 D. SEPTEMBER, 1919 M., 

M. MELDAŽIO SVĖT., 2242 W. 23 PL.
Kalbės studentas T. J. Kučinskas. Pradžia 8 vai. vakare. 

Inžanga 10 centą.
Kviečiame skaitliąąąi atsilankyti visus, nes bus parodyta apie 

50 puikių paveikslų ir apie juos plačiai bus paaiškinta.
KOMITETAS.

■■mi .. .......................................................................  i. r —.........  ,

[jARBAS
Knyga parašyta garsaus franeuzų rašyto

jo Emile Zola. Tai užimantis romanas, kuris
nušviečia daug karžygiškų dalykų.

Skaitydamas romaną Darbas, skaityto
jas pamatys, kaip žmogus pilnai apsišvietęs pa-

i

daro iš pragaro rojų, kur paskui visi linksmai
gyvena. Knyga turi 300 pu

Chicago, III

GARSIOJI $600 KERZHEIM GROJAMOJI 
PIANINĄ $485

Instrumentas, žinomas savo tono ir padarymo spatybėmis; dabar 
parduodamas šitoj sankrovoj, už augštos ramios apskričio ribų, už 
Grojamoji pianiir^, ke-
dė. skepeta, aslinė lempa (l M fi* 
ir 20 grojamųjų ^jtuHą; 
visa už *

šdfttų Giible. Nei- 1 
Vfi.aniniį j*300 ir I 
r Cabic Nctenn į 

jamoji pianinu |

T"

sų išdėtų
son
$100

grojamoji
,$505 iki $750.

■ ■ —■ . -• I ■ • •• 1H|>*| 1 y >■ ■ I y iii i ■> »h i« i ■■ »i — i ■ ■ » ■ i —

KKMR05
|f HAI.STED ST. «|

MAlnriPkitc, mes esame ant llals- 
NfiUflrVK i6 UOS 1 ,l iu,i 2^os «alves- imumjIMlU ntttttfuu -Mažos re n (los—žemos Kaihųs”

Mes nždai oire 5:30 vai. vųk. kasdien, suimtomis 6 vai/ vak.

panijos, kurioje dirbi 
ir adresas.

9. Kiek užmokėjai taksų, ar 
turi kvitas, ir kas ant jų pasi
rašęs?

10. Ar esi vedęs? Kiek vaikų 
ir jų amžius?

11. Kur moteris gyvena, A- 
merikoje ar Lietuvoje?

12. Ąr moteris ir vaikai dir
ba nors vienas, jei dirba tai

. kuris?
13. Ar moteris laiko burdin- 

gierių ir kiek ji iš to uždirba?
14. Ar be moters ir vaikų.] 

turi dar ką nors kitą nlaitjjiti, |

Įkurs negali pats Užsidirbti? j
15. Kuo užsiimi? |
16. AvTuri piritas Amerikon I 

pilietybės poplerah? I
įl7. Kada atvdžiavai į S avie-1 

ųjytas Valstijas. |
’ 18. Ar pasirašei aut korteli I 

dirbtuvėje, kad nbžina , ar va-1 
žinosi o jei ir važiuosi, tai neži-1 

'm b

nai, kuomet išvažiuosi 
rikos?

19. Kiek iš viso uždirbai 1913 
metais?

j Kiek uždarbio kiti šeimynos 
I nariai tais metais turėjo?
j 20. Kiek iš viso uždirbai 1914
Į metais?
Į Kiek uždirbo kiti šeimynos
Į nariai tais metais?

21. ki<* ištiso uždirbai 1915
9

metais?
Kiek uždirbo kili 

nariai ?
22. Kiek iš viso

1913 m.?
' Kiek uždirbo kiti 
lariai?

Į 23. Kiek iš viso įdirbai 1917 
metais?

Kiek uždirbo kiti šiędinynos 
nariai ?

24. Kiek iš viso uždirbai 1918 
meta/is? ,

uždirbai 
, .< i

šeimynos

iš Ame Kiek uždirbo kiti 
nariai?

šeimynos

Moralybes Išsivystimas i
Kad pažinti arba būti to žodžio prasmėje 

moralistu, reikia nuodugniai žinoti patį mora- < 
lybės išsivystymą. <

Knygelę parašė L. Kržywicki. Sulietuvino 
Dr. A. J. Karalius. 120 puslapių. Kaina 25c.

Žemaitės Raštai
Chicago, UI.1739 So. Halsted Street

Karės Metu

šeimynos

Įdomi 126 puslapių pasi- 
skaitymui knyga. Vir
šus papuoštas spalvuotą 
iliustracija. Kaina 50c. 
Galima gauti Naujienų 
Ofise—
1739 So. Halsted Street 

i ' *7

Chicago.

Gyvuliu Protas
Labai žingeidi knyga, 212 * puslapių.

Kaina -$1.00

Galima gauti

NAUJIENŲ KNYGYNJ
1739 So. Halsted St., Chici O, m. i

IMPERFECT IN ORIGINAL



f KO R ESPON DENC U O S
WESTVILLE

Klerikalų prakalbos.

seni yra pageri

WATERBURY, CONN

Suveriamas Stalas

laiko pa*

ėmęs ir pagadinęs

Chicago, III

KODĖL?
MILWAUKEE, WISROCKFORD, ILL

Komisija ištyrė
Tai gana aišku

NAUJIENOS

TODĖL IR

NAUJIENŲChicago, III

apskelbimai

Cliicago and No

Chicago,1739 So. Halsted Street

- lietuviškos dainuš- 
dainuškiininkai” kar

vieno 
tikros 
sMy-

NVilliam ir Mary 
darymas; <1 
traukiamas 
drūtos 
Rubininė

Lengvus 
Išmokėjimai

Pas mus pakankama) 
lietuvių klerkų

Sutaisė L. De Marasse 
Vertė V. A. Juristas.

Dvigubi ženkleliai 
Utarninke.

Plieninis pritaisy
Ištisiniais 
sprcndžinos 
šiutl matracas, 
visokių dydžių

armonikos. Ji tai visuomet pi r 
nioj vietoj .> O po jos antrų vir 
tų užima 
kos. Tie 
tais pridaro daug judko, o kar 
tais ir piktumo svetimtaučiams, 
kurie nepratę girdėti tų savo rų

Tų įprotį rei- 
Liudmila.

SVETINEI EILES,
Kolonialis stilius; drūti rėmai 
mušti tikra šikšna? , CQ7

tneša geriausias 
pasekmes.

ie tesitikiraų U- 
i per daug me- 

ias ligas. ,
ligoniu yra aiškus prt- 

titaisau kreivai akla be skausmo vienu

specialiai

$22.50

L TEISIŲ
Vadovas ir Patarėjas

“AUDĖJAI”
Penkių veiksmų drama. Kaina 50c.
Tai veikalas, kuris nušviečia pradžios 

devyniolikto šimtmečio darbininkų padėji
mų; parodo, kaip Vokietijos audėjai, nebe
pakeldami priespaudos, sukįla prieš savo iš
naudotojus.

Nors veikalas yra sutaisytas lošimui, 
bet perskaityti jj yra taip svarbų ir inte
resinga, nes jis paduoda kaipo pavyzd}, del- 
ko įvyksta sukilimai.

Siųskite reikalavimus šiuo adresu: ».

.NAUJIENOSE,
1739 So. Halsted Street,

TRAUKINIS UŽMUŠ® DU 
ŽMONES.

susirgo
Tai ne ta is- 

ale visai naujos rų- 
kuri težinoma 

svic 
žmonės

Pagal Instatymus.
Indomi ir pamokinanti knyga vyrams ir mote- 

rimaX168 puslapiai. Kaina 40c. Galima gauti

dievai žino ar beatsikels, 
influenza jį taip vargina, 

taip vargina... Gaila, kad delei 
žmonių “nesusipratimo” turi 
nukentėti tokie gabus veikėjai.

— Svirplio.

SKAITYKLOS STALAS.
Didelis viršus, Kolonialio ar Perio
dinio stiliaus; siūlomas 
šitame išpardaime

yra užvis daugiausia 
skaitomas lietuvių 

laikraštis,

Frakcionizmo influenza dar 
nepraėjo. I

Gražiai sulankstyti 
ir surišti.

Po ,1c. svarai
NAUJIENOS

1739 Sb. Halsted Street, Chicago

Eina dabar — I_
Rugsėjis tai namų ištaisymo mėnesis 
narni. /’'*

Susirinkimas. — Prakalbos 
— Piknikas.

pradėjo mano pilvas atsigaut? iliprift, gerai dirbt
Nervai čmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reo-

1 P' ‘ __
mui visų ligų. Begiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa

Sa Jut aras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pe

jincas, kur buyd parašyta, kad 
Socialistų Partija suspendavo 
septynias svctimkalbaų federa- 
rijas; apiiė stojįimĮa į Sąjungų 
jis nieko nesakė. Po to p. J. A. 
Dementis perskaito ilgą dekre
tą ir nurodė komisijai, kad drg. 
S. D. visviena yra kaltas ir reik 
jį suspenduoti “už neklausimų 
musų”. ) O ypač kam jis pri-

Telephone Yards 5834

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

CHICAGO
rth Western traukinis vakar llu 
bbard Woods užmušė du žmo
nes kurie jo neužmatė ir bėgo 
ekesgui b^jius paimti fejtft Uyu- 
kini;. TneČUš žaraatfuskužeistas.

Sus- 
5ji kuopa laikė savo mėnr- 
susirinkimų liepos 28 die- 
Be kita buo pakelta klausi

mas apie surengimų prakalbų. 
Vikria nare praneša, kad ji ži
nanti kalbėtojų, kuris apsiimtų 
kalbėti, bet kita pasipriešina: 
jis|nepriklausųs L^S. S-ai. Dau
guma tečaus nutarė, kad kvie
sti nesiklausiant ar jis priklau
so tai organizacijai ar ne. Mat, 
svarba ne tame, kur jis pri
klauso, o tame, kad’jis atsako 
skirtai pareigai.

Rugpiučio 3 dienų prakalbos 
įvyko. Kalbėjo d. P. Cernaus- 
kas. Kalbėjo vidutiniškai. Kal
bėtojas, matoma, nebolŠevikas, 
o tas labai sueizino mūsiškius 
bolševikus. Jie todėl pradėjo 
krėsti labai negudrių šposų — 
tyčioties, šūkauti ir tt. Keista 
ir gaila žiūrint į tuos “didvy
rius”. Nejaugi, jie nesuranda 
kitokio užsiėmimo?

Rugpiučio 17 dieną čia kal
bėjo p. T. Dundulis. Kalbėjo 
— gyrė bolševikus.

Rugpiučio 24 L. M. P. S. 5toji 
kuopa buvo surengusi piknikų. 
Įžangos imta po 50 centų nuo 
asmens. Mat buvo duodama

abelna* *a&ų austo, 
begyvensią visur ji, 
rikoj ir u« rubi ‘ „________ _____________________ r_____ _

-Bet kada pareikalavau Salutaras vaisto, Bitteria, Kraujo valyto* 
Jo, Nervatono, Inkstu ir Reumatizmo gyduoles, tai po suvartojimui 
minėtos gy duolės pradėjo mano pilvas atsigaut? UliprSt, gerai dirbt 

; Kraujas išsivalė. Nervai čmč stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, dieftliąi nebebad* po krutinę. Vidurio rššimar išnyko po —1 -r— »*-- i- d — -—*«- •
vaitė po b 
mačiau tol. _ _____ _____ __________„____
smagiai ir esu linksmas ir'1000 'sykių dėkuoju Salutaras rnyfistų J 
radčjLstei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem ta tokia 
atsitikimais patariu ntioširdšai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.

IWI »•. HalaUd BU Telaphone Ganai 6417 Gkioafo, Ui

waawaMawaauuMuwmua?»UMUBw««>'i|w">»«........... ......................... > >ir»i.įij ,

AĄ ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAJAU
Al labai sirgau per 8 metus, nuslabngjes pilveli* buvo. Dispe> 
la, nevirlnimaa pilvelio, nuslabnljimas. Kraujo, inkstu, Nervo Ir 

tas viso kūno, ir buvau nustojus vilties, kad 
. ojau sau pagalbos, nesigailėjau visoie Ame- 

eŽių, bet niekur negavau sayo sveikatai pagelbos.

sies melo!
kėlų mes’ti

15 pėdų;
tekintos kojos; Ja-

$29.50

Pūtuojamieji 
kreulai, 
Jfržuolo 
šikšnos

mas gulėti.
šuleliais, sankabinės 
; vata iškimštu vir- 

gerai pripildytas;
$15.98

veklžią.
That’s u 11.

MATRACAI. ,
Visi vailokiniai, aptraukti gražiais; 
bailiškais apvalkalais; drūčiai su
kimšti; visokių (Ii- $12.50
Vatinio vailoko virinu; srerai iškim
šti; tyčia gera impiline; visokių dy
džių; pasiūloma $4.75 
•P i ■ .
Sudėtinis apskritais kraštais; Vati
nio vailoko viršus ir apačia; viso
kių dydžių tiktai $9.50

Rugsėjinis Rakandų Išpardavimas 
engvos išmokestis

Nauji namai ištaisomi, seni yra pageri-
Abiejuose atsitikimuose mes esame pasirengę ir norime pagelbsti.

Trišmotės kolonialės svetinei eiles, 
aržuolo, mabogeno, ar valakų rie
šučio apibaiga; apmušti tikra šikš-

$129.00
Trišmotčs velorinės ar tapestrines 
eiles svetinei; nendriniai užpakaliai 
»0Son.“1:.,ik,“!;... $157.00

nedumba: viso-
$5.90

Augštai iškaltos; dūdiniais rėmais; 
sankabinio darbo. užtlkritiMfnai ne- 
duinba; visokiy dy- $7.40 
Augštai iškeltos; tyčia gero «sanka- 
binio padarymo, užtikrinamai n**- 
duinbančios, tiktai $9.90

Tikėjimu Istorija
Parašė PrD. CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE 

^Teologijos Profesorius. .
Lietuvių kalbon vertė J. LAUKIS.

?čiaus pasakyt, kad 
“kariaspamiai” jau 
Tuo tarpu dar tebe- 
vienas — Juozas M. 

Jis netik^kad neeinųs geryn, ale 
blogyn. \lam, saiko, ir dienos 
.mietu prisistato įvairių keisty
bių — šnipų, šmokų ir kitokių. 
O labai gaila I Kadaise buvo gar 
sus ir darbštus^yaikiuėlis. Dai
liai jis padadnuodavo. Būdavo, 
užeis ant stėčiaus, atkiša tru
putį vienų kojų, vėliau kitų ir 
kad užtirauks “sukelkme ko
vų”, tai būdavo ko klausytiesl 
Jis, beje, dainavo ir Vilijos cho
re. Bet tas buržuaziškas cho
ras, girdi 
jo “kailiusparnijškų” balsų. Už
tai jis, kol gyvas btisiųs, nema
nąs jam dovanoti. Kartų jis 
dagi bandęs sugriauti tą bur- 
žuaziškų įstaigą, kad vėliau per
organizavus sulig prodetariatio 
diktatūros reikalh^imų. Bet di
džiuma narių pasirodė neužten
kamai “susipratę” ir pasiprieši
no . Tokio jau “pasisekimo” jis 
turėjęs ir griaudamas buržua- 
žiškąjį Draugijų Sąryšį. Ir ten 
apsireiškė stoka “Susipratimo”, 
ir Sąryšis tebegyvuoja, o Juo
zas

gi apibliuznijo jpatį dievų. Gir
di ( tai ačiū jam taip gerąi tapo 
Įrengtos mainos. Išrodo, kad tų 
įrenginio “džiabą” turėjęs atlik
ti dievas... Ant galo iškoliojęs 
socialistus tinginiais ir kitokiais 
klerikalų “kalbėtojams” įpras
tais žodžiais, ir paraginęs apia
kusius klerikalų sekėjus nušluo
ti neprigulmingosios parapijos 
bažnyčią, o jos kunigų (jį kleri
kalų dpykeris koliojo “bambi- 
zu”) nutempti į mainas, “medi
cinos studentas” nulipo nuo pa
grindų. Tuo visa ir užsibaigė.

Darbai anglies kasyklose eina 
nepergeriausiai. Dirbame po 3, 
4 ir 5 dienas savaitėje. Ale pilno 
laiko tai neišdirbame. O kadan
gi su darbais čia nekaip, tai dau
gelis lietuvių meta Węstvillę ir 
važiuoja jieškoties darbų į kitus 
įmestus.

-—Naujienų Skaitytojas.

KAINAI 50 CENTŲ. 
Su pritfiuntimu

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St, Chicago, III

Naudinga knygelė ypatingai norintiems su 
j atpažinti au jvairiomia legališkomis teisė 

■ mia. 141 pusi. '>*
L ___________ - . ......... .. <£> . ■Vhui. t ,, , ■■■■■■■— ............. ..... , ......■■

PIETUOJAMIEJI STALAI.
Dideliu apskritam viršum; visus ar
žuolo; išplečiamas iki 4 JĮ QA 
6 pėdų; po ......... .
Vieno aržuolo; didelis viršus; ver
tė iki $49.00, dabar J32 50

Kada čia susitvėrė socialistų 
kuopa “be numerio“, tuoj keli 
“kairiasparniai” susirgo pavo
jinga influenza 
panišką j 
sies influenza 
tik vienanu^kairiasjianiių 
tui. Ja užsikrėtusieji 
dažnai mini įvairių keistų žo
džių, pavyzdžiui “šmokų”, “svo 
laeių 
voką tori ųį 
!?x*t negi visa čia suminėsi!

Reikia 
kai kurie 
persirgo, 
syrgąs tįi

MISINGINES LOVOS.
Kolonialis stilius; drūti šuleliai; di
delėmis galvomis; tarnavai ar švie- 
pol."pib“!g'".’.. $59.00
Drūti šuleliai ii\ išpinos, gražaus 
darbo; šviesiai ar tamsva apibai-

uk,g‘..... '...... $39.00
Didelės galvos; drūti šuleliai; par-

$49.00

Vietos klerikalų čia, pobažhy 
tinėj svetainėj, 

dvejas prakalbas 
2.3 ir 24 dienomis. Nedėlios 
karą nuėjau pasiklausytų ką gv 
ro jie pasakys. Pirmiausia i 
pagrindų pasirodo pats prab 
čius. Paraginęs susirinkusius 
si’deti į kišenių visų, ką jie ši 
die girdėsią kunigas pasitraukia. 
Pirmiausia dvi mažos mergai
tės padeklamavo eiles, o vyčių 
choras padainavo kelia tą rainų. 
Paskui vienas kalbėtojas (var
do nenugirdau) išeina kalbėti 
apie Rymokatalikus moksleivius 
ir laetuvos moksleiviją. R 
no remti>“tikinčiąją moksk 
ją” ir būtinai daryti visa, 
Letuvoj neisigalėtų lenkai ir 
ševikai.

Antras išeina kalbetL“meldici- 
nos studentas” J. Poška. Tas 
“tudentas”, pasirodo, tikrai 

vertas amžinos atminties, “meto* 
dologijos daktaro” sekėjas. Jis, 
kiek drūtas plūdo socialistus ir 
neprigulminguosius parapijos 
narius. Bėginėjo estrada, trep
sėjo, šaukė į debatus “cicilislus” 
ir bambizus”, ir nieko dora, 
nilj<o pamokinančio nepasakė. 
Savo nevykusia “kritika” neva 
socialistų pažiūros į pasaulio at
siradimą tas, atsiprašant, stu
dentas tik parodė visišką nepa
žinojimą kadir tų dalykų, kurie

Liet.į MoterųProgresiv 
ino 
sinį

Šioje didžiulėje knygoje yra aprašyta/isokie 
tikėjimai su daugybe paveikslų jų dievų, Javaičių, 
relikvijų, bažnyčių, šventinyčių jr tt. jį

ši knyga yraireikalinga ypatingai tiems, kurie 
šiokiu ar kitokiu reikalu susiduria su tikėjimu.

Žmogus, neturintis šios knygos, nedaug ką te
galėtų pasakyt apie tikėjimus. i,

Knyga turi 1086 puslapius, gražiuos, tvirtuos 
apdaruos, kurių nugara ir kampai aptraukti skūra, 
Šonai audimo, o ant nugaros auksuotom raidėm už
rašyta knygos vardas. .. ,

Tai yra stajnbus gilaus tyrinėjimo veikalas).
* Kaina $7.00.- - — S

Z 4 _

Jos reikalaudami siųskite užsakymus drauge 
pu pinigais į -

NAUJIENOS
178* So. Halsted St

DRAPANINES.
Perdėm kieto medžio; storai api- 
baigta Amerikos skeltu aržuolu; pa- 
po“ra.'ik,i“$14.75 
Kolonialio staliaus, didelis veidro
dis, riiimingos šiuplėdos, su atsidė* 
jimu apibaigta aržuolu, nu^hogenu, 
ar valakiniu riešučiu. Cfl
pasiūloma po .........
Dideli ir ruimingi; Amerikos aržuo
lu arba inahogenu apibaigta; storo 
stiklo veidrodžiai $25.95

SPRENDŽINOS LOVOMS.
Sankabinio darbo 
kių dydžių

Naujienų nr. 182 jau buvo ra
šyta, kad ir LDLD. 56 kuopoj 
atsirado negeistinų “kairiaspar- 
niaiiLs” elementui, ką nelenkia 
sprandą prieš juos.

į Rugp. 24 d. įvyko specialės 
kbnufiijos susirinkimas, kad iš- 
tyrus^ar teisingai, kad melagis 
(?) negalėjo prirodyti kaltu S. 
A. Dementį šmeižime socialis
tų? Pirmiausiai, p. J. A. De- 
mentis, parskaitė laiškus, gau
tus nuo LDLD* Cen'tiro sekr. 
Sekretorius patarė geruoju tai
kintis, nors apkaltinamasis ir 
likęs “reakcionierių” ir tt.

T. Mjliauskas paklausė kal
tinamojo: Ar jus esat priešin
gi darbininkų judėjimui? S. 
Dementis atsuko: Jeigu bučiau 
priešingas darbininkų judėji
mui, tai nepriklausičiuu į dur- 
miinikiškas organizacijas; šią 
kuopų net pats suorganizavau, 
ir nuolatos platinu socialistų li- 
beraturų.-^Zll’asakykit, kas ant 
niaiięs davė' skundą, kad aš at
kalbinėjęs žmones nuo stojimo 

darbininkiškas organizacij as ? 
T. Miliauskas: Ant jūsų davė 

skundų K._ Batušinskas, 29 d. 
birželio. Girdėjęs, kad tamsta 
31 d. gegužės, baliuj, kalbėjęs 
su L. Kundrotu ir jam rodęs ko- 

užkandžių, o ir programėlis bu ^ tuį didelę popierą. 
vo suruoštas. Vienas dalykas1 
Ui w^ne$nll4jd^ RockfcaJah

Aš esmi specialitas visų ligų
Akių, Amu, NMiet, Gerklfti Ir
Aklumai. Kurtum*), Kataras ir biiuva

Gali būt prašalint* ir 4a
■ gydyta. Jeigu gydys teisini

tų gydžiau pasekmingai 4
Mano užrašas i&rydytt, 

Art ‘ rodymas mano gabunto.
As atitaisau kreiva* akis be skausmo vienu 

įį gydymu.
Pritakau akinlm tMelagM, 
Pasitarimas nemokame*.

W. M. LAWHON, M. D.
x£S,i'sil Chicago

buvo surengę 
— rugpjūčio 

va-

KLEIN BROS.
HALSTED & 2»th STS
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NAUJIENOS I Pasaulio Darbininkų
IBK MTHUANIAN DAILY NEWt

PubliHhed Daily except Sunday by 
the Lithuanian Newa Pub. Co^ Ine.

Judėjimas

Daug paliegėlių liko sunkiai 
Aptaškyti ■' kraujais, 

a11 ėjo į Socialistų Partijos

1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, ILLINOIS.

A.' »

Tolopbono Canal 1006

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedeldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St, Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Uislsakomojl Kainai
Chteagoje — pačtu:

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

Chicagoje — per nešiotojus
Viena kopija ..........................N
Savaitei .......................................
Mėnesiui .............. 1....................

Suvienytos* Valstijose, ne Chlcagoj, 

$5.00 
3.00 
1.05 
1.25 

. 65

S6.00
3.50
1.85
1.45

.. 75

02
12
50

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

Pingius reikia siųst Pačto Monei 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Trįs konvencijos
Visi kas interesuojasi so

cialistų judėjimu šioje šaly
je, žinojo, kad socialistų par 
tija yra suskilus į vadina
muosius “dešiniuosius” ir 
“kairiuosius”; bet daugelis 
nežinojo, kad patįs “kairie
ji” irgi yra suskilę.

Kada “Naujienos” ir kiti 
laikraščiai pažymėjo tą fak
tai jogei tarpe “kairiųjų”, 
kurie laikė savo konferen
ciją birželio mėnesyje New 
Yorke, įvyko skrtimas, tai 
ji$ labai piktai protestavo 
prieš tai. “Kairieji” tvirti
no, kad jokio skilimo pas 
juos nesą; buvę, girdi, vien 
tiktai nesusipratimų delei 
kaikurių menkų klausimų, 
bet tie nesusipratimai esą 
prašalinti. * < ’■

Vienok jų tvirtinimai pa
sirodė esant neteisingi. Chi- 
cagoje 4 šiandie “kairysis 
sparnas” laiko savo konven
ciją skyrium nuo komunis
tų. Tuo budu, be regulia- 
rės socialistų partijos kon
vencijos, čia dabar yra da ir 
dvi socialistų partijos atska 
lunų konvencijos.

Ar šitos dvi atskalumj 
konvencijos pagimdys ir dvi 
partijas, tai dar klausimas. 
Išrodo,kad vadinamasai “kai 
rysis sparnas” atsidūrė ke
bliame padėjime. Jisai bi
josi eiti taip toli, kaip ko
munistai, kadangi pastarie
ji jau visai atmetė ąocializ; 
mo principus; ir be to, tie 
komunistai ątstovauja la
biausia nesubrendusius po
litiškai darbininkų elemen
tus, didelėje savo didžiumo
je dagi susidedančius iš a- 
teivių, kurie negali padary
ti įtekmės į masinį šios ša
lies.. darbininkų judėjimą.

Bet neidamas išvien su 
komunistais, “kairysis, spar
nas” palieka visai be minių. 
Todėl yra sunku įsivaizdin
ti, kaip jisai galėtų gyvuo
ti, kaipo atskira partija♦

Kolkas “kairysis spar
nas” dar pats nežino, kas da 
ryti. Pradžioje jisai mėgi
no “užkariautf partiją”? 
Tuo tikslu jo delegatai susi
rinko į socialistų partijos 
svetainę ir mėgino ^‘tiesio
giniu veikimu” iškovot sau 
vietą partijos konvencijoje 
— arba, jeigu tatai nepa
vyktų, tai padaryt skandalą 
ir priverst partiją išmest 
juo$ su policijos pagelba lau 
kan. • Po to jie ėmė svarstyk, 
ar eit pas komunistus, ar 
ne. Ir apie tą jie, rodos, da 
ir dabar tebesvarsto.

/

»Tino translation filed with Ihe post- 
inaster at Chicago, III. Sept. 2, 1919 
y requlred by tho act of Oct. 6,1917 
' ANGLIJA.

Londonas. — (Darbininkai 
bruzda). Sparčiai ruošiamus! 
prie taikos iškilmių apvaikščio- 
jimo. Oxfordo gatvėj galima 
užeiti bjauriausių stovylų, vė
liavos plevėsuoja visur, o prie 
didžiųjų įstaigų padaryta tam 
tikros elektros šviesos. Kaiku- 
riuose distriktuose žadama vai
dinti Shakespearė'o veikalus, 
parkuose daiuoti Morris’o dai
nas ir, suprantania, bus apsčiai

i-
Rengėjai rūpestingai rengiasi 

prie iškilmių, nes yra įsitikinę, 
kad iškilmėse dalyvaus labai 
dliug žmonių. Tuose vietose 
žadama sustabdyti automolius, 
vežimų ir gatvekarių važinėji 
mųsi, o taipgi uždaryti pasilink
sminimo vietas. Tai bus pa
daryta tuo tikslu, kad' išvengus 
nelaimių.

Taika nėra joki taika.
■ * X-*

Tuo pačiu laiku visoj šalyj 
protestuojama mrješ talikols iš 
kilmių apvaikščiojimų. Esu tas 
apvaikščiojimes bus tik pasity
čiojimas iš taikos, kuomet vis 
dar tebekariaujama su Rusija. 
Nemažas skaičius jūreiviškų 
ir m iii tarinių organizacijų atsi
sakė dalyvauti ofioialėse iškil
mėse, protestuodami prieš karę 
su Rusija, nelemtų deiųobiliza- 
cijos vedimų, blogų apsiėjimų 
sų sugrįžusiais kareiviais ir ne 
išmokėjimą priklausomų pen
sijų.

Elektro-technikų unijos 
veikimas.

Bet didžiausį ir skaudžiausį 
smūgį valdžiai rengia elektro
technikų unija (su kuria nekar
tų valdžiai jau prisiėjo skaity- 
lics). Nuosenai ji yra susivie
nijusi su Nacianaie Elektro
technikų Asociacija.

Londono distrikto delegatų 
konferencija išnešė rezoliucijų, 
kinių užgyrė ir Nacianalis exzc 
kųlyvis komitetas. Ten sako
ma: “Iliuminacijos, surištos su 
taikos išl/ilmėmis, bus sustab
dytos. Ttaipgi įvestieji baudos į- 
statymai prialo būti panaikinti 
iki pėtnyčios, rugpiučio 11 d/’

tai ^lektro-technikams įsakyta

Matomai, nelengva priversti 
žmones linksminties pagal už-

t(js svarbesniais klausimais, ne

Sankey’s raportas, 
lių krizis nepasibaigė.

lingu pabranginti anglis. Val
džią sako, kad sutrumpinimas 
darbo valandų ir pakėlifnas dar 
bildukams algų, xo taipgi ir tas 
faktas, kad, pasidėkojant strei
kams ir nenašiam darbui, pa
staraisiais keliais metais iškasi 
ta mažiau anglių negu papras
tai, — verčia jų pabranginti an-

Darbininkų atstovai pažymė
jo, kad šiame klausime reika- 
lirgu pasitarti su inainierių or- 
ganizpci jomis. Jie pristatė fak-

n»i praves Sankcty*# raportą, o 
yptaingai tų skyrių; kur kalba- sužeista, 
ma apie nacionalizavimų kasy- jie i 
klų — ir iš kitos pusės, pasini-(ofisų ir papasakojo savo isto- 
pins sutvarkyti kasyklų, komu- ’ ’ 
nikaoijos sistemų. Tik tuosyk 
lįis galima pa<k»ryti darbų pro- 
duktyviškesniu.

BELGIJA.
New Yorkas. — (Desperatiš

kas šalies padėjimas). Dabarti
niu laiku Belgija ištiktųjų už
sitarnauja vardo nelaimingos 
šalies. Ir tame pasakymu nėra 
jokio sentimento. |

Prieš karę 27 fabrikai tuęčjo 
20,700 darbi ninku, kovos mėne
syj, 1919, ten dirbo vos 2,200.

Pragyvenimas pabrango 200 
nuoš. Darbininkai reikalauja 
nuo 75 iki 100 nuoš. pakėlimo 
algos, tuo tarpu fabrikantai 
siūlo tik 50 nuoš.

Industrija yra disorganizuo- 
ta, pasidėkojant nepaprastam 
pragyvenimo pabrangimui, sve 
tinių šadių kariuomenės okupa
cijai ir samdininkų atsisaky
mui taikyties su • unijomis ir 
pripažinti 8 valandų darbo die
nų. Samdininkai tvirtina, kad 
laikai esą perdaug sunkųl, kad 
butų galima išpildyti darbinin
kų reikalaimus. Girdi, jie nega
lėsią versties.

rijų. Jų vėliavos liko sunai
kintos. Gėles, kurios buvo ski
riamos įnirusiems draugams, 
sumiindžiota\ir sudraskyta.

Liepos 17 d. “Populaire” in
dėje karikatūrų, ktir policistas 
muša vietnninkį kareivį, saky
damas: “Ko tu vaitoji? Juk tu 
ne generolas”.

do Socialistų Partijų, t Vis dėl
to, jų šukavimai, pasimojimai 
ant Partijos nueis nidkais. Jie 
gali apdumti dalį partijos na
rių, gali laikinai nusivesti juos 
su savim, bet visados dumti 
darbiirinkams a^is jie negalės. 
Galų gale susipratusioj i darbi
ninkai atsuks jiems nugarų. O 
kur tuomet patrauks šiandieni
niai “revoliucionieriai“ — tai 
pasakys ateitis.

— Laisvės Mylėtojas.

Skaitytoju Balsai
■* ■■

Darbo Laukas
[Uį išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

MUSŲ “KAIRIASPARNIAI” IR 
JŲ PIRMTAKUNAI.

Lietuvių ir kitų tautų “kai- 
riaapariuai” atkarlotinai skere- 

įojasi prieš Socialistų Partijų 
renius josios narius -veikė- 

Jie, girdi, imperialistų 
reakcionieriai, darbi-

Draugų skaitytojų prašome ra
šinėti Naujienoms bent trumpų 
žinių iš savo apiellnkėą apie dar. 
bus, ty. apie darbų stovj, apie 
darbininkų bruzdėjimų, apie 
streikus, ir tt. Žinios apie strei
kus yra ypač svarbios informa
cijos kitų vietų darbininkams, 
todėl įvykus kur-nors streikui, 
reikėtų ūmai apie tai laikraščiui 
pranešti. — Redakcija.

NORVEGIJA.

Kristiania. — (Nbrima Naci
onalizuoti industrijų). Norve
gų Darbo Partija varosi už tai, 
kad 'Imtų Nacionalizuota, in
dustrija. Partijos skyrius Rju- 
kane, “Norsk Hydro,” kur įstei
gta didžiausias ekikltros s|)ėkos 
centras visoj šalyj, daroma pa- 

elektrosstangų nacionalizuoti 
išdirbinio fabrikus.

Jį 
FRANCIJA.

Paryžius. — (Longuet 
Debsų). 
laire

žiausio reikalo branginti anglis, 
. Aplinkybių verčiamas, Bonar 

Lnw prižadėjo nekelti kainos 
tūlam laikui, jeigu tik mainie- 

*ri<ii, iš savo pusės, produkty- 
viškiau dirbs ir l>egiu trijų mė
nesių n<‘skeihs. jokių streikų. 
Bi’acc užreiške, kad jis negalįs 
tkioli pozityviu atsakymo, ne
pasitaręs su kitais nariais. Vi
sa, ką galįs padaryti, tai ištlės- 
t\ Ii- tą propoziciją mainicrių 
konferencijai, kuri yra laikoma 
Kesvvicke.

Jeigu mainieriai darys tokių 
sutartį (o atsisakymas nuo tei
ses streikuoti nors ir trumpam 
Inikiti yra labai pavojingas da
lykas), tai jie privalo gmiti iš 
valdžios užtikrinimų, kad ji tik-Ąš užsitarnavau jo

ir
jus.
draiigai
ninku klesos pardavikai, socia
listų judėjimo trukdytojai ii* 
dar kitoki.

Pravartu todėl bus pažvelgti 
į darbininkų - socialistų judė
jimo praeitį ir pažvelgti ar joje 
■ndsiramda tokių jau “rėvoįiu- 
cionierių”, kaipir šiandieni
niai. O jeigu jų buvo tai kur 
jie randasi šiandie?
k Draugas Oneal savo prakal- 
boj, kurių jisai pasakė Socialis
tų Paimli jos egzekutyvio komite
to posėdy) gegužės mėn., Chi- 
ragoj, tarp kita nurodė visų ei
lę šiandieninių “kairiasparnių” 
pirmtakunų. Kelintų jų nuro
dysiu gerb. dienraščio skaityto- 
jagtfs. Pav., savu laiku David 
Goldstein ir tūla Martha Moorc 
Avery buvo dideli Socialistų 
Partijoj revoliiuoionieriai. Jie 
atkartotinai reikalavę “nuvers
ti” bažnyčių ir valstybę. Bet 
Šiandie? Ponas “revoliucionie
rius” Goldstein vilki šilkines 
pirštinaites ir yra vienas uor 
liausiu reakcijos stulpų. Soci
alistų Partijos konvencijoj, 
Chicagoj, 1904 metais taipjau 
buvo atsiradę keli tokie “revo
liucionieriai” — tūla pahniste 
iš Oregono ir AVade Parks, iš 
Kansas. Jų sugalvotasai ^pro
gramas” buvęs veik toks pats, 
kaipir šiandieninių “kairiaspar- 
nių”. Suprantamas daiktas, 
konvencija jų “prog^vyną” i— 
atmetė, šiandie apie juos ir jų 
“revoliucines idėjas” nięks nie
ko nežino. O dar sekamoj So
cialistų Parlijois konvencijoj at
siradę kiti du tokie pat “revo
liucingi delegatai” — Henry 
Spears ir Theodore Meyer. Jie, 
lur but, buvę “revoliucioniškes- 
ni’ ir už šiandieninius “kairias- 
parnius”. Bet ir jų sumany
mai tapo atmesti. Po to “re
voliucionierius” Spears liko vie 
no republikonų laikraščio rer 
daklorium Dakotoj, taigi ar
šiausiu revoliucionierių priešu.

Pasak d. Oneal’o, mkių jau 
dalykų dėjosi ir dar vienoj So
cialistų Partijos konvencijoj, 
būtent: 1912 metais. Toje 
konvencijoje išsistūmus į prie
kį “kairiasparnių” grupė, \A^all- 
ihgo - iluncliio - Slokes - Bolmo 
ir Mcyerso vadovoujainoji. Vi
si tečiaus žino/kad šiandie Wa- 
llingas yra 'vienas geriausių 
Nėw York Tiinos‘o bendradar
bis, stojus už i>ašmaUgimU Ru- 
šų sTėVoliucijos. Su BOhn’u he- 

' geriau. 0 “rcvttliucingasai” 
Meyers šlUndiie es'ųs ištikimiau
sias (ibdipersiu žmogus ir Civic 
Federacijos narys... Tas pats 
ir su kitais “imu dienų revolhi- 
cionieriaiš”. -

Plieno ir geležies darbininkai 
organizuojasi. — Svarbu 

-<..o lietuviams darbinin
kams.

apie 
Laikraštyj “Le Popu- 

Jean Longuėt išspausdi
no straipsnį, antgalviu “Ameri
kos Lassalle vis dar tebelaiko
mas kalėjime.”

Kada Debsas liko perkeltas iš 
Moundsviile’o kalėjimo Atlain- 
ton, tai Europą^ laikraščiai i 
daug rašė apie Dėbso prasikalti- \ 
mų. Esą debsas vedęs kovų 
prieš konskripciją ir dniftų. Te- ‘ 
čiau, Longuet sako, kad Debsas 
škelbęs nė daugiau ne mažiau, ( 
kaip tik intcmacionalio sociali- i 
zmo priimtus principus.

štai Longuel’o žodžiai: “In- 
ternacionalio socializmo princi- i 
pus, kaip matyli, kapitalistų 
klesa skaito krjnunaliais prin
cipais.” Iš kitM puses, “prole- < 
tarialas apšaukia visų kapitalis
tų ideologiją ir civilizaciją kri
minaliu dalyku.” ;

Paryžjus.—Reikšmingas pa
sakymas). — “Journal du Peu- . 
ple” rrrt pirmo puslapio išspau
sdino sekamą sakinį: “Tie, ku
rie daugiausia šaukė, ‘Mirtis 
hunams’, bus pirmųjų eilėj at
naujinime komercinių ryšiu su

pečiais’.”-

Paryžius. — (Mušama sužeis
tieji kareiviai). . Liepos 14 d. 
Paryžiuj buvo iškilmės. Ap
vaikščiojo neprigulmybes p;*- 
iskelbimų, o taipgi karės perga
lę. Karės Veteranų federacija 
nutarė padaryti sužeistųjų pa
rodų, kad padėjus ant kapinių 
žuvusiųjų draugų vainikų.

'Laikraštis “Le Papulaire” iš- 
sjMiusdino žinių sekamu antgal- 
yiu — “Kareiviams maršuo- 
jant, policija užpuolę sužeis
tuosius”. Tų vietų, kur susi
rinko sužeistieji kareiviai, apsu
po policija. Nežiūrint į tai, 
kareiviai sudarė eikš ir pradė
jo niaršuoli. Akimirksny) poli
cija pudlė ant jų. Nesigailėta 
nieko nei sužeistųjų kartuvių

. nei pašalinės publikos. Nema- 

. žai liko sužeista ir moterų.
Adjutantai PĮilijon, kuris už 

[ atsižymefimą buvo perstatytas 
į į garbes legioną, sustojo prie su’ 

širinkusios minios. Tuoj po
licija užpuolė jį ir žiauriai su
mušė. Oficieras, kurį užgavo 
polis tas, parodė į 
“croix de guerYe” ( 
žilis), sakydamas: ^Mtršk šičia, savo sugalvoto “jirograinb” ke- 

i”. lia dideliausį triukšmų ir skaį-

Y0UNGST0WN, O. — šis 
miestas yra gnomas savo plie
no ir geležiesUšdirbystėmis. Di
delis gyventojų nuošimtis yra 
— slovakai, rumunai ir lenkai.

Pastaruoju laiku sukruto or- 
ganizuo'llies plieno ir geležies 
darbininkai. Šimtai žmonių 
kasdien įstoja unijom taigi A- 
merikos Dario Federacijom 
Darbininkai kasdien vis drąsiau 
ir drąsiau kalba apie streikų... 
Unijos viršininkai, liacionalio 
komiteto padedami, nutarė iš
leidinėti specialį laikraštį atei
viams darbininkams. Sako, 
laikraštis bus pavadytas The 
Labor Rccord ir talpinsiąs 
straipsnius šešiomis ar septy
niomis kalbomis. Jau dalina
ma aplikacijų minėtų laikraštį 
užsisakyti. Ret kadangi jame 
lietuvių skyriaus nebusią, tai 
lietuviai nenor jo prenumeruo
ti cs. Organizatoriai aiškinasi 
tuo, kad jie neturį lietuvių, ku
ris galėtų minčių skyrių tvar
kyti. TiesA, vienas organiza
torių andais prisipažino, jogei 
vienas lietuvių “lyderis” jam be 
kita apreiškęs: “Aš duosiu jums 
lietuviška redaktorių, jeigu jus 
taip norite!” Linijos organiza
toriai tečiaus šituo nepasitenki
na. Jie nori girdėti ne “aš”, 
bet mes. O tai reiškia, kad lie
tuvių skyriaus turi reikalauti 
patįs darbininkai - lietiiviftUATa- 
tai vietos lietuviai turėtų gerai 
pagalvoti, lieikdlų suras t į tin
kamą žiųogų, kuris gerai nu
simano apie unijų reikalus ir 
tada tarties su unijos valdyba. 
Dabar yra toks laikas, kad mes 
turime įtempti visas jiegas. A- 
merikos plieno karaliai yra sti- 
priausis organizuotų dadhinkų 
neprietelis, lodei kovai prieš 
juos reikia panaudoti visas tin
ka mas-prieinamas įmones. Vie
na jų yra sumanytasai laikraš
tis The Labor Reconl.

Lietuviai, .sukruškime!
— Alginis Vergas.

Ndujds mainierių streikas.'

medalių

yra, kaip du lašu vam 
anų 

^“revoliucioniicriauns”.

Aš nenoriu spėti koks liki
mas laukia mūsiškių, šiandieni
nių “'kairiasparnių”. Aš žinau) 
tik tiek, kad mūsiškiai “kairius- 
parniai
dens, panašus buvusiems 
dienų 
Kaip anie stengėsi sugalvoji y- 
patingų “pramogų” ir g voltu į- 
pirŠti juos partijai, taip ir šiam 
dlieniniai “kairiasparniai” dėlei

Kadangi jau su pirma dienamų pelno tarp samdytojų ir 
radosi tokių nenaudų, tai neiš
vengiamai įvyko susirėmimas. 
Čiajau jiems pagelbon atėjo 
miesto valdžia — su buriu po- 
licistų bei deteklivų ir areštavo 
penkis streikierius. Gi utarnin- 
rc atsitiko dar blogiau. Prie 
Old Jonės and Adams kompa
nijos mainų ėjo apie keturias 
dešimts streiklaužių. Streiki
ninkai mandagiai I 
perkalbėti. Tuo tarpu cvienaš 
streiklaužys, negras, išsitraukė 
šauitlvų ii*' pradėjo šaudyti. Du 
streikininkai tapo pašauti į ko
jas, o netoli stovėjęs trylikos 
metų vaikas, Joseph Relz<la, ta
po ant Vietos nušautas. Žudeiką 
policija areštavo, bet ar jis bus 
nubaustas, nežinia, čia irgi bu
vo suareštuotas vienas streiki
ninkas, lietuvis Pranas Liom- 
sargis. •

Kaips girdėt, streikas spar
čiai plėtojasi po visą UinoLs vai 
stijų. Apie streiko plėtojimąsi 
galima sužinoti tik iš specialių 
telegramų, nes didlapiai kaip 
galėdami sten^iusd paslčjiti nuo 
žmonių teisybę. Dagi, jie Viso
kių nebūtų dalykų - plepalų 
prasimano. Streiko priežastį 
jie suverčia ant “aidoblistų” ir 
Soc. Labor partijos “propagan
distų”. Ir ateiviai dėl, to esą 
kalti. Skaitydami tokių begė
diškų melų streikininkai visai 
paliovė tikėti tais, laikraščiais^ 
— Manoma, kad į keliatų die
nų visi IJlinolis maineriai bus 
metę darbą,nors vyriausias m a i 
nerių unijos šulas, Frauk Far- 
ringtonas grasina ir čarterio 
atėmimu ir kitais galais. Bet 
grasinimais vargiai jis beužga- 
Jiėdins teisingus darbininkų rei-

SPRINGFIELD, ILL. — Au- 
gliakasiai - mainieriai ir vėl bu
vo priversti mesti darbų. Mat 
kompanijos pradėjo elgtis su 
savo darbininkais kaip su ko
kiais vergais: vienus faintioja, 
o kitus visai įlieta iš darbavie
čių. Neturėdami kitokio išėji
mo maineriai ir vėl nutarė me
sti darbą. Rugpiučio 24 dieną 
Reiservoiir parke buvo sušaukta 
he,paprastas visų vielinių mai- 
nerių susirinkimas ir kaip vie
nu balsu nutarta, kad visas -Ra
sai subdistriktas išeina į strei
kų. Taipgi tariasi, kad, jeigu 
rastųsi tokių nenaudų, kur ban
dytų laužyti streiką, eiti ir at
kalbinti juos. Ant rytojaus, 
rugpiučio 25, los majuos, kur 
diąho pažangesni darbininkai, 
buvo tuščios. Tkt ten, kur dir
bo negrai, “geri amerikonai” 
airiui ir taipjau geri parapijonįs 
lietuviai, susidarė gerokas bū
rys nenaudų skobų. Gėda 
jiems!

L_

bininkų apsireikš darbo ir kapi
talo konferencijoj, kurią su
šauks prezidentas.
. Baltamjame Name šiandie pa
sakyta, kad prezidentas svarsto 
projektų ir galbūt sušauks susi
rinkimų pradžioj spailo mėn.

Smulkmenos pieno bus palik
tos darbo ir pirklybos sekreto
riams, Wilson ir Redfield, pri-

bundė juos- gelbėjant buvusiems .karės dar-

įpykę dėl daromų jiems nuo
skaudų. Jie aiškiai pamatė, jo- 
gei dabartiniai musų unijos va
dai eina ranka už rankos su 
samdytojais. Darbininkams to
dėl nelieka nieko kita, kaip spė
ka — streiku palenkti savo 
naudotojus. — V. č—kas.

jyųę trąąslątipji fįlej with,tbe post- 
master ai Cnicago, III. Sept. 2, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Wilsono prižadai

bo tarybas nariams ir Santūri 
Gompers.

• KLAIDŲ PATAISYMAS.

Straipsnyje “Kairysis Sparnas 
liko parduotas Komunistų Par
tijai”, kuris tilpo subatoje, įsis
kverbė dvi nemalonios klaidos. 
Trečioje špaltoje trečiame para
grafe praleista keletas žodžių, 
kurious įdėjus, ta straipsnio Vi
ta reikia skaityt šitaip: “...Tuo 
būdu nuėmus nMo savęs atsako
mybę už griovimų Socialistų 
Partijos ir tvėrirAį Komunistų 
Partijos, kuri vargiai galės ek- 
zistuoti ii* niekuomet nepadarys 
įtakos į Amerikos darbininkų 
judėjimų.” — Ketvirtoje špalto
je ketvirtame paragrafu susta
tyta: “J|io ilgesnis, padėjimas, 
tuo geriau; vietoje “ilgesnik” tu
rėjo būt blogesnis.

Redakcijos Atsakymai j
A. S. RaulinaiČiui. — Mes mie

lai/atitaisytume^ jeigu butų ko
kia klaida, bet jūsų laiškas j^eaiš 
kus mums. Rugpjūčio 29 d. 
“Naujienose” nehuvo^nieko ra
šyta apie mainierius; o 28 <1. 
buvo parašyta, kad mainieriai 
laimėjo streiką, priversdami bo
sus panaikinti pabaudas, bet 
kad jie sugrįžo į darbų — to ne
pasakyta. Busime labai dėkingi, 
jeigu pranešite mums aiškesnių

J. Macus, Springfield, III. 
Išpausdiinoinc angščiau prisių
stą. .. '

J. Gal—dis, Chicago. — Pora 
kartų jau buvo apie tat rašyta.

WILSONAS SUŠAUKSIĄS SU
SIRINKIMĄ ALGŲ KLAUSIMU 

v _
Samdytojai ir darbininkai aps- 
varstysia “pagerinimų visų ry

šių”.
I I U-l— II w 1.1— ■

/WASHINGTON. rugp. 31. — 
rrezrdcntas Wilšonas Darbo dic 
nos pranešime šiąnakt paskelbė, 
kiid jis netolimoj ateityj sušauks 
darbo ir industrijos atstovų kon 
ferenciją* ‘apsvųrstymui pamati
nių^ būdų pagerinimui visų ry
šių tarp darbo ir kapitalo ir pas
tatymui viso algų klausimo ant 
naujos papėdės.”

Prezidentas sako, kad jis už
ganėdintas yra ikišiol įgytomis 
'pasekmėmis valdžios pastangų 
nupiginti pragyvenimų ir išrei
škė. pasitikėjimų kad žymios 
pasekmės bus atsiektos. Jis sa
ko, kad tečiaus reikia (urėti kan
trumo ir kad valdžios pastangos 
turi turėti kiekvieno piliečio ko
operacijų. f

Turbut Kalbėdamas apie esan
tį darbininkų nerimavimų ir grų 
siiiimus streiko, prezidentas at-? 
sišaukė į kiekvienų pilietį sušilai 
kyli nuo darymo tai, 
pragyvenimo brau mų, 
vieloj to padidinti prOUnklyviš- 
kutnų.

Prezidentas ypač yra dėkin
gas organizuotų darbininkų at
stovams,' kurie remia valdžios 
programų išpildyti reikalavin 
augštesnių algų nupiginant 
gyvenimą’ir sako, kad jis tikisi, 
jog palįs darbininkai “eis su val
džia vietoj prieš ją rišime šios 
dide les namines problemos.”

Daug prižadų, bet ar ištesės?

WASillNGT()N, rūgs. L 
Pirma didele kampanija organi
zuotų darbininkų, prigclbiamų 
prezidėnto Wilsono ir jo visos 
administracijos, už sudemokra- 
tinimą industrijos ir pasidalini-

Ui

Kazimieras Gugis
Veda visokius reikalus, kaipkriminališkaose 

taip ir civiliškuose teismuose. Daro 
visokias dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:
3323 S. Halsted Si.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
Ii) W. Dearborn 31/ 

1111-13 Mnity BMg.
Tsl. Central 4411

n ■ HA VAIKINŲ ir MERGINŲ NlflusV1 NORI APSIVESTI, bet 
r E M F I ii neturėdami progos susi-

Ru vff V pažinti ir už melžti mei- 
liskuA ryžitiK, negali apsi* 

Vesti. Pajieškojinių Žurnalas visiems 
sutelkia tokia profta. Reikalaukite pa- 
žiurėiitniįj; ten rasite plačiausia? infor» 
•nacijas. Žurnalas metamsSl.kppija 10c 

ADVEHTI.S1NG JOURNAL
209.210 Temple Court Itldft. Chtcafto, III.

DR. A. MONTVID
CHICAGO 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2121 North We«tern Avė.

Valandos: 10 iki 12 ryto.

1739 So. Halsted Street. 
Phone Canal 4620* 

Valandos: 6 iki 8 vakare. 
Rezidencijos telefonas West 6126 

’ •1 ■ i "

Dr.D. J.BAGOClUS
Lietuvis Gydytojas ir _ 

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

Avė., Rosetand, III.
Telefonas tas pats rezidenci

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

2 po pietų iki 4 
(i iki 9 vakare.
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100KveKS)S1.00
su jūsų 

vardu, pavarde ir antrašu
>

Laiškas su jūsų pilnu antrašu, 
atspausdintu ant x konverto, 

niekados neprapuls krasoj, nes 
jei jis nesurastų Įps ypatos, ku
riai jus rašėte, jis ,

SUGRIS JUMS ATGAL.
Prisiųskilc $1.00 ir pilną ji/su 
antrašą, o n«s atspausdinsime 
100 konvcrtųJir tuojaus prisiu
sime jums. ’ v

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

Chicago, III.
, ---------



Jtarmnkas,

LiitBviiĮ Rateliuose.
DJUDGEPORT*

Pėtnyčios vakare, 29 rugp. 
Mildos svetainėje, buvo prakal
bos “Biblijos Tyrinėtojų D mu
ilijo*”. Žmonių prisirinko pilna 
svetainė. Mat buvo garsinama; 
“Kur numirusieji randasi.” Tai
gi žmonės, o ypatingai tie, kurie 
dar biskį prisibijo pomirtinio 
gyvenimo, tuomi buvo užintcrc- 
suoti.

Pirmiausia pagiedojo porą 
giesmių, kaip tai yra daroma jų 
visuose susirinkimuose. Paskiau 
brolis Bancckas (jie taip avė ti
tuluojasi), pasiremdamas bibli
jos ištraukomis, aštriai kritika
vo dvasiŠkiją ir valdžias. Kliuvo 
popiežiams, karaliams ir kuni
gams. Užkliudė ir laisvamanius, 
bet mandagiai, nesikoliodamas. 
Netaip, kaip musų kairieji kad 
daro. Nors jie su laisvamanių ir 
socialistų platformomis visai ne
sutinka, bet etikos moka prisi
laikyti, — neįvardija ir nepra
vardžiuoja kitų. Mačiau irgi bu
vo keletas musų kairiasparnių. 
Taigi kairiasparniai, tie revoliu
cionieriai, kaip jie save vadina, 
turėtų pasimokinti mandagumo 
nuo biblijos tyrinėtojų.

Aš patarciaum usųt kairiem- 
siems tankiau lankyti biblijos 
tyrinėtojų susirinkimus; gal pa
simokintų mandagumo; nes da
bar kairieji taip mandagus, kad 
jau visas Bridgeportas juokiasi 
iš ketvirtosios kuopos susirinki
mų. — J. Beliaskas.

/KOMUNISTŲ PIKNIKAS

Nedėiloj, rugp. 31 d., Černaus 
ko darže buvo piknikas.penkių 
suspenduotų svetimkalbių soci
alistų organizacijų, žmonių bu
vo daug. Piknike smagaus įvai- 
rūmo ir gyvumo nesimatė. Pro
gramas susidėjo vien iš kalbų. 
Pirmas kalbėjo kom. part. org. 
iš Detroit , Orlik. Antras kalbė
jo Lemerten. Trejas kalbėjo 
Stilsonas; kuris maždaug pasa
kė šiaip:

— Mes kairieji turime už pa
reigą kiekvienas, kai^ tik galima 
greičiau, at$ikratywnuo tos au
tokratiškos, plutoJtnUįškos ame
rikoniškos Soęfalistiį Partijos. 
Musų visų pareiga kovoti prieš 
ją, kaip prieš bitržuazišką parti-

J«i skauda — patrln 
kits su -•

Pain-Expeller 
Jis suminkštins tuos 

naslrrusfus raumenis ir 
jus jausitės vėl miklus 
ir vikrus.

Žiūrėkite, ksd butu 
su INKARO Ženklu !

Galima Raut vlsoro 
• ntŽekoMn iii 35c ir 
arb i itMaiuzdint nuo

F. AD. RICHTF.R & CO..
[ 32<-3M> Bra«Jw«v, Y»A

Mes perkamo Liberty Bonds 
Už pilną “Cash” vertę, 
Atneškite arba atsiųskite i 
Atdaėa kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais ir 
Subatoiuis 9—9.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
, anCDurų, Lentų, Rėmų ir Stogams I’opierę.

SPECIALIAI: Maleva inalevojimui stabų iš vidaus, po $1.50 ui gal.
CARR BROS. WRECKING CO.,

CHICĄGO, ILLINOIS.3003-3029 SOUTH HALSTED STREET,

Hoffman Mokykla
Įsteigta 1910. Mes prirncgiainc kolegijai ir universitetui trum
piausiu, kiek tatai galima, laiku suteikti pamatingų .instrukcijų. 
Vist musų mokytojai yra baigę kolegijas ir turi daug metų prakti
kos. Su mokiniais apųįcna simpatingai,, draugiškai, DEMOKRA
TIŠKAI. Mu*ų Iligh Sėlinot diplomą gavę mokiniai priimami j 
daugelį kolegijų. Musų mokykla turi pradedamąjį skyrių, kur 
mokinama aritmetikos, gramatikos, laiškų rašymo, spclinimo, 
skaitymo, kalbėjimo (ANGLIŠKAI), istorijos ir geografijos, Mo
kestis' už mokslų nebrangi. ***.

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

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

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

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

(Arti Milvvaukce Avenue).
S............................. .........  . ..B .1.1,, ■ .............. .......................... .......................................... ■!!/

ją. Mes turime dėties prie naujai 
susitvėrusios komunistų parti
jos. — Draugai nebijokit komu
nistų vardo, nes tas vardas yra 
istoriškas. Karolis Marksas ra
šydamas manifestą nepavadino 
spcialistų manifestu, bet pavadi
no komunistų manifestu/*

Ketvirtas kalbėjo lenkiškai — 
pravardės nenugirdau. Jisai ne- 
šmeižė socialistų, tik agitavo už 
komunistų partiją.

Penktas kalbėjo Stoklitskis; 
šis nesivaržydamsa niekino So
cialistų Partiją. Išvadino ją “ša
šu” ant proletarų kūno. Komu
nistai dabar darą tam “šašui” 
operaciją — plėšo jį į šmotus. 
Maldavo, kad remtų komunistų 
partiją ir aukotų jai kuodau- 
giausia pinigų. Rinkimams įgrą- 
sino neimti nuo tų pinigų, kurie 
neturi raudono ženklo, bet rin
kėjai Stoklitskio įsakymo nek
lausė - ėmė nuo kožno, kas tik 
davė. Mat, pinigai neturi frak
cijų: biznis, tai vis biznis.

Šeštas kalbėjo Salcik, žydiš
kai. šis irgi nemažai paleido sti
prių žodžių Socialstų Partijai.

Vėliau Knapnagelis, išsitrau
kęs iš kišeniaus kažinkokį surū
dijusį raktą, sakė, kad su tuo 
raktu busią atidarytos kalėjimo 
durįs ir busią išleistas Debsas. 
Dar kažinką pamurmėjęs apie 
menševikus, uždarė prakalbas 
.Tau buvo vėlu ir vėsu; kiti dar 
šoko, o kiti ėjo namų link.

— Piknike Buvęs.

LAVINIMOfel SUSIRINKIMAS.
*Y  '■

Nedėlioj, rugp. 31 d., Aušros 
svet. buvo “lavinimosi” lekcija. 
Rengė ją LSS. 4 kuopa, Jaun 
Liet. Soc. Lygos 1 kp., ir J. Liet. 
Am. Taut. Kliubas. šnekėtojas 
lekcijos buvo J. A. Dementis iš 
Mihvaukee, Wis. Tema lekcijos 
buvo šitokia: “Mihvaukee, Ber
geris, Grigaitis ir Naujienos”. 
Žmonių buvo tuzinas, šnekėto- t
jas, išsiėmętj iš kišeniaus Nau
jienas, padėjęs ant stalo, užrciš- 
kė:

“Aš nesutinku su Naujieno
mis, bet aš imu iš jų kritikai me
džiagą. Apie Grigatį pakalbėsiu 
vėliau; o dabar kalbėsiu apie 
lųiestą, Mihvaukee. Musų miesto 
majoras socialistas; bet kaip ga
vo majoro vietą, išnyko iš jo so
cializmas. Pirmą gegužės nepri
tarė darbininkų šventei, o 4 lie
pos iškabinėjo amerikoniškas ve 
liavas. — Bergeris, jus žinote 
koks jis veikėjas. Po St. Louis 
Socialistų Partijos suvažiavimo, 
Bergeris sulaužė partijos suva
žiavimo nutarimus — pirko bon 
sų ir ėjo sakyti socialistams pra
kalbą lydimas kareivių. •— Gri
gaitis išdyko ir tyčiojasi iš musų 
negramotnumo. įdėjo į N-nas 
LSS. 4 kp. sekretoriaus laišką su 
visomis gramatikos klaidomis...

■■■

J. G. SACKHEIM & CO 
1335 MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood St*.

Vėliau tom Šnekėtojui buvo 
patėmyta, kad jis daro klaidą, 
primesdamas Grigaičiui tą pra
sižengimą, nes tame laike Nau
jienas redegavo Dr. Montvidas. 
ZolpU pašokęs tikrino, kad vis
gi Grigaitis kaltas.

Nekurie paskiau juokėsi, kad 
šitokie švietėjai ne šviečia, ne 
lavina darbininkus, bet tamąina 
ir demoralizuoją tokiomis lek
cijomis. ' —Buvęs.

Iš LSS. 4 kp. susirinkimo.

Subatoj, 30 d. rugp. buvo ket
virtosios susirinkimas. Pirminiu 
kavo Čeponis; susirinkimą vedė 
tvarkiai. Buvo vioskių raportų 
nuo įvairių komisijų ir žodžiu 
ir raštu. Rezignavo kp. org. Za- 
ve. Jo vieton išrinktas, sakytum, 
Kairys. Nominavo LSS. virši
ninkus. Stilsonas atsįsakė nuo 
■•ckretorialis kandidatūros. Ma
umai užuodžia)kitą džiabą. Vik
šris verkdamas Raportavo iš Nau 
j ienų direkcijos susirinkimo. 
Apgailestaudamas, kad Naujie
nų biznis eina kaip iš pypkės,— 
tūkstančiai dolerių pelno kas 
mėnuo lieka.

Stilsonas skaitė iš anglų laik
raščio ir aiškino, kad Socialistų 
?artijos konvencija išbraukė 81 
lelegatą ir išmetė laukan su pa
žiba detektyvų ir policijos. Iš 
o džiaugsmo taip buvo susiner
vavęs, kad nebegalėjo nei žodžio 
štarti; tik žiopčiodamas vos be
galėjo perskaityti tą žinią.

Susirinkimas tęsėsi iki pir
mos valandos, bet didelio triukš
mo nebuvo, kaip kitais sykiais 
kad būdavo. Manau, kuopa pra
tęs tvarkytis — karštimai ai
žęs, nes pamatė, kad vien su kar 
Ičiu negalima nieko nuveikti. 
>is susirinkimas buvo rimtesnis 
negu pirmiau buvusieji susirin
kimai. — Jos. Beliaskas.

VAIKŲ DIENINĖ GLOBA.

829 W. 33rd place. Vaikų die
ninė globa praneša lietuvėms 
moterims, kad nou 30 d. rugp. i- 
ki 15 d. rūgs. Coliseum svetainė
je bus rengiama daug viešų pas
kaitų apie, vaikus; bus nurodo
ma, kaip galima išauklėti svei
kus vaikus. Del platesnių infor
macijų galite kreipties prie Mes. 
M. Damijonaitis, 3237 Auburn 
avė., Tcl Boulevard 9331.

MĖSOS PONAI RAUDA

Arniour ir kompanija išduo
dama savo savaitinį raportą sa; 
ko, kad masių spėka ir valdžios 
propagaiula už augštas pragyve
nimo kainas, suparalyžiavo jų 
biznį. Užtat turėjo nupulti kai
nos ant gyvulių. Vadinasi, ta 
kompanija verkia, kad ji dabar 
turinti mažiau mokėti už gyvu
lius. O už mėsą, skerdyklose tur
būt vis dar tą pačią kainą tebe-

'I'»»iftj k < >1111>:< 11 i .pii tu 
cija dar ant nados išėjo. Sup

rantama, farnveriai, kurie prista 
to gyvulius skerdykloms, tiems 
blogiau, nes kompanija pasi

naudodama agitacija, pradėjo 
mažiau mokėti už raguočius. 
Tokia mat jau lupikų politika— 
verkia ir lupa.

TRAGEDIJA.

Subatoj, 3 vai. po pietų, pb nr. 
1220 W. Adams St., kaimynai 
girdėjo šaudymą ir klykimą. 
Vėliau apie 11 vai. nakties pas
tebėta, kad tame name nepapras 
tai tyku, ir tamsu.. Davė žinią 
policijai. Policija išmušė langą 
ir rado nušautą C. W. Bichnrd- 
są, vice-prezidcntą D. W. Bos- 
ley kompanijos, o kitame kam
baryje rado nušautą p-lę Maiie 
Mcyers, kuri tarnavo Busley

Prakalbos
Sercdoj rugsėjo 3 d. Mildos sve

tainėj, Halsted ir 32 gatvės, rengia 
L. M. P. S. III raponas. Kalbės dak
tarė BALTRUŠAITIENĖ iš Pitts- 
burgho, Pa. Taipgi tikimasi, kad 
kalbės A. Jaškcvyčinlė. ir Ballru- 
nytė-Karosienč iš rytinių valstijų. 
Tos draugės šiomis dienomis yra 
Chieagoj kaipo delegatės Komunis-| namuose paprastuose 
tų Partijos konvencijoj 
prasidės 8 vai. vakare, 
visus alsilahkyti ir išgirsti jų pra
kalbų. „ „ n-uL.M.P.S. UI RAJONAS. P. O. Box 2o3,

C Q

Ar Skauda Jums Strėnas?

JŪSŲ PLAUKAI reikalauja stiprinumo- 
v jo vaisto. Kiekvienas

turėtų vartoti tam tikslui gerų vaistų; musų 
nuomone •nėra geresnio kaip Severos Plaukų 
Stiprintojas, kuris sustabdo plaukų slinkimą ir 
padidina jų sveikų augimų. Kaina 65 centai ir 
3 centui valdžios mokesčių.

KUKMA PLAUTI reikia mažiausiai sy
kį į dienų, norint 

užlaikyti jų sveikame stovyje. Jus patirsite, 
kad Severos Antisepsolius geriausiai tinka tam 
tikslui. Mes tik prašome, kad jį gerai ištirtu- 
mele. Kaina 35 ir 2 centai valdžios mokesčių.

Tos gal greičiausiai bus dėlto, kad jūsų inkstai suirt ir kad reikia imti koks-nors vais
tas vidun pražalfoimui priežasties, prašalinimui skausmo ir atitaisymui sveikatos. 1^. 
musų pačių pjityrimo mes žinome, kad

Severa’s Kidney and Liver Remedy
yra idealiu vaistu nuo uždegimo inkstų, ar pūslės, nuo susilaikymo, ar tiršto šlapina
mo, geltligės, skilvio surugimo, paputusių kojų gr strėnų skaudėjimo nuo inkstų^kliu- 
ties. Jis buvo pageidaujaniiausiu vaistu vaikams nuo prišlapinimo lovon.Ą Kaiiia 75c 
ir $1.25 ir 3 ir 5 centai valdžios mokesčių.
Jei jus negalite gauti kokių Severos vaistu savo apielin-|ji r- ęrurn* nn pArfor DoniHo h 
kės aptiekoje, tai rašykite tiesiog, įdėdami reikalaujamų ff, f «w t V tliA UUi, buliui (liipiuS, Id 
sumų, drauge su taksais pas >■

JŪSŲ VEIDAS turėtų būti sveikatos pa
veikslu, liuosas nuo viso

kių ydų. Jei jis nėra tokiu, tai subruukikite 
jį retkarčiais, vartodami Severos Veldinį Kre
mų tam tikslui. Jis padaris veidų žėrinčiu. 
Kaina 35 centai ir 2 centai mokesčių.

TOALETINIS MUILAS >>«*« »‘<* vaistuotas, kad 
jis butų antiseptiniu. Jus rasite tinkamų vais- 
tuotumų Sveros Gydančiajame Mui(^. Jis pa
tariama vartoti kiekvienam šeimynos nariui 
kasdien per apskritus melus. Pamėginę įsiti
kinsite tame. Kaina 25 centai ir 1 centas mo
kesčių. , .

kompanijoj, 1155 Fulton St.
P-iė M. Mcyers gyveno 4220 

W. Adams St., ir ji viena buvo 
namie. C. W. Ricbards atvažiuo
davęs* labai tankiai pas ją — vis 
jo automobilius stovėjęs prie 

durų. Gi Richards’o šeimyna gy
veno 3328 Washington Blvd., 
bet jo pati su vaikais buvo išva
žiavusi vakacijų. Bichards pasi
likęs vienas, nukeliavo prie sa
vo stenografės-nieilužės ir gavo 
nuo jos kulką pakaušiu.. Sako, 
kad mergina jį nušovusi, nes re
volveris rastas jos rankoje, o pa
skiau ir pati nusišovusi. Bi
chards buvęs turtuolis — fabri
kantas!; užtat ir mėgdavęs su 
meilužėmis pasilinksminti. Bet 
šiuo sykju jo linksmybe užsi
baigė niričia.

CUKRAUS PONAI.

Didlapiai rašo, kad cukraus 
trustas bus klausinėjamas prisai 
kintįjų teisėjų. Ir buk esą jau 
daug apkaltinančių prirodymų. 
Keturi cukraus baronai jau esą 
ireštuoti, o dar devyni esą įvar
dinti kaipo cukraus monopolis
tai.

Ne vien tik cukraus monopo
listai busią patraukti atsakomy
bėn, bet ir kitokių valgomų d^ąi- 
ętų mckleriai, kaip tairkonser- 
/ų gamintojai, bulvių, daržovių 
r vaisių pristatytojai busią pa
raukti atsakomybėn.

Sviesto ir kiaušinių mekle- 
•iai irgi busią kaltinami peržen
kime taip vadinamo Shermano 
orieš-trnstinį aktą. Pereitą sa
vaitę perjluaršalą tapo užgrieb
ta 40,001 Išvarų cukraus nuo A. 
F. Pappis? Sako, kad cukrus e- 
<qs labai geras.

Bet ką turės daryti su tuo už
griebtų'cukrumi? Juk tas cuk
rus, tai privatiška nuosavybe to 
pono Pappas. O privatiška nuo
savybė 5Ta šventa ir labai saugo
jama.

Čia greičiausiai, tai tik akių’ 
apdumimas publikai. Visokie či- 
novninkai nori pasirodyt,kad jie 
labai didelį gerą daro žmonėms, 
— smarkiai kovoja už maisto nu 
piginimą. Bet iš tiesų, jie sau tu
ri gerus valdžios džiabus; o mai
stas kaip buvo brangus, taip ir 
bus. Jei atpigs kiek, tai ir vėl 
paorangės.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

* Vodevijiaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj x 

Pirmas Floras 15c. Balkonas.40c.
Prie šių kainų priskaitoma ir 

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

SLAPTAS ALAUS RECEPTAS. 
Alus 12c galionui 

Degtinė 57c galionui. 
Kaui mokėti dauginus? Senus pu

tojantis alus ir gera degtinė, turin
tis visa smarkumų. Kukis lik pa
geidaujamas “Akių blaivintojui ar 
naktinei kepurei”, vynas, biteris, li- 
kieriai, šampanas lengvini padaromi 

verdamuose ««« ■
PiSib^l induose iŠ nekenks.... . daiktu, iNędJI onus iki 6 vai. vak. Solo,to B
Kvicčianie kuriuos .gali nusipirkti visur. Kny- mis visą dinea iki 10 vai. vak.

ga su garantuotomis formuloinis $1 S. GORDOi?, tL
ADORAVO.. 1416 So. Halsted St., Chicago, III

smurgli, Pa. įsteigta 1902

Jau Atspausdinta Ir Galima Gaut

Paskendusis Varpas
Penkių Aktų Pasakos Drama

(Gerhardo Hauptmano. Vertė A. La lis).
Yra tai puikiausia* literaturo* veikalą*—pa*aka-drema—kokio 
ligšiol dar lietuvių kulba neturėjome. Kiekvienas, kas tų vei
kalą akaity*, «l|aity« ne sykį,, bet dešipit ir dvidešimt sykių, 
ir vis negalės atsigėrėt jo puikumu.

TEATRŲ MYLĖTOJAI, LOŠĖJAI!
Pasiskubinkite tų veikalų kuogreičiausia įsigyti ir pastatyti 
scenoje! Nepraleiskite progos. Kaina 50 centų. Adresuokite:

1739 S. Halsted St.,

PRANEŠIMAS.
Nors jau susinešiniai su Lietuva 

ir galimi, tečiau dar yra daug sun
kenybių, kurios apsunkina tųjį su
sinėsima. TAi ne reguliaris van
deninis laivų plaukinėjimas, tai gelž 
kelių trukumas, tai sunkumas gau
ti tam tikrus kai kuriems daiktams 
siunčiant leidimus, visa tai nemaža 
priduoda vargo pavieniems siuntė-' 
jamg, Bet nežiūrint to viso, Lietuvos 
-Amerikos Pramonės Bendrovė pa
laukus kol atėjo laikas, kuriuo viską 
saugiai ir užtikrintai galima pris
tatyti ir patarnauti Lietuvos -Žmo
nėms, eina į darbų ir stengiasi pagel 
bėti Amerikos lietuviams kiek ga
lint padėti sušelpti savo draugus ir 
gimines esančius savo suvargintoje 
tėvynje.

Mums yra gerai žinomas veiklu
mas belgų, prancūzų, čekoslavokų 
Jr italų pašelpoš draugijų. Dabar 
atėjo laikas kuomet ir mes Ameri
kos lietuviai galime nors maža da
limi prisidėti ir parodyti svietui ir 
savo broliams Lietuvoje, kad mes 
tebesame jų broliais, sunais ir duk
terimis ir kad mes ateiname jiems 
pagelbon tuo laiku kuomet jiems pa 
gelba taip reikalinga.

Mes visi žinome, jei nežinome tai 
galime suprasti, kad po ketverių ine 
tų baisiosios karės IJetuvojc žmo
nės kenčia ir šaltį ir badų ir kito-

Kiekvienas, kuris skili 
išimų gerui 
h daryti, ir kaip savo 
igelbėti, kaip siųsti klau

pamąstyk

rikoje turime dauginu negu reikia". 
Ar nebeitų teisinga ir gražu su jais 
pasidalinti?' Ar ne pritiktų minus 
dabar tas kas nuo musų atlieka pa
siųsti,, kad 'jie žiemai užėjus galėtų 
pasinaudofi. 
tai. šį prhįę 
kaip tą vis 
giminėms p; _
skis laišku ir gausi pilnas ir teisin
gas nuo musų informacijas.

Lithuanian Relief Shipmcnt,
6 We.st 18th Street, 'Ncnv York City.

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

VALANDOS! 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

930$ 8 Morgan St, Chicago, III

Vyrišky Drapaną Baigimai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užganėdiniinas. Vyru ir vaiki
nų neatsišauiti, 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 overkutal $15.00 iki .$28.00

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

kol prieš ateinančių žiemų nepakilę 
kainos.

Mes užlaikome taipgi pilnų sande 
1| nežymiai vartotų siutų Ir o'er 
kutų $8.50 ir aukščiau.

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak

Chicago, III.

AUTOMOBILIŲ TAISYMO ŠAPA.
Už pusę kainos kaip kitose šapo- 

se. Taisau visokios rųšics automo- 
billus Jgnišen starterius, generei- 
Iorius. Parodysiu kaip jums pa
tiems pasitaisyti ir už tai neimu pi
nigų kol' nesutaisau automobilių.

PETRAVIčIA,
3147 So. Union Avė., Chicago. 

Telefonas Bouleyįrd 479.

Dr. W. Yn$niewicz
PIRMUTINĖ , LIETUVIŠKA 

GYDYKLA /CIIICAGOJE 
Galvos, Akių, Ausų ir Gerkles 

Reumatizmo, Paiųlyžiaus, Nervišku
mo, taip ir kitų visokių ligų.

PARODA IR EGZAMINACIJA

VALANpOS:
Nuo 9 ryto iki 9 vfekare 

Nedaliomis nuo 9 iki 1 po pietų. 
1407 Mihvaukee Avenue, 

CHICAGO, ILL.

Kunigų 
Darbhi
Filipinų Salose

A

Žingeidi knyga pasis
kaitymui. ' 64 puslapiai.

Kaina 35c.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Chicago, UI..

Pramogai ir laiko praleidi
mui įsigykite naują

SAPNININKĄ 
kurs ‘(‘išguldo .visokius sap
nus, k6ki tik žmonėms pri
sisapnuoti gali.”
Kaina su apdarais $1.50, 

be apdarų 75c.
N A U J 1 E N *0 S 

1739 So. Halsted Street 
Chicagų, III.

inois

Teisingai pritaikytais akiniai* kuomet jus Kenčiate galvos skau
dėjimų, kuomet raštas susibėga i 
krūvų, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet jus esate trumpa
regis arba toli regią, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur. Mano 26 metų 
patyrimas šiame užsiūrfiime su
teiks jūms geriausias pasekmes.

Gydymas visu akių, ausų no
sie® ir tferkles Ilgu. Po priežiūra

~ specialisto. U- 
tarninkais ir petnyčioms nuo 2 
iki 5 po pietų.

JOHN SMETANA <
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čfos lubos, virš Platt’o aptiekos 
Tėmykite j mano parašą.

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

Dr. A. R. Blumehthal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 
i Gyvenimas yra

. tuščias, kada pra 
iraScUBAl nyksta regėjimas J Mes vartojam 

pagerintų Oph- 
thalmometer. Y-

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

Telephone Yards 4317 \ , ) 
Boulevard 6437

I DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Lnbaratorija: 1026 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephono Canal 8110.
GYVENIMAS: 3412 S.. Halsted Street

VALANDOS: S—9 ryto, tiktai.

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago t 
Telephone Haymajrket 25*4

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
/Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago

Telephone Drover 9693 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedėliotus 10—12 dienų.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 27 metai

• Gyvenimas ir Ofisas 
3149 S. Morgan st., kertė 32 st.

Chicago, Illinois.
> SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO
T\uo 9—10 ryto, nuo 12—2 i>o 
pietų ir nuo vakare.' Ne

daliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

Telephone Yards 5032

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

VALANDOS: Nuo 8 iki H ryto— 
ir nuo 5 iki 8 vakare

Dr. M. T. Strikolis j
LIETUVIS GYDYTOJAS 

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

Rez. Tcl. Seeley 420

Tel. Yards 3654. AKUŠERKAj

Mrs.A.MlcliniewlczR:
Baigusi Akušerijos kol 
legijų; ilgai praktika-! 
vusi Pcnnsylvanijos^^ 
hospitalėso įr Pasek-! 
m ingai patarnau-K^ 
{ja prie gimdymo.^ 
Duodu rodą visokio-! 
se ligose moterims irt ’ 
merginoms.
3113 So. Halsted Str. I

(Ant antrų lubų) B- « 
Chicago, 111.

Nuo 6 iki 0 ryte ir 7 iki vėlai vąk
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Liitivii; Rateliuose.
BIUDGKPORT

Pėtnyčios vakare, 29 rugp. 
Mildos svetainėje, buvo prakal
bos “Biblijos Tyrinėtojų Drau
gijos”. Žmonių prisirinko pilna 
svetainė. Mat buvo garsinama; 
“Kur numirusieji randasi.” Tai
gi žmonės, o ypatingai tie, kurie 
daT biskį prisibijo pomirtinio 

. gyvenimo, tuomi buvo užintere- 
suoti.

Pirmiausia pagiedojo porą 
giesmių, kaip tai yra daroma jų 
visuose susirinkimuose. Paskiau 
brolis Baneckas (jie taip avė ti
tuluojasi), pasiremdamas bibli
jos ištraukomis, aštriai kritika
vo dvasiškiją ir valdžias. Kliuvo 
popiežiams, karaliams ir kuni
gams. Užkliudė ir laisvamanius, 
bet mandagiai, nesikoliodamas. 
Netaip, kaip musų kairieji kad 
daro. Nors jie su laisvamanių ir 
socialistų platformomis visai ne
sutinka, bet etikos moka prisi
laikyti, — neįvardija ir nepra- 

* vardžiuoja kitų. Mačiau irgi bu
vo keletas musiį kairiasparnių. 
Taigi kairiasparniai, tie revoliu
cionieriai, kaų> jie save vadina, 
turėtų pasimokinti mandagumo 
nuo biblijos tyrinėtojų.

Aš patarciaum. usųt kairiem- 
siems tankiau lankyti biblijos 
tyrinėtojų susirinkimus; gal pa
simokintų mandagumo; nes da
bar kairieji taip mandagus, kad 
jau visas Bridgeportas juokiasi 
iš ketvirtosios kuopos susirinki- 

' mų. — J. Beliaskas.

ją. Mes turime dėties prie naujai 
susitvėrusios komunistų parti
jos. — Draugai nebijokit komu
nistų varcio, nes tas vardas yra 
istoriškas. Karolis Marksas ra
šydamas manifestą nepavadino 
spcialistų manifestu, bet pavadi
no komunistų manifestu*”

Ketvirtas kalbėjo lenkiškai — 
pravardės nenugirdau. Jisai ne- 
šmeižė socialistų, tik agitavo už 
komunistų partiją.

Penktas kalbėjo Stoklitskis; 
šis nesivaržydamsa niekino So
cialistų Partiją. Išvadino ją'“ša
šu” ant proletarų kūno. Komu
nistai dabar darą tam “šašui” 
operaciją — plėšo jį į šmotus. 
Maldavo, kad remtų komunistų 
partiją ir aukotų jai kuodail- 
giausia pinigų. Rinkimams įgrą- 
sino neimti nuo tų pinigų, kurie 
neturi raudono ženklo, bet rin
kėjai Stoklitskio įsakymo nek
lausė'— ėmė nuo kožno, kas tik 
davė. Mat, pinigai neturi frak
cijų: biznis, tai vis biznis.

šeštas kalbėjo Salcik, žydiš
kai, šis Irgi nemažai paleido, sti- 
prių žodžių Socialstų Partijai.

Vėliau Knapnagelis, išsitrau
kęs iš kišeniaus kažinkokį surū
dijusį raktą, sakė, kad su tuo 
raktu busią atidarytos kalėjimo 
durįs ir busią išleistas Dtbsas. 
Dar kažinką pamurmėjęs apie 
menševikus, uždarė prakalbas 
Jau buvo vėlu ir vėsu; kiti dar 
šoko, o kiti ėjo namų link.

— Piknike Buvęs.

LAVINIMOSI SUSIRINKIMAS.

KOMUNISTŲ PIKNIKAS

Nedėiloj. rugp. 31 d., černaus 
ko darže buvo piknikas penkių 
suspedduotų svetimkalbių soci
alistų organizacijų. Žmonių bu
vo daug. Piknike smagaus įvai
rumo ir gyvumo nesimatė. Pro
gramas susidėjo vien iš kalbų. 
Pirmas kalbėjo kom. part. org. 
iš Detroit , Orlik. Antras kalbė
jo Lemerten. Trečias kalbėjo 
Stilsonas; kuris maždaug pasa
kė šiaip:

— Mes kairieji turime už pa
reigą kiekvienas, kaip tik galima 
greičiau, atsikratyti nuo tos au
tokratiškos, plutokratiškos ame
rikoniškos Socialistų Partijos. 
Musų visų pareiga kovoti prieš 
ją, kaip prieš-bitvžnazišką parti-

Jei skauda — natriu 
kitę su

Pain-Expelkr
Jla suminkštius tuos 

PMtrruslus raumenis ir 
jus Jausitės vėl miklus 
Ir vikrus.

Žiūrėkite, kad butu 
su INKARO ženklu !

Galima šaut vlsoro 
antiekosH nz 35e ir 
arb i rt'iaiuzdint nuo

F. AD. R1CHTER & CO..
32S-3M BreaJv.v, Y--V

Nedėlioj, rugp. 31 d., Aušros 
svet. buvo “lavinimosi” lekcija. 
Rąngė ją LSS. 4 kifopa, Jaun 
Liet. Soc. Lygos 1 kp., ir J. Liet. 
Am. Taut. Kliubas. šnekėtojas 
lekcijos buvo J. A. Dcmentis iš 
Mihvaukče, Wis. Tema lekcijos 
buvo šitokia: “Mihvaukee, Ber
geris, Grigaitis ir Naujienos”. 
Žmonių buvo tuzinas, šnekėto
jas, išsiėmęs iš kišeniaus Nau
jienas, padėjęs ant stalo, užreiš- 
kė: ’

“Aš nesutinku su Naujieno
mis, bet aš imu iš jų kritikai me
džiagą. Apie Grigatį pakalbėsiu 
vėliau; o dabar kalbėsiu apie 
miestą, Mihvaukee. Musų miesto 
majoras socialistas; bet kaip ga
vo majoro vietą, išnyko iš jo so
cializmas. Pirmą gegužės nepri
tarė darbininkų Šventei, o 4 lie
pos iškabinėjo amerikoniškas vė 
liavaš. — Bergeris, jus žinote 
koks jis veikėjas. Po St. Loįris 
Socialistų Partijos suvažiavimo, 
Bergeris sulaužė partijos suva
žiavimo nutarimus — pirko bon 
sų ir ėjo sakyti socialistams pra
kalbą lydimas kareivių. — Gri
gaitis išdyko ir ^čiojasi iš musų 
negramotnumo. Įdėjo į Nmas 
LSS. 1 kp. sekretoriaus laišką su 
visomis gramatikos klaidomis...

Mes perkame Liberty Bonds 
už pilną “Cash” vertę, 
Atneškite arba atsiųskite i 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais ir 
Subatomis 9—9.

J. G. SACKHEIM & CO.
1335 MILWAUKEE AVĘ.
tarp Paulina ir Wood Sts.
................... ‘ . ......   i

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

SPECIALIAI: Malcva malevojimui ytubų iš vidaus, po $1.50 už gal.
CARR BROS. WRE€KING CO.,

3003-3029 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS/

Hoffman Mokykla
Įsteigta 1910. Mes prirnegianie 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 Iligh School diplomą gavę mokiniai priimami į 
daugelį kolegijų: ^Musų mokykla turi pradedamąjį skyrių, kur 
mokinama aritmetikos, gramatikos, laiškų rašymo, spclinimo, 
skaitymo, kalbėjimo (ANGLIŠKAI), istorijos ir geografijos. Mo
kestis už mokslą nebrangi.

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

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

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

HOFFMAN PRIRENGIAMOJI MOKYKLA
1537.39-41 NORTH ROBEY\ STREET, CHICAGO, ILL.

(Arti Milvvaukee Avenue).
■ i

f

Vėliau tam šnekėtojui buvo 
patėmyta, kad jis daro klaidą, 
primesdamas Grigaičiui tą pra
sižengimą, nes tame laike Nau
jienas redegavo Dr. Montvidas. 
Zolpis iššokęs tikrino, kad vis
gi Grigaitis kaltas.

Nekurie paskiau juokėsi, kad 
šitokie švietėjai ne šviečia, ne 
lavina darbininkus, bet tamsina 
ir demoralizuoja tokiomis lek
cijomis. —Buvęs.

" Iš LSS. 4 kp. susirinkimo.

Subatoj, 30 d. rųgp. buvo ket
virtosios susirinkimas. Pirminiu 
kavo Čeponis; susirinkimą vedė 
tvarkiai. Buvo vioskių raportų 
nuo įvairių komisijų ir žodžiu 
ir raštu. Rezignavo kp. org. Za- 
ve. Jo vieton išrinktus, sakytum, 
Kairys. Nominavo LSS. virši
ninkus. Stilsonas atsilakė nuo 
•ekretoriabs kandidatūros. Ma- 

užuodžia kitą džiabą. Vik
šris verkdamas raportavo iš Nau 
įienų direkcijos susirinkimo. 
\pgailestaudamas, kad Naujie
nų biznis eina kaip iš pypkės,— 
tūkstančiai dolerių pelno kas 
mėnuo lieka.

Stilsonas skaitė iš anglų laik
raščio ir aiškino, kad Socialistų 
Partijos konvencija išbraukė 81 
lelegatą ir išmetė laukan su pa- 
gelba detektyvų ir policijos. Iš 
o džiaugsmo taip buvo susiner
vavęs, kad nebegalėjo nei žodžio 
štarti; tik žiopčiodamas vos be
galėjo perskaityti tą žinią.

Susirinkimas tęsėsi Jki pir
mos valandos, bet didelio triukš
mo nebuvo, kaip kitais sykiais 
kad būdavo. Manau, kuopa pra
tęs tvarkytis — karštimai at
vės, nes pamatė, kad vien su kar 
ičiu negalima nieko nuveikti. 
>is susirinkimas buvo rimtesnis 
negu pirmiau buvusieji susirin
kimai. —- Jos. Beliaskas.

*VAIKŲ DIENINĖ GLOBA.

829 W. 33rd place. Vaikų die
ninė globa praneša lietuvėms 
moterims, kad nou 30 d. rugp. i- 
ki 15 d. rūgs. Coliseum svetainė
je bus rengiama daug viešų pas
kaitų apie vaikus; bus nurodo
ma, kaip galima išauklėti svei
kus vaikus. Del platesnių infor
macijų galite kreipties prie Mrs.

avė., Tcl Boulevard 9331.

MĖSOS PONAI RAUDA

Armour ir kompanija išduo
dama savo savaitinį raportą sa: 
ko, kad masių spėka ir valdžios 
propaganda už augštas pragyve
nimo kainas, suparalyžiavo jų 
biznį. Užtat turėjo nupulti kai
noms ant gyvulių. Vadinasi, ta 
kompanija verkia, kad ji dabar 
turinti mažiau mokėti už gyvu
lius. O už mėsą, skerdyklose tur
būt vis dar tą pačią kainą tebe
ima. Taigi kompanijai ta agita
cija dar ant nados išėjo. Sup
rantama, farmeriai, kurie prista 
to gyvulius skerdykloms, tiems 
blogiau, nes kompanija pasi

naudodama agitacija, pradėjo 
mažiau mokėti zuž raguočius. 
Tokia mat jau lupikų politika— 
verkia ir lupa.

TRAGEDIJA.

Subatoj, 3 vai. po pietų, po nr.
1220 W. Adams St., kaimynai

Vėliau apie 11 vai. nakties pas
tebėta, kad tame name nepapras 
tai tyku, ir tamsu.. Davė žinią 
policijai. Policija išmušė langą 
ir rado nušautą C. W. Richnrd- 
są, \jce-prezidentą I). W. Bos- 
ley kompanijos, o kitame' kam
baryje rado nušautą p-lę Marie 
Meyers, kuri tarnavo Busley

Prakalbos
Sorcdoj rugsėjo 3 d. Mildos sve

tainėj, Halstt'd ir 32 gatvės, rengia 
L. M. P. S. III raponas. Kalbūs dak
tarė BALTRUŠAITIENĖ iš Pitts- 
burgho, Pa. Taipgi tikimasi, kad 
kalbės A. Jaškevyčiutč. ir Ballru- 
nylė-Karosienė iš rytinių valstijų. 
Tos draugės šiomis dienomis yra 
Chicagoj kaipo delegatės Komunis
tų Partijos konvencijoj. Prakalbos 
prasidės 8 vai. vakare. f Kviečiame 
visus atsilankyti ir išgirsti jų pra
kalbų. '

JŪSŲ PLAUKAI reikalauja atiprinumo- 
v / jo vaisto. Kiekvienas

turėtų vartoti tam tikslui gerų vaistą; musų 
nuomone nėra geresnio kaip Severos Plaukų 
Stiprintojas, kuris sustabdo plaukų slinkimą ir 
padidina jų sveiką augimą. Kaina 65 centui ir 
3 centai valdžios mokesčių.

BURNA PLAUTI reikia mažiausiai sy
kį į dieną, norint 

užlaikyti ją sveikame stovyje. Jus patirsite, 
kad Severos Antigepsoliun geriausiai tinka tam 
tikslui. Mes tik prašome, kad jį gerai ištirtu- 
luelc. Kaina 35 ir 2 centai valdžios mokesčių.

I
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Saugokite Savo Akis J

Ar Skauda Jums Strėnas?
Tus gal greičiausiai bus dėlto, kad jūsų inkstai suirę ir kad reikia imti koks-nors vais
tas vidun prašalininnn priežasties, prašalinimui skausmo ir atitaisymui sveikatos. Iš 
musų pačių pjilyrimo mes žinome, kad

Severa’s Kidney and Liver Remedy
yra idealiu vaistu nuo uždegimo inkstų, ai* pūslės, nuo susilaikymo, ar tiršto šlapina
mo, geltligės, skilvio surugimo, paputusių kojų^r strėnų skaudėjimo nuo inkstų klin
ties. Jis buvo pageidaujamiausiu vaistu vaikams nuo prišlapinimo lovon. Kaina 75c 
ir $1.25 ir 3 ir 5 centai valdžios mokesčių.
Jei Jus negalite gauti kokių Severos vaistų savo apielin-iM r- orį/rna pn pofUr Danido h 
kės aptiekoje, tai rašykite tiesiog, Įdėdami reikalaujamąjjer»wtltnA UU«j VuUdi nuplUS, Id 
sumą, drauge su taksais pas

JŪSŲ VEIDAS turėtų būti sveikatos pa
veikslu, liuosas nuo viso

kių ydų. Jei jis nėra tokiu, tai subraukikite 
jį retkarčiais, vartodami Severos Veldinį Kre
mą tam tikslui. Jis padaris veidą žėrinčiu. 
Kaina 35 centai ir 2 centai mokesčių.

TOALETINIS MUILAS turėtų būti tiek 
vaistuotas, kad 

jis butų antiseptiniu. Jus rasite tinkami) vais- 
tuotUiną Sveros Gydančiajame^ Muile. Jis pa
tariama vartoti kiekvienam šeimynos nariui 
kasdien per apskritus metus. Pamėginę įsiti
kinsite tame. Kaina 25 centai ir 1 centas mo-

kompanijoj, 1155 Fulton Si.
P-le M. Meyers gyveno 4220 

W. Adams St., ir ji viena buvo
P-lė 

w____ r„. . „
namie. C. W. Richardą atvažiuo
davęs* labai tankiai pas ją — vis 
jo automobilius stovėjęs prie 
durų. Gi Richards’o šeimyna gy
veno 3328 Washington Blvd., 
bet jo pati su vaikais buvo išva
žiavusi vakacijų. Richards pasi
likęs vienas, nukeliavo prie sa
vo stenografės-meilužės ir gavo 
nuo jos kulką pakaušiu.. Sako, 
kad mergina jį nušovusi, nes re
volveris rastas jos rankoje, o pa
skiau ir pati nusišovusi. Ri
chards buvęs turtuolis — fabri
kantas;; užtat ir mėgdavęs sti 
meilužėmis pasilinksminti. Bet 
šiuo sykiu jo’Tlnksmybė užsi
baigė liiričia.

CUKRAUS PONAI.

Didi a pi ai rašo, kad cukraus 
trustas bus klausinėjamas prisai 
kintųjų teisėjų. Ir buk esą jau 
laug apkaltinančių prirodymų. 
Keturi cukraus baronai jau esą 
ireštuoti, o dar devyni esu įvar
dinti kaipo cukraus monopolis
tai.

Ne vien tik cukraus monopo
listai busiu patraukti atsakomy
bėn, bet ir kitokių valgomų d^i- 
gtų mekleriai, kaip tairkonser- 
/ų gamintojai, bulvių, daržovių 
r vaisių pristatytojai busią pa
raukti atsakomybėn.

Sviesto ir kiaušinių mekle- 
•iai irgi busią kaltinami peržen
kime taip vadinamo Shermano 
Dricš-trustinį akta. Pereitą sa-

ta 40,000 svarų cukraus nuo A. 
L Dappas. Sako, kad cukrus e- 
iąs labaj geras.

Bet ką turės daryti su tuo už
žiebtų cukrumi? Juk tas cuk
rus, tai privatisl^a nuosavybe to 
pono Pappas. O priva tiška nuo
savybė yra šventa ir labai saugo
jama.

Čia greičiausiai, tai tik akių 
apdumimas publikai. Visokie či- 
uovninkai nori pasirodyt,kad jie 
labai didelį gerą daro žmonėms, 
— smarkiai kovoja už maisto nu 
piginimą. Bet iš tiesų, jie sau tu
ri gerus valdžios džiabus; o mai
stas kaip buvo brangus, taip ir 
bus. Jei atpigs kiek, tai ir vėl 
pabrangus.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

* Vodevijiaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj x

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

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

Jau Atspausdinta Ir Galima Gaut

Paskendusis Varpas
Penkių Aktų Pasakos Drama

(Gerhardo Hauptmano. Vertė A. Lalis). )
Yra tai puikiausias literatūros veikalas—pasaka-drema— kokio 
ligšiol dar lietuvių kalba neturėjome. Kiekvienas, kas tą vei- 

,kaią skaitys, skaitys ne sykį,, bet dešimt ir dvidešimt sykių, 
ir vis negalės atsigėrėt jo puikumu.

TEATRŲ MYLĖTOJAI, LOŠĖJAI!
Pasiskubinkite tą veikalą kuogreičiausia įsigyti ir pastatyti 
scenoje! Nepraleiskite progos. r Kaina 50 centų. Adresuokite:

1739 S. Halsted St Chicago, III.

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

Gydymas visu akių, ausų, no- 
sie« ir aerkles ligą. Po priežiūra 

~ specialisto. U- 
tarninkais ir petnyčioms nuo 2 
iki 5 po pietų.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

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

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

Dr. A. R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

% Gyvenimas yra
. tuščias, kada pra 

nyksta regėjimas 
/ Mes vartojam 

pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga dorna at 

• kreipiama į vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak.4 
nedėliomis, nuo 10 iki 11| dieną 
4649 S. Ashland aV. kamp.47 st.

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

........... " ■■■"-< *. .... . ■ > ■ ....... - — ■- 
PIUNEšlMAS.

Nors jau susinėsimai su Lietuva 
ir galimi, tečiau dar yra daug sun
kenybių, kurios apsunkina tąjį su- 
sinešima. TAi ne reguliaris van
deninis laivų plaukinčjiinas, tai gelž 
kelių trukumas, tai sunkumas gau
ti tam tikrus kai kuriems daiktams 
siunčiant leidimus, visa tai nemaža 
priduoda vargo pavieniems siuntė
jams Bet nežiūrint to viso, Lietuvos 
-Amerikos Pramonės Bendrovė pa
laukus kol atėjo laikas, kuriuo viską 
saugiai ir užtikrintai galima pris- 
Jatyti ir patarnauti Lietuvos žmo
nėms, eina j darbą ir stengiasi pagel 
bėti Amerikos lietuviams kiek ga
lint padėti sušelpti savo draugus ir 
gimines esančius savo suvargintoje 
tėvynje.

Mums yra gerai žinomas veiklu
mas belgų, prancūzų, čekoslavokų 
.ir italų pašelpos draugijų. Dąįiar 
atėjo laikas kuomet ir mes Ameri
kos lietuviai galime/nors maža da
limi prisidėti ir parodyti svietui ir 
savo broliams I/ttuvoje, kad mes 
tobėsame ju broliais, sunais ir duk
terimis ir kad mes ateiname jiems 
pagelbon tuo laiku kuomet jiems pa 
geibo taip reikalinga.

Mes visi žinome, jei nežinome tai 
galime suprasti, kad po ketvertų mc 
tų baisiosios karės Lietuvoje žmo
nės kenčia ir šaltį ir badą ir kito
kius npatogunuis. Jiems trūksta ir 
maisto ir drabužių, o męs čia Ame
rikoje turime daugiau negu reikia. 
Ar nebūtų teisinga ir gražu su jais 
pasidalinti?’ Ar ne pritiktų mums 
dabar tas kas nuo musų atlieka pa
siųsti,, kad -jie žiemai užėjus galėtų 
pasinaudoti. Kiekvienas, kuris sk.rk 
tai, šį pranešimą gerui pamąstyk 
kaip tą visą daryti, ir kaip savo 
giminėms pagelbėti, kaip siųsti klau 
skis laišku ir gausi pilnas ir teisin
gas nuo musų informacijas.

Lithuanian Relief Shipmcnt, 
6 Wcst 18th Streęt, New York City.

AUTOMOBILIŲ TAISYMO ŠAPA.
Už pusę kainos kaip kitose šapo- 

se. Taisau visokios rųšics automo
bilius Tgnišėn startęiiuŠ, generei- 
torius. Parodysiu kaip jums pa
lioms pasitaisyti ir už tai neimu pi
nigų kol nesutaisau automobilių.

D. PETRAVIČIĄ,
3147 So. Union Avė., Chicago. 

Telefonas Boulevard 479.

Dr. W. Yii$žkiewicz
PIRMUTINĖ LIETUVIŠKA 

GYDYKLA CH1CAGOJE 
Galios, Akių, Ausų ir Gerklės 

Reumatizmo, ^Paralyžiaus, Nervišku* 
mo, taip ir kitų visokių ligų. 

PARODA IR EGZAMINACIJA

VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 9 vakare

Nedaliomis nuo 9 iki 4 po pietų.
1407 Mihvaukee Avenue, 

CHICAGO, ILL.

Telephone Boulevard $160
DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

>303 8 Morgą* St, Chicago, 111 
..m.,-,... , ........~ .i- -*r——

Minyky 
Kunigų 
Darbai

Filipinų Salose
Žingeidi knyga pasis
kaitymui. 64 puslapiai.

Kaina 35c.

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

Gydo aitrias ir chroniikas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausiai 
metodas X-Ray ir kitokius elektros pri> 
taisus.

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. • Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 6—9 ryto, tiktai.
"........ Li, "... j.

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

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
/Specialistas Mųteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 13354 So. Halsted St. Chicago

Telephone Drover 9693 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Ncdčlioins 10—12 dieną.

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

3149 S. Morgan stM kertė 32 st.
Chicago, Ulinois.
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 Yardg 687

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 S. Morgan st Chicago

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

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

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

Rez. Tcl. Seeley 420

Vyriškų Drapanų Sargeliai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užrfanėdinimas. Vyru ir vaiki
nų neatsišaukti, padaryti ant už
sakymo siutai ir overkautai, vėliau
sios štai lės ir konservatyvi modeliai. 
$20.00 iki $45.00.

Vyrų ir vaikinų gatavai padaryti 
siutai ir ovęrkutai $15.00 iki .$28.00

.Vyrų kelnes $3.00 h" aukščinn 
Vaikų siutai $5.00 ir aukščiau.
Pirkite sau gvęrkutus dabar pa 

ko! prieš ateinančią žiemą nepakilc 
kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sande 
Ji nežymiai vartotų siutų ir bver 
kutų $8.50 ir aukščiau.

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

Atdara kas vakaras iki 9 vnl. vak

SLAPTAS ALAUS RECEPI AS.
Alus 12c . galionui 

Degtinė 57c galionui.
Katu mokėti (langiaus? Senus pu

tojantis alus ir gera degtinė,Jurin- 
tįs visa smarkumą. Kokis tik pa
geidaujamas ”Akių blaivintojui ar 
naktinei kepurei”, vynas, bitebis, li- 
kieriai, šampanus lengvini padaromi 
namuose paprastuose verdamuose t 
induose iš nekenksmingų daiktų,iNędėliomis iki 6 vai. vak. Subnto 
kuriuos .gali nusipirkti visur. Kny- mis visą dineą iki 10 vai. vak. 
ga su garantuotomis formulėmis $1 S> GORDOI7,

ADORA CO.. U15 So. Hahted St., pdeago, III
L.M.PNS. UI RAJONAS. ' P. O« Pittsburgli, l’a. įsteigta 1902?

Kokis tik pa- 
Akių blaivintojui ar ziP* vvmic KilniMv Ii-

v Y

Pramogai ir laiko praleidi
mui įsigykite naują

SAPNININKĄ 
kurs “išguldo visokius sap
nus, koki tik žmonėms pri
sisapnuoti gali.”
Kaina su apdarais $1.50, 

be apdarų 75c.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street
Chicago, III.

Tel. Yards 3654. WtušERKA

Mrs.A.Mic!ml8wic?
Baigusi Akušerijos kc 
legiją; ilgai praktika
vusi Pennsylvanijos 
hospitalčse ir Pasek- 
nl ingai patarnau- 
{ja prie gimdymo, 
Duodu rodą visokio
se ligose moterims ir 
merginoms.
4113 So. Halsted Str.

(Ant antrų lubų)
Chicago, III.

Nuo G iki 9 ryte ir 7 Iki vėlai
»■! .. .............................................. ■ II IiiilOM ..........
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Pranešimai i REIKIA DARBININKŲ AUTOMOBILIAI NAMAI-žEME DRAUGIJOS DRAUGIJOS

Pastaba atsiunčiantlema draugijų
Draugijų viršininkai ar įgalio
tiniai. siųsdami Redakcijai 
pranešiinus, turi būtinai ant 
to paties pranešimo pasirašyt 
savo vardą-pavarde ir adresą 
Redakcijos žiniai. Kitaip pra
nešimas nebus įdėtas.
Draugijų pranešimus apie 
mitingus etc. skelbiame dy
kai, bet jie turi būt trumpai 
surašyti, kad neužimtų daug' 
vį etosai r alsiųsti Redakcijai 
iš vakaro ne vėliau kaip iki 8 
P M Nesuspėjant raštu, galima 
telefonu, Canal 1506, pranešti

— Redakcija

Kensington. — Ateities Žiedo, vai
kų draugijėlės, (po globa 67 kp,). iš 
priežasties atsidarymo mokyklų 
praktikos perkeltos iš scredos į su- 
balų. Visi susirinkite subatoje 6 d 
rugsėjo, 10 vai. to į Palmcr Purk 
svetainę. Toj dienoj bus visada lai
koma tenais praktikos. — Globėjo.*

Brighton Park. — Lietuvių Brigh- 
tdn Park Politiškas Pašelpinis k lai
bas laikys savo mėnesinį susirinki
mų ketverge, rugsėjo 4 d., P. Win- 
pelewrkio svetainėje, 4500 So. Tai- 
man Avę. Visi draugai prašomi su
sirinkti, — — 1.... ‘‘ 1
kalų.

nes vra daug svarbiu rvi 
— J. Wikart Rast.

PARSIDUODA labai pigiai Pack 
ard automobilius, 5 naujos rallan 
kės, 8 pasažieriams, > gailina vartoti 

žas pu į ieškojimas darbininkų j šermenims, vestuvėms ir kitoms pro 
, , u.-niu- t.iinui iiiiriliioflnitiik ti'ii* /du 

vielų “streikuojančių darbinin
kų”. Visiems yra gerai žino- 

Įimk kad tokių apskelbimų 
INaujienos niekad nepriiindinė- 
jjo, nepri/iindinėja ir nepriimdi- 
nes, nors r kažinkiek kas už 
juos mokėtų. Be,t šitas apskel
bimas subatoje patilpo per ofi
so dailininko sikubiiiimų, nepa
tyrimų ir neapsižiūrėjimų. Jį 
kas nors atnešė -naktį, kada ofi
se dirbo t k vienas 
naujas darbininkas. PriĮČinęs 
tų paskelbimų, tas ofiso darbi-j 
ninkas skubiai padavė jį staty
ti, jo gerai nt i neperskaitęs. Ka
da apkelbimas 
tilpo, išrodė 
džiausią šposų 
noins iškirsti, 
nistracijai dėl to yru bifisiai ne- 
: magu.

Naujienų Administracija.

! Naujienų subatos numeryje 
■apskelbimų skyriuje tilpo ma-

guins; taipgi parduodama dar /du 
■ karui ir labai gera biznio vieta prie 
!put lietuvių bažnyčios Repair Shop 
I and Livery, 708 W. 18 St., Tel. U.a 
nal 3348.

u-
Turi būt parduotas 1919 mados 

automobilius 7 pasažieriams, visai 
naujas su naujomis Iv ral laukėmis | 
ir 1 extra, ir šilkiniais dėklais. At
sišaukit tuojaus. nes išvažiuoju į 
kitą miestą. Tel. Yards 4010.

PARSIDUODA labai pigiai auto
mobilius Chevrolet 1917 metų, al- 

. . į rodo ir eina kaip naujas, elektra nepatyręs j tH.aiĮetjain,ls įr (|allg dalykų cx- 
tra, parduosiu pigia kaina. Kreip
kitės vakarais 6 vai. į savininką M. 
Masiliūną 1318 So. 49 Ct., Cicero, 
Illinois. /

tokai bildu pa
tapytum kas di
lia taiku Nuujie- 

Naujienų Adini-

PARSIDUODA /Maxweli automo
bilius 1919, 1.700 myliu važinė
tas, bet atrodo visai naujus. Atsi
šaukite šiuo adresu:

1340 So. 48th ^'t., .Cicro, III.

PARSIDUODA 2 pagyvenimais 
mūrinis mimas. Biznis skersai gat
vę .netoli mokyklos ir bažnyčios.

B. XVintcr, 
636-638 X\r. 37 St., (’hieago, III.

PARSIDUODA 8 kambarių mūri
nis namas ir du lotai. Galima įtai
syti du pagyvenimus. Labai pigiai. 
Kaina $2,500. Atsišaukite 3616 So. 
Union Avė.

ANTRAS MORTGAGE.
Aš turiu privatiškg Fondą dėl in- 

vestinimo į antrus mortguglus, duo
du ant gerų išlygų.

II. O. MULKS.
Ruoni 1117 Herris Trust Bldg.

UI XV. Monroe St., Tel. Central 8830

MOKYKI OS

J. Katilius, Kasierius,
1685 Mllwauk.ee Avenue 

Susirinkimai atsibuna kasmėnesis 
pirmų pėtnjčią 7:30 valandų vakare 
Unijos svetainėje. 1564 N. Robey st. 
prie put MUvvaukee avenue

DR-TES MEILES LIET. AMERIKOJ 
VALDYBA (CKFRO. TLL.):

Frank Sadauskis, pirmininkas, 
1522 — 49th Avė., Cicero, 

Kazimieras Bladikus, vice-prez.,
I Antanas Morgevich, prot. raštinink., 

1923 S. Union Avė., Cicero, III. 
Izidorius \Vcdeckis, fin. rašt.,
' 555 XV. 14th St. City.

JuoMpBr-Svedns, kasierius, 
Petras įkalnius, centralinis rašt., 
Petrus Venckus, kasos globėjas, 
Izidorius )YusČius. kasos apiekunas, 
Antanus Žičkus, pirmas maršalka, 
Geo. M. (’hernauckas, antras mariC 
Kaz. Bladikas, ligonių Apiekunas, 
Stanislovas Romanas, teisėjas.

DRAUGYSTE PALAIMINTOS 
LIETUVOS.

Valdyba 1919 metama:

Iii.

Fin. Kaz. Oivauskas, ' . , 
818 Jenne Street ; 

Iždin., Ig. Orlickis,
313 N. Sheridan Road 

Iždo globėjai:
Juozas Poška, 809 Albert Street
M. Songaila, 653 Market Street 

Maršalkos:
Jonas Kasiulis—, 653 Gardim Street
M. Nekrutąs, 420 Orangt- Street

Teisėjas Antanas Bobele,
313 Quince Street 

Vėliavanešiai:
Juozas Jurevičius, 152 Main —St.
Petras Miliauskas, R. 1 Box 56 

Durininkai:
N. Janavičių, 614 Market Street 
Ben. Kančios, 274 N. Chicago St.

Just. Antimavičia, iždininkas,
1719 Eilėn St.

II. RaiiskiniufČ, kont. rašt.
1652 Wabansia Avė.

Fr. Kasiulis ir J. Valiulis, Iždo glob.
.1. Dauginis, maršalka.
G. H. Moldenhauer, dak. kvotėjas.

1554 W. Chicago Avė. 
Susirinkimai atsibuna pirmą se- . 

rėdą kiekvlcpo mėnesio, Liuosybfs 
svet. 1822 \Vabohsia Avė.

NAUJIENŲ” STOTIS

HARVEY. ILL.. AMERIKOS LIETU 
VIŲ PAAAŲPOS KLIUBO.

Valdyba:

Pirmininkas Alex Lemesh,
155 and Vincennes R., Box 

Phonlx, 111. 
Vice-pirm. Kazimieras Norwich,

15520 Loomis Av., Harvey, III. 
Rašt. Antanas Bernotas, 

, III.

88,

..Prakalbos. — l.MPS. III Rajonas 
rengia sUrvdoj, rugsėjo .3 d. Mildos 
svetainėje prie Halsted ir 32 gatvės. 
Kaibės daktarė BALTRUŠAITIENE 
ir gal A. Ja&kevyėiutė bei K. Balt- 
runytė-Karosienė iš rytinių valstijų, 
kurios atvyko Chicagon kaipo dele
gatės Komunistų Partijos ' konven- 
cijon. Pradžia prakalbų 8 vai. vak. 
Kviečia visus. —- LMPS TI1 Rajonas

RANDAI
ARF.NDON. Kas nori paimti u- 

rendon arba pirkti gera vietų barz- 
daskutjklai (barberlapei), tai da
bar gauna gera yieta. Vieta išdirb
ta nuo dešimties metų. Atsišaukite
P. O. Joliet, Rockdalc, III.

REIKALAUJA merginų prie Šva ............... ........ . ..... ____________
raus dirbtuvės darbo. Gera alga. Į uręitai. Uau. I .uksha. 514 Mocn Av., 
Prityrimus nereikalingas. Ateikite *• . ............................
prisirengę dirbti.
The C.'assad)—l-’airbank Mfg. Co., 

6102 So. La Šalie St. NAMAI-ŽEM6

I MPSA. 29 ko. rengia koncertą ir 
balių sausio (Jan.) 4 d. 1920 Mil
dažiu svet. Todėl meldžiame kitų 
draugijų nerengti tą dienų, kad ne
pakenkus vieni antriems.

M. JokubaiJ*.

PEIKIA 25 merginų prie lengvo 
dirbtuvės darbo $14 pradžiai. Geras 
nuolatinis darbas.

American Insulated XVire Cable 
Co.. 954 XV. 21 St., Chicago, III.

REIKALAUJA merginų, skylinės 
mašinos operuotojų prie valkų dra
bužių ir lengvo darbo rankomis. Ge
ra mokestis. Atsišaukite pas Ogus 
Factory, 900-904 W. 12 St., Chicago.

DIDŽIAUSIAS bni genn* Chicag 
jc , purs t’. /da 2 loiu, krūvoj i»;’x 
130 pėdų P’^al pat 72 Archer Av 
ant puikaus kalno su 15 žaliuojan
čių aržuolų. Atsišaukite pas savi
ninkų.

R. Va’čalt’s.
816 XV. 34 St. iš fronte

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų 

Musų sistema ir yputiškas tuukiui 
mas padary* hi* žinovu I tr?»m.p> 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriat 
siūs kirpimo-designiog ir siuvinį 
skyrius ,kur mes suteiksime pruktii 
ką patyrimą kuomet |ųs mokysitė>Elektra varomos maAiąos musv 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečimni aplankyti i< 
pamatyti musų mokyklą bile laiku* 
dieną ir vakarais ir gauti speciali) 
kai pigią kainą.

Petreuos daromos pagal Jūsų mtt 
rą — bile stailės arba dydžio, ii b 
le madų knygos.
MASTER DE8IGN1NG SCHOOL 

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

Kampas Lake St. ant 4 lubų

Avė.

St.
St.

Ed. Čepulis pirmininkas, 
4028 So. Artesian 

Kl. Laudanskas. pirm, pag., 
1436 So. 48 Ct., Cicero, III.

Ig. Žilinskas, nut. rašt., 
2351 Custcr 

Frank Micklin, turtų rašt., 
2820 XV. 40

Šunį Venckus, kasierius,
4121 So. Sacramento Avė.

A. Selemonaviče, aptekimas ligonių 
1823 So. Peoria St. 

Susirinkimui atsibuna antra nr- 
dridicnį kiekvieno mėnesio, 1-nių 
vai. po pietų. J ui. Malinausko svetai
nėje, 1843 So. Halsted St.

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGIJA 
APŠVIETA

V'aldyba 1919 metams:

LLF. 12 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks utarninke, 2 d. Septem- 
ber 8 v.
Sonėkite 
daug ko 
bus 3238

vakare. Visi draugai ina- 
atsilankyti, nes turime 
apsvarstyti. Susirinkimas 
So. Halsted St.

— Org. F. Alutis...

REIKALAUJU kriaučių prie mo
teriško darbo kotų ir sijonų. Atsi
šaukite — 1765 Ogden Ale., (’hiea- 
go, III.

Pranešame^ visoms progresyvlš- 
koms draugi jums, kad LMPS. 67 kp. 
Kensingtone, rengia metinį koncer
tą fr balių J. Stančiko svet. rugsėjo 
21. Visų draugijų prašome ne
rengti jokių pramogų, šiol apielin- 
kėj, kad nepakenkus vieni kitiems.

— Rengimo Komitetai).

.u----------------------------------------------------------—j

REIKIA janitoriaus pagelbinin- 
k<>, geru mokesnis; atsišaukit į Cap 
fi.rtory, , 
Liedennan Bros & Soboroff Co.

1859 Mihvuukee Avė., City.
REIKALAUJA irnpilų kirpiko, pa

stovus darbas, gera mokestis, kreip
tis pas Empire Mattre.ss Co., 2231 V¥. 
Mudison St.

5 akrai puikios žemės, mažiaus 
kaip viena valanda važiavimo nuo 
Chicagos Burlington gelžkeliu, tin
kama auginimui visokių daržovių ir 
paukščių. Urnai perkant kaina 
$1500. Parduosime - išmokėsi imis: 
$250 tuojaus ir po $15 kas mėnesis. 
Tai yra labai pigu. Apsimokės jums 
pasiskubinti. Rašykite, ielefonuo- 
kite, 4«rba ateikite pas Paul Baub
lys, 140ę XV. 18th St. Tel. Canal 6296

; VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGE8

6205 So. Halsted st, 2407 XV. Ma- 
dison, 1850 N. XVelIs st.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Potrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo* 
ta išmokinti Jus pasiūti suknes už 
$10. Phune Seeley 1643

SARA PATEK. Pirmininkė
V^r^^m***********^^^*^-**^“ “v***^*^’^*'a^**

Pirmininkė M. Dundulienė,
1915 So. Halsted St 

Pirm, pagelbininkė K. Katkevičienė 
, 2252 W. 22nd St.

Nutarimų raštininkė J. Pubarškienė, 
2928 W. 40th PI. 

Finansų raštininkė J. Jazavitienė,
3125 W. 38th St. 

Iždininkė P. Bullckienė
3543 So. Union Avė;

Kasos globėjos:
J. Baranauskienė, 3810 Lowe 
A. YuŠkienė, 3228 W. 38th St. 
Maršalka K. Urbenė, 

3313 Union 
Knygė S. Staslukytė.

x 3239 Einerald
Avė

. Kardo piknikus įvyks nedėlioj, 
. rugsėjo 7 d. G. M. Chernausko dar
že. Rengia Liet. Laisvuuamių Fe
deracija. — Komitetas.

REIKALINGA moteris siūti Stonis 
daiktus mašina; pastovus darbas. 
Atsišaukti pas»Ėmnire Mat t re ss Co., 
2231 W. Mudison St.

LDLD 1 Apskritys duoda koncer-
27 d. lapkričio M. Meldažio svet., 
.... _ ace. Kuopos ir pro-

p’rašomos nc-
tą 27 d. lapkričic 
2242 W. 23rd Pla 
gresyvės draugijos 
rengti tą vakaVą ne jokių pramogų 

— Komitca*.

REIKALINGAS .ŠOFERIS prie iš- 
vržiojimo duonos. Mokestis gera. 
Darbas ant visados. Atsišaukite tuo 
jaus: K. Marazas, .4617 S. Ashland

MERGINOS ir VYRAI mokykitės 
skutimo famato. Ateikite arba ra
šykite. Dienomis arba vakarais.

TR1-C1TY BARBĖK COLLEGE 
819 So. State St., arba 606 West 

Mudison St., Chicago. Ilk

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DR-STE3 
Valdyba 1919 metama:

Priminninkas Juozapas Rūta,
3131 So. Ėmerald

ši^o pranešu visoms urogresiv'.š- 
koms draugijoms, kad Lietu/ių 
Kriaučių kliubas yru paėmęs sve
tainę Związek P o k* k ant Spulių 
26.d., šių me*ų. Bus statomas vei
kalas Lizdas’ Naminio Liūto. To
dėl meldžiame visų draugijų ne
rengti jokių vakarų North Sidčj. 
kad' nepakenkus vieni kitiems.

— Rengime Komitetą*.

REIKALAUJA prityrusių kriaučių 
prie pataisymo ir jaunos merginos 
mokykis siūti, užmokestis gerų pa
gal darbų. Taippat reikalauja pa- 
t> rusins merginos prie siuvimo. At
sišaukite pas M r. Ilanish, 19 E. 
Ja?kson blvd.

PARSIDUODA dviejų pagyveni
mų mūrinis namas, 4 metai kaip sta- 
tjtas, 2 pagyvenimai po 6 kamarius 
su visais įtaisymais, elektra ir mau
dynė, cemento apačia, užpaka
lyj garažius, randos $40 mėnesiui, 
parsiduoda už $3600. Galima pirkti 
su mažai pinigų. Randasi geriau
sioj vietoj lietuviu apgyVentoj ant 
Bridgeporto. Atsišaukit pas Chs. 
Suromski, 3346 So. Halsted.

..... .......................................... Umh., , ,, . ..r.į......................................... r* 
DRAUGIJOS IR ORGA

NIZACIJOS

Avė, 
Vice-pirmininkas Ahtanus Strolie, 

26W SŠ. Peoria St, 
Nut. rašt Kazimieras Demereckis 

3327 So WalUcą Si 
Fin. rašt, Xrincentas Buiskas, 

1520 — 49th Avė., Cicero.

R-J03. SHEBOY- 
GAN,WlS.. VALDYBA.

Protokolų Rašt. Antanas Bernot 
194 — 157th St.. Harvey, 

Finasų Bašt. Mykolas Walenta,
553 — 155th St., Phonfx, 

Kasierius Alex Macikas,
526 — 154th Place, Phonix, 

/ Kasos (liovėjai:
Petras Cheponis,

154 Place, Box 80, 
Louis Buividas,

15819 Latrop Avė., 
Maršalka Petras Delba,

15815 Carce Avė., 
Susirinkimai laikomi 

paskutini nedėldienį, 2 
tų, Gonciarzo svetainėj, 
Phonix, III.

Phonix,
Harvey,

in.
IU.

III.
IU.
111.Harvey, 

kas mėnuo 
vai. po pie-

SLA. 212 KP. VALDYBA 1919 M
Kenosha, Wis.

H. Labanauskas, Pirm., 
818 Albert Street 

Karolis Mickevičius, V. Pirm.
726 Park Avė.

Ignas Baubonis, Prot. Sekr. . < 
728 Park Ct.

Juozas Baubonis, Fin. sekr.
726 Park Avė.

Karolis Mickevičius, Iždin. 
726 Park Avė. 

Sokelis, iždo glob.
1934 Cace Avė., Ručine, XVis. 
Vaičiulis, Iždo glob.,

447 N. Pleasant Street 
Bielskis, Organiz.,

267 Milwaukee avė.
J. N. Pult, Daktaras Kvot. 4 

165 Main Street 
Metiniai komitetai VI. Bielskis ii

Juozus Vaičiulis.

Juozas
Juozas
Vladas

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAfiELPINIO KLIUBO 

Valdyba 1919 metams:

Agentūros ir gatvių kampai kur vi
sados galima gauti Naujienas 

nusitikti.
\! VIDURMIESTYJ:

Madhon ir Franklin, SVXr kampas 
Mudison ir Well, NXV 
Madison ir State. NXV 
Adoma ir La Šalie, NXV 
V:in Buren ir Franklin, NAV 
Van Buren ir Wells. SXV
Van Buren ir Clark. S\V
Van Buren ir State. SXV
Harrison ir XVabash, NXV
I8th ir State. NW

SOUTH SIDE 
Agentūros:

J. B. Aglinskas, 3238 S. Halsted St.
J. Mirauskas, 843 XV. 33rd St.
M. Matulewski, 3121 Lime St. 
XVladis, 2801 Union Avė. 
Svagždis, 2958 Union Avė.
A. J. Kasparas, 3437 Union Avė. 
švelnis, 3416 Wallace St. 
Peldžius, 3651 AVallace St. 
Miščikaitis, 3500 Emerald Avė.
J. Budnikas, 3343 S. Halsted St.
Sol Marcus, 93rd & Cattage Grov«

Avė. . . , ,A. Bar&kis, 5303 Princenton Avė. 
Ą. Januuskas, 4563 S. XVenthwortk

ve
J. čeplinskas, 930 W. 35th PI.

Gatvių kampai

ir Mudison, NW 
ir Juckson, NW 
ir Van Buren, SW

GERAS KR1AUČIUS — bušelma- 
nas ■***> reikalingas į štorą. Darbas 
pastovus. Mokestis geriausia. Trum 
pus valandos. Netoli Chicagos. At
sišaukite tuojaus į Naujienų ofisų.

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI 1 prik,AI A ~ u__ _ I RE1KALANJA prityrusių langų
Pajieškau savo 3 dėdžių; jie pači- plovėjų. . Chicago XXindow Clean- 

na iš Kauno gub.; Raseinių pav. Si- ^a^hington St., kam
lėlio valsč., kaimo Darkintų, Kisie barys -. 
liaus Petro, Juozapo ir Vincento Se-; -----------  - .. ............... -»
lickių. Girdėjau, kad gyvena apie • 
Scrantoną, Pa. Meldžiu duoti 
nią jie’ patįs, ar kas kitas šituo 
resu:

Agnieška Kisielaitė, 
po vvru Agnieška Cl»iw.

R. R. 1, Weslville,

REIKALINGAS janitoriaus pagel- 
bininkas, kuris norėtų mokytis. At- 

a(’ sišaukite E. Therein 6226 Harper 
1 Avė., ant pirmų lubų.

PARDUODAMA: Namas pn. 3347- 
3349 Vfallace St. dvigubo platumo; 
mūrinis, apimantis dvi krautuvi ir 
10 pagyvenimų. Dabartinių įplau
kų ra n domis $150.00 mėnesiui; ga
lima jas padidinti. Lotas 50 per 
125 pėdas. Savininkas negyvena 
čia ir todėl norėtų parduoti pigiau. 
Kainą $14,000.00. Vienas namas 
vertas $15,01)0.00.

Ignatius Čhap A Co., 31st ir XVal- 
lace St.

Juozus Bukauskus, Pirm.,
— 1424 S. lOtb si.

Fr. Makarevičia^- Pirm, pad., 
1618 Huoron

Mot. Baltrušaitis, Prot. rašt., 
1602 Indiana

Kaz. Tutis, Turto rašt.,
719 Alabama

Mot. Benlonls, Iždin.,
1424 So. 11 th St.

Fr. Jesinškas, Iždo glob.,

CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ
KŲ TARYBOS 

^idoitiasi* Komitetą*

Napoleonas Vilimaitis, pirmininkas, 
3154 Douglas Blvd. 

Juozapas Užubalis. pirm, pagelb., 
2911 W. Adams St.

Fabijonas Striško, nut. raštininkas, 
4021 Gladys Ayt 

Vincentas Manikas, fin. raštininkas, 
2328 West 22 Place.

Mykolas Kgziunas, iždininkas,
3959 W. 16th Street. 

Susirinkimai esti kas antras ne- 
dėldienis kiekvieno mėnesio, 1 vai. 
po pietų John Zugel svet., 3720 W, 
Harrison St.

III.

Pajieškuu savo giminės Nikodemo 
Kuminskio, jo sūnų ir dukterų, pu 
eina iš Kauno gub., 
N.ivarėnų miestelio.
Pocevičiu, meldžia atsišaukti adre 
su: 1947 String Sįt., Chicago, III.

Telšių pav., 
Dėdė Adolpas

Pajieškau Jinoters pridabojiinui 
dviejų vaikų; vienas 5 mttų, antras 
.3 metu. Kreiptis adresu: d26 East 
114th Place.

Pajieškau Mykolo Savicko, gyve
no Rockford, III.; turiu svarbu reika 
lą. norių gauti jo adresą. Atsišau
kite pas'

Ignacą Užuolą, 
10508 Indiana Avė., Roseland, III

JIEŠKO KAMBARIŲ
Pujieškau kambarių parandavoji- 

niui, 4 ar 5, turi būti šviesus ir 
nuo frunto; guli būti Northsidėj, 
North VVestsidėj, South Westsidėj, 
arba i/ Ciceroj, su maudyne ir iš
einama vieta vidui. Kas turite to
kius kambarius, ar žinote praneš
kite, už ką busiu dėkingas. — L. Pe- 
ters, 1739 So. Halsted St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ^

Išduodama kambarys vedusei po
rai ar merginom arba ir moterim, 
meldžiu ateiti ir gyventi ir bukit 
ant savęs. gaspadoriais ir gaspadinės 
Atsišaukit laišku ar ypatiškai nuo 
6 vai. vakarais.

W. .Tarvidovičius, 
1123 So. Clinton St., Chicago, I1L

JIEŠKO DARBO
Vargonininkas, darbštus ir gerai 

prasilavinęs savo profesijoje reika
laują vietos prie Lietuviškos-tautiš- 
feay. parapijos. Gerbiamieji klebo
nai malonės stMHepfi šiudmi adresu

; n. o. B.,
235 — 8 Av., Ne. Miaaeapolis, Minn.

avė.
avė.

Ate.

a 1626 Ne w Jersey a ve. 
Juoz. SvitUuskas, Iždo glob., 

1623 Indiana 
Jurgis Montvila, Maršalka.

. 1336 Erle

are.
avė. 

Susirinkimai atsibuna kas pirmą 
M kiekvieno mėnesio, Eagle 

ii

REIKALINGA mergina dėl stubos 
darbo gera vieta gera mokestis. At
sišaukite E. Therein 6222 Harper

•, j »
LIET. MYL. DR-STftS VALDYBA 

1919 METAMS.

REIKIA jaunų vyrų.
625 \V. Mudison St., 

Chicago, III. *

PARDAVIMUr --- -4_ ____________ ____________
PAIkSIDUODA bučernė ir groser-

1 li/tiivių apgyventoj vietoj; biz 
Priežastis par

nė
nis išdirbtas gerai.
davilno ta. kad mirė mano motes 
ris. Atsišaukite pn. 351'4 Emerald 
Avė., Chicago, III.

PARSIDUODA pigiai geri vargo
nai, vartoti tik du mėnesiu. Kreip-
kitės vakarais nuo 5 vai.

155 N. Union St., Aurora, 111

RAKANDAI

FARMŲ PIRKĖJAI.
Pirmiau negu pirksite FAHMA 

gaukite platesnius paaiškinimus iš 
Lietuvių Bendrovės apie Lietuvių 
kolonija XXrise®nsine,'kur jau danų 
lietuvių gyvena ir dar tūkstančiai 
upsigyens, nes ten žemė\labai gera, 
ant kurios nepaisant kokie metai Į 
nebūtų, visada geras užkerėjimas. 
Dabar gerinusias laikas važiuoti ir 
pamatyti, kokie javai šįmęt y-- 
kad iš kitų valstijų žmones atvažia 
ve stebisi. Dauguma nuo bendro
ves pirkusieji buvo išvažinėją po 
visą Amerika, be geriau negalėjo at
rasti kaip 5V1.S. lietuvių koliAnijoje, 
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 
rankufnais dėl farmerių. Taip-gi ir 
keliai visur geri, kad ir blogiausiam 
ore galima išvažiuoti.

Kas norite nupirkti gerą farmą 
pigiai/ linksmoj vietoj ir *tarp su-

Juozapas Rūta, Pirm.,
709 W. 34 

Antanas Strole, Pirm, pag.,
2018 Soi Peoria st 

Kaz. Demereckis, Nut. rušt.,
3338 So. Auburn avė.

Vinc. Buiskas, Fin. rašt., 
1520 So. 49 avė., Cicero, U]. 

Fel. Ardžiauskas, Kontr. rašt..
v 3424 So. Union avė.
.xj_’ Ant. Sinkus, I kasos glob.,

4025 Montgomery St.
Ant. Burba, II kas. glob., 

2947 W. 39th St 
l Kaz. Vaitkus, Maršalka,

833 W. 33rd Place 
Ant. Antanaitis, Iždin.

810 W. 35th Street 
Susirinkimai atsibuna kas antrą 

’ snbstos vakarą kiekvieno mėnesio, 
* t vai., J. Antanaičio svet., 3338 So, 

Auburn avė., Chicago, III.

st.

EXTRA BARGENAS.
Jeigu jums reikia rakandų nepra- 

lieskite šio bnrgeno. Puikus Play- 
er Pianas, stailė 1919, vėliausios 
mados seklyčios setas, 
miegamojo kambario sektu, uivuutu, r»v..u. 
paveikslai ir tt., parduosiu už bilę LIBERTY LAND A £NVESTMENT 
kokį teisingą pasiųlijimą viskas COMPAN”
kaip nauja. Taipgi $200 dubcltavais 3301 So. Halsted St.,

Tai prisiųskite savo adresą, o mes 
Jums prisiusime knygelę su plates- 

' valgomojo* niais paaiškinimais, paveikslais li
tai, divonai,' pienu.

sprlngsais Phonograh. Grajina vi
sokius rekordus, parduosiu už $55 
su rekordais ir deimanto adata.

COMPANY, 
, (’hieago, 111.

PARDUODAMA, namas pn. 3825 
S. Emerald Avė. Keturiais pugyve-

Rosidenciju 1922 So. Kedzie Avė., ninrnis, 4-3 ir 5-3 kambariais. Ga 
Chicago, III ras ir kiti įtaisymai, ruimingu dar

binė. Gera proga. Pasižiūrėkite.
TIKTAI 61 MfiNESI , Kaina $3,650. InmokCti $2,000.

Už *60 nupirksi puikų tikros sku-'----------------------------------------------
ros seklyčios «et?, v.rtot, tiktai 30. PARnUOOAMA n«n>« trl.nl nuBS 
-l-enn, verias S17n. Mes esame pri- lr n.m.n„ „.„„na|vimenu, venas .,i/o. Mes esame pn- foi ir 1ot nflTneliu užnokalvj, 
versti taiptri pratuštinti' daug kitu „ž $1850- Atklauskite pn. 1627 So. 
seklyčios setų vėliausios stailčs. Mes ani
taipgi turime visokių divonu. Taip- * K 8 •
vi pianus ir fonografas. PRISIUN-
ČIAME Už DYKA. Priimame Li- 
bortv Bnnds. a. r.v.v,.. . ............. ..
XVESTĘRN FURNITURE pTORAfiE augštų po 4 km n torius 1(#J R^ą-I

2810 W. HtfMkbn St. lsWe. Tuti tHilijįreW pat^urttas 
Atdara nuo 0 ryto iki 9 vak. Nedė- už $1,800. — J. Januška, 3131 Ar- 

liomis nuo 10 iki 4 vai. cher Avė.

PARSIDUODA farhna 80 , akru, 
gražioj vietoj. Parsiduoda namas 2

liomls nuo 10 iki 4 vai.

DRAUGYSTE DIDŽIOJO LTFT(TVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.

D. Shatkus, pirmininkas, 
344 E. 116 Str. 

K. Pašakarnls, pirm, pagelbininkas, 
324 E. 116 St. 

K. Baltremas, protokolų raštininkas, 
311 Kensington avė. 

A. Norbutas, finansų raštininkas. 
27 E. 102 Place 

F. Shedvillas, kasierius, 
341 Kensington Avė. 

Draugystės susirinkimai atsibuns 
paskutine pėtnyčią kiekvieno mėne
sio F. Shėdvillo svetainėj- 341 Keo- 
sington avė.

HŲ UNIJOS LIETUVIŲ 
TAUS VALDYBA:

A. dhepaitis, pirmininkas, /-*• 
4812 XV. 15th St Cicefo. III 

V Prusis, pirm, paffelb, ' 
1649 Girard Si 

fe. Zilii»bas, Nut lUįt. ’ 
Ž351 Ciitfgr Št, 

P. Galskis, Fin. Raštininkas, 
1356 Hoyne Avenue.

A. Petratis, pirmininkas
3343 So. Lowe Avė.

S. Danilevičius, iždininkas 
1617 N. Wjnchester Avė.

J. Degutis, sekretorius
2228 Coblenz St.< . ' ■

Komitete nariai:
P. Jukavičia, 927 XV. 33rd PI.
J. Gustaitis, 2850 W. 38ti PI.
J. Vilis, 2538 Frankfort St.
J. Briedis,

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA 
SAVITARPINES PAfiELPOS. 

Valdyba 1919 metama.

S. Danilevičių, pirmininkas,
1617 N. VVlnrhester Avė.

V. Prusis, vice-pirmininkas, 
1649 Girard St.

J. Kalpokus, nut. raštininkus
1839 VVubansia Avė.

K. Nuvickas. iždininkas,
1737 N. Winchester Avė. 

V. Briedis, turtų raštininkas,
1049 N. Marshfield Avė. 

Ang. Chepukienė, kont. .-aštininkė, 
1648 XV. Dlvision St. 

Yg. Chernauskas, ir X. Shaikus, 
iždo globėjai. 

L Dauginas, maršalka.
A. Montvidas, daktaras kvotėjas.

1739 S. Halsted St.
Draugijos susirinkimai laikomi 

kas antras nedėldienis kiekvieno 
mėnesio žwiązed Polek svet., 1315 
N. Ashland Avė.
T. D. M. L. BROLIŲ IR SESERŲ 

KENSINGTON, ILL.
Vgldyba 1919 metama:

Prez. D. Shatkus.
213 E. Kensington 

Vice.prez. Jonas Wilkas
206 E. 116th St. 

Iždininkas W. Markauskas.
355 E. Kensington Avė. 

Prot. Rašt. F. Grigula.
10449 So. XVentworth Avė.

Turtų Rašt. W. Dargis 
10520 So. State St.

Norintis prisirašyti atsilankykite 
i susirinkimą. Instojimas pagal am
žių ir • konstituciją.

Susirinkimai atsibuna kiekviena 
mėnesio pirmą penktadieni F. She- 
dwillo svetainėje. 341 E. Kensing
ton Avė., Kensington, III.

Avė.

draugyste Lietuvos balsas 
KENOSHA. XVTS. ( 

Valdyba 1919 metams:

Pirm., Kaz. Brazevtčius,
402 Lincoln Street

---------------------- ,------- U----- —

Lietuvių Darbininkų Dir-jbs 
AMERIKOJE.

Halsted 
Halsted 
Halsted „ . ------
Halsted ir 12th, NE 
12th ir Jęfferson, NE 
Halsted ir 
Halsted ir 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted ir 42nd SW 
Halsted ir 47th, SW ir NE 
Halsted ir 51st, SE 
XVentworth ir 35th. SE 
Wentwotrh ir 47th, SXV 
Ashland ir 35th, SE

NORTH SIDE 
Agentūros

E. Jenurich, 2023 Greenwkb St. 
Jt Stropus, 1656 Wabansia Avė.

Gatvių kampai:
Milwaukce ir Paulina, NW 
Milvvaukee ir Lincoln. SE , 
Milwaukee ir Robv. NE ir NW 
Milwaukee ir Westem, SE

WEST SIDE
Agentūros

V, Sabaliauskas, 2337 S. Leavitt st. 
.1. Kaulakis, 2214 W. 23rd H.
J. Bagdžiunas, 2334 S. Oakiey Av.

GATVIŲ KAMPAI
Blue Island ir Western, NW 
Leavitt ir 22nd, NW 
12th St. ir Homan Avė. .
Utea GATV8ES APlELINKfc

ir 
ir 
ir 
ir

Mnxwell, SE ir NE 
14th, NE 
18th. SXV < 
Archer, NW 
31 st. NXV 
35th. NXV z-

J. Zautras, pirm.,
1919 S. Ųnioh Avė 

Jo. Butkus, vice pirm.
526 H. RoW St. 

A. Mazetis, nut. rašt.
731 W. .11 St 

,F. Girdwainis, Fin. rašt. !
1 2000 S. Halsted St.
D. Shemaitis, Kas.

1750 S. Union Avė.
Susirinkimas būna kas antrą su- 

batos vakarą kiekvieną mėnesi 8:00 
vai vak. D. Shemalčio, svet 1750 
S. Union Avė.
VYRU IR MOTERŲ AP6VJKTOS 
DR-TfiS, CICERO. ILL.. VALDYBA:

Juozapas Takažauskas, pirmininkas, 
1404 So. 48th Ct., Cicero, III. 

A. K. Lingė, vice-pimiįninkąs, 
1436 So. 48th Ct., Cicero, UI.

A. B. Liutkus, prot. raštininkas, 
763 So. Kolmar Avė., Chicago, Iii.

Tel. Van Buren .3005 
V. Shileika, fin. raštininkas,

1409 So. 49th Avė., Cicero,’ 111.;
Telef. Cicero 2053 

Marijona Bartkienė, iždininkė,
1500 So. 48th Ct., Cicero, III.

Iždo globėjai: V. Stanislovaitė.
I. 334 S. 48 Ct., Cicero, III.; A.Dockie- 
nė, 1225 So. 5tth Avė., Cicero, III.;
J. Marazas, 1849 W. 12th 3t., Chica- 
go, III.; T. Bartkus, maršalka; org. 
užiurėtojas, C. Tusklenis, 1225 So. 
50th Avė., Cicero, III.

Susirlnkipiai laikomi paskutinį 
nedėldienį žėdno mėnesio kaip 2 v, 
po pietų, Joa Neffo svet., 1500 So. 
49th Avė.

Jaun. Liet. Am. Tautiško Kliubc 
valdyba 1919 metams:

S. S. Meškauskas. Pirm., 
3752 So. Wallace st.

K. Kunca, Vice-pirm., 
.3126 So. Lowe avė.

K. J. Petroks, Nut. Rašt.
342B So. Lovve avė.

Gustaitis, fin. rašt.
2856 W. 38 PI.

J.
žilvitis, iŽd.

$41 W. 33 si

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIU! 
SAVITARPINES PASELPOS.

Valdyba 1919 metama:

P. Svelnis, pirmininkas, 
1732 N. Lincoln St. 

Vice pirmininkas Dom. Žutautas, 
1502 N. XVood Street, 

j J. Kalpokas, nutarimu raštininkas
‘ ~ ’96lf .fenhe' Street. * 1839 Avė.

Prot. sekr., Jonas Sereikis, V. Briedis, turtų raštinjitkas, 
96) .lenne Street 1049 N. Marshfield Avė.

J. F. Wlly, 633 W. 18)b M.
C. Yutelis. 738 NV. 1Mb PI.
St. žvirgždenls, 1131 S. CUnton St.

BRIGHTON PARK
Agentatoa

A, DikUvičia, 4447 Waabte»aw Ay
J. Smlth. 3813 S. Kedzie Avė,
Žurauskas, 4053 S. Mapleweed Av. 
A. Beleaskas. 2017 W. 4ūth Pi. , 
Žukauskas, 4358 S. Califartia Av.

Gatvių kampai
YVestern Ir 47tli fitvės

TOWN OF LAKE
Agentą ras

A. J. Bertash. 4691 Hermitage Avė.
Gatvių kampai

Ashland ir 47th, NE. Gress Avė. 
Halsted ir 47th, SW ir NE

CICERO, ILL.
Agentūras

A. Rudinskas, 1409 S. 49th Avė. 
ROSELAND, ILL.

Agatarea .
F. F. Grybas, 11429 (Jtlumel Ave> 
M. G. Valaskta. 373 Keaeringtaa Av 
A. žalais, 114 E. lOTtfc St.

JUS
TURITE
MOKĖTI

KAIP UŽ GERĄ, TAIP 
IR UŽ BLOGĄ DARBĄ

GAUKITE PILNA SAVO 
PINIGU VERTYBE, PA- 
VESDAMI VISUS SAVO 
SPAUDOS DARBUS 
“NAUJIENOMS”.

Mllwauk.ee



