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Lietuvos bolševi-
kai apsupti

1

Anglai užpuls Petrogradą
Vengrija visai apiplėšta

Talkininkai įteike Austrijai 
taikos sąlygas

Lietuviai jau sutvėrė Amerikiečių brigadą
f

BOLftEVIKAI APSU IT I LIE
TUVOS FRONTE.

Bolševikai siūlo taiką Lietuvai.

True Irnnslution flled witn Ib^post- 
master at Chicago, III. Sept. 3, 1919 
as reųuired by the act of Oct 6.1917
LIETUVIAI SUTVĖRĖ AMERI

KIEČIŲ BRIGADĄ.

, COPENHAGEN, nigs. 2.
Lietuvos -delegacija paskelbė, 
kad bolševikai tapo apsupti Lie 
tu vos fronte. Jie siūlo taiką Lie
tuviams, kurių besiveržimas tę
siasi.

True Iransifttion filed u itb the frnst- 
niastcr ai Chicago, 111. Sept. 3. 1’119 
a* l emiired bv the act of Ori. fi)l917

..SAKO, LIETUVIAI NEGALĮ 
VALDYTIES.

Amerikos oficierius sako, kad 
visą tvarką palaiko vokiečių ka

reiviai.

PARYŽIUS, rgus. 2 (Rašo Clii

tas William E. Nash). - - Pa
sak ką tik sugrįžusio iš Rygos 
Suv. Valstijų armijos oficieriaus 
Baltiko provincijos - Latvija, 
Kurliandija, Lietuva — yra be- 
vilčiame sumišime, kaip politi
niai, taip ir ekonominiais. Viena 
liniti faktorių, kurs' neleidžia 
joms nukrypti į bolševizmą, yra 
armija labai niekinamo vokie
čiu gen. von der Goltz. Jo ka- Į
reiviai neturi būti ištraukti, sa- Trne iraivlRfton tiied with the post* 
ko tas oficierius. kadangi vietos* mas,e,‘ .at Jį'cį'£0’ ’Į1, 
gyventojai dar negali savęs vai-' 
dyti ir tik pataptų aukomis Ru
sijos bolševikų, ar Lenkijos im-

Jau daug kareivių ir oficierių 
įstojo brigadon.

PARYŽIUS, rūgs. 2. — Lietu
vos delegacijos taikus konferen
cijoj karine misija paskelbė, 
kad Amerikos brigada tarnavi
mui Lietuvos armijoj tapo suda
ryta. Užtektinai sudarymui šta
bo demobilizuotų. Amerikos ofi- 
cierių įstojo brigadom taipgi

įstojo į jos eiles.
Lietuvos valdžia, sakoma pie

nuoja apsaugoti įstojusius ka- 
rįeivius ir vedanti derybas su žy
mia Amerikos apdraudos kom
panija apie apdraudimą karei
vių, •» pasekant pavyzdžiu Ame
rikos karės apdraudos biuro. 
Kompanijos ofisas Paryžiuje pa
prašė savo vyriausio ofiso įgalio
jimo išduobi reikalingas popie- 
ras (policies).

Amerikos Raudonasis Kry
žius taipjau telegrafavo viršinin
kams Amerikoj leisti sudaryti 
medikai! ir šelpimo būrį, tarna
vimui prie brigados.

Taikos Kongrese

Tėčiu uis pasakoma, kad tal
kininkai sutinka pagelbėti Aus
trijai prisitaiknti prie naujų ap
linkybių ir priimti ją netolimoj 
ateitžj į tautų lygą.

Sutartis tapo įteikta francu- 
zų, anglų ir italų tekstuose.

Ti ue iihiislntton flled wlth tTie post- 
mastei* at Chicago, IlUSepl. .'I, 1919 
•is reųuirrd b.v the net of Oct. C, 19!7 
AMERIKA SKOLINA ESTONL 

JAI.
’COPENHAGEN. rūgs. 2. — 

Estonijos presus biuras paskel
bė, kad Suv. Valstijos paskolino 
Estonijai $50,000,(K)0. kurie dau 
ginusia bus vartojami užmokė
jimui už į Estoniją pasiųstus A- 
merikos tavoms.

MEKSIKIEČIAI SAUDE I AME*

RIKOS ORLAIVIUS.
LOREDO, Tex., rūgs. 2 

Grupė meksikiečių šiandie ap
šaudė Amerikos patrulinį aero
planą, kuris skraidžiojo palei 

Rio Grande upę. Vienas aviato- 
irų lapo pašautas į galvą.

2 ŽMONĖS UŽMUŠTI.

OGDEN, U ta h, rūgs. 2. — Kra 
sos viršininkas ir Denver krasos 
inspektorius liko užmušti, o 3 
krasos valdininkai liko sužeisti 
jų automobiliui nušokus nuo til-

True translatioa filed with the post- 
master at Chicago, III. Sept. 3, 1919 
as reųuired the act of Ovi. 6,1917

Vengrijoje
RUMUNAI IŠPLĖŠĖ DIRBTU
VIŲ. MAŠINAS. 200,000 DARBI

NINKŲ LIKO BĘ DARBO.

Didžiosios dirbtuvės liko be ma 
šinų, o darbininkai be rarbo.

>1 ■ ■ _ Į r I I.e IrarisInilnn flled wl h flu« |>n«t
UfJTf inaster ai Chicago, III. Sept. 3, 1919Dali ai vulUUluu«*s,'<,(ii,|rc<|<>vt>>e«<•>0^1.6,1917

| 40,000 ITALIJOS KARINIŲ
'kalinių gavo amnestiją.KOMUNISTŲ ORGANIZATO

RIUS BATT AREŠTUOTAS 
KONVENCIJOJ

Kaltinamas yra peržengime val
stijos maišto įstatymų. Tai 
busplrma byla sulig tais įsta
tymais

RYMAS, nigs. 1. Karalius 
Viktoras Emmanuelis šiandie 
suteikė amnestiją 40.00 Italijos 
kareivių, nuteistų ilgiems me
tams kalėjimo laike karės.

24 mainerių lokalams 
atimta čarteriai

CHICAGO. Vakar komu
nistų konvencijoje, Smolny ins
titute tapo areštuotas Komunis
tų partijos organizatorius Den- 
nis E. Balt. Jį areštavo policija 
su \varrantu, kaltinančiu jį per
žengime naujų Illinois maišto

konstilurionališkumą abejoja 
net daugelis atgaleivių advoka
tų.

Jis bus teisiamas šįryt Harri- 
son St. policijos teisme ir tai bu 
pirmu byla už peržengimą tų įs
tatymų. Radus kaltu bausmė ga
lėtų būti’ nuo vienų iki /ašimi

Balt ypač yra kaltinamas už 
jo kalbą West Side Auditoriume 
savaitė atgal, kurioj jis kurstęs 
prie nuvertimo valdžios.

Naujasis valstijos įstatymas 
skiria dideles bausmes už. skel
bimą nuvertimo ir net pertvar
kymo valdžios ir valstijos vald
žiai pavedama tuos įstatymus 
versti pildyti ir persekioti tuos, 
kurie prieš tuos įstatymus kuo- 
nors nusidėtų. Vienok abejoja
ma yra, ar valstija gali išleisti 
įstatymus, kuriuose paliečiama 
yra visa federalė valdžia.

Balt areštuotas be jokio pasi
priešinimo iš komunistų pUsės.

JŽ. ............... .III - 'I

True translntlon filed «v’th the 
mastei* ai Chlrngo. III. Sept. 3, 1919 

reouired bv the nei of Orį 6. 1917
VENGRIJOS JUOZO KABINE
TAS SUTINKA PASITRAUKTI.

KAREIVIAI NUŠOVĖ MERGI
NĄ KAVINĖJE.

Paskui pats nusižudė.

CICERO, III. rūgs. 2. - Šian
die vakare kareivis Jerry Sėdi- 
v v 28 m. savo brolio valgykloje- 
kiįvinėje 2808 S. 48th avė., kada 
loji piln i buvo žmonių, dviem 
šūviais nušovė ant vietos valgyk 
loję dirbusią Mary Bana, 24 me
tų, o pašėkui čia pat ir pats nu
sišovė. Jis sukrito ant jos lavo
no. Spėjama, kad priežastim biv 
vo ‘‘nelaiminga meilė”.

r.*•!.». trHiwlMtlon fi»ed ų> pn<» 
mastei* at Chi< ago, III. Sdųf. 3, 1919 
hs re«|iiii c<l by Ibe nei of O< t. 6, 191

Rusijoje
ANGLAI RENGIASI UŽPULTI 

ANT.PETROGRADO.
Y. .^7

Pranešė apie tai gyventojams 
Prižada maistą. I

* Vo- 
S), kai 

anglų armijos gen. Gaugh pas
kelbė Petrogradu gyventojams, 
kad neužilgo ant to miesto bus

BERL1NAS, t 
kilčių žinios iš 1

Pasak tos žnins, proklamacija 
sekamai sako:

liusuotas nuo bolševikų tyroni- 
jos, maistas bus pasiųstas.”

Šopmenai atmete Wilsono 
pasiūlymą

ANGLIAKASIŲ UNIJA ATĖMĖ < kulavimus, bet ir pripažins uni- 
ČARTER1US 24 LOKALAMS.J ją. Jei kompanija turi kiek strei 

---- :— klaužių, tai jie yra visi iš kitur 
atgabenti. .aValstijos prezidentas nori nubau 

.ti ir kitus nepaklusnius jam na
rius. PE0RIA GENERALIS STREI

KAS UŽSIBAIGĖ.

l ai yra įdomi nuomonė, ypač 
kada patyri iš kitu šaltinių, kad 
gen. von der Goltz kareiviai 
spaudžia Pabaltijo^ gyventojus. 
Bet visgi Amerikos oficieriaus 
patėmijimai turi kiek galimybės 
elementus..

■Vienatine iš Baltiko valstybių, 
kuri sudarė kiek panašią j pasto
vią valdžią, yra Estoniją. Vie
nok dabar yra abejonių ant kiek 
pastovi ta valdžia. I

Vėl estonai yra vienatiniais, Į 
kurie sudarė reguliarę armiją Į 
ginti Isave prieš bolševikus. Išti- 
krųjv, ištikimiausiu pulku visoj 
Torckio raudonojoj armijoj yra 
latvių pulkas, su verbuotas kaip 
tik iš šių provincijų.

‘‘Latvijai einasi kaip geležin
keliui su vienu garvežiu ir su 
3 ar 4 vagonais”, sake oficierius. 
‘Ten nėar gerų kelių. Maisto,

TALKININKAI ĮTEIKĖ TAI
KOS SUTARTĮ AUSTRIJAI.

Kaitina ją už sukėlimą karės. 
Nacionajis susirinkimas nu
tars apie sutarties pirėmimą.

PARYŽIUS, rūgs. 2..— Kan
cleris Kart Renner, galva Austri
jos taikos delegacijos, šįvakar iš
važiavo su šiandie Austrijai į- 
teikta taikos sutartim į Vienną.^ 
Jis pasakė, kad jis galbūt pra- 

.... šys prailginti laiką, kadangi Aus 
i ją ; t rijos nacionalis susirinkimas 

susirinks subatoj ir nedalioj aps
varstymui taikos sąlygų.

Paskelbta, kad vyriausioji ta
ryba prailgins laiką, jei Austri
ja ^o prašys.

PARYŽIUS, rūgs. 2. — Per
mainytas tekstas taikos sąlygų, 
kurias Austrija turės priimti, 
šiandie po piet taikos konferenci 
jos tapo įteiktas Austrijos ple
nipotentams St. Gennain.

Sutartį įteikė generalis taikos 
konferencijos sekretorius Paul

neįtikėtinas trukumas. Beveik
visi gyventojai vaigšto basi.

“Labai mažai kas*iš žmonių ________ _____ _______
turi net pradinį mokslą. Jie br- j Dutasta.
navo aristokratiškos vokiečių j Jis taipjau įteikė talkininkų 
kilmes baronams ir pastarieji atsakymą į Austrijos kontr-pa- 
galbut liktų išskersti, ar ištrem- siūlymus ir laišką, pakartojan- 

I tį, kad Austrija sukėlė karę ne- 
I priimtinu Serbijai ultimatumu.

BUDAPEŠTAS rugp. 31. —Ka
da 5 vai. švilpinę sušvilps ryto 
vakare, 60,000 darbininkų liks 
išmesta iš darbo. Visi įrengimai 
kelių privatinių drbtuvų ir li
kusios mašinos valstybes gele
žinkelių dirytuvėse utarninke 
bus iškraustytos rumunu. Tas 
daroma nežiūrint smarkių pro
testų talkininkų misijos, kuri 
jau nuo keleto dienų nujautė 
rumunų mierį.

Svarbiausioųiis dirbtuvėmis, 
kurios uždaiys savo duris ura 
valstybes geležinkelių taisymo 
dirbtuve, kurioj dirba 30,000 dar 
bininkų, valstybes mašinšapiai, 
dirba -5,000; Gans and Danu 
bius, 5,000; Siemens, Schukert 
Co., 3.000; Wolf and Co., 2,000, 
malimai ir k. /

Užgriebus šias mašinas Rumu 
nija išmes iš darbo arti 200,000 
darbininkų Vengrijoje. Beto Ru
munija paskelbė, kad pradės 
konfiskavimą visų žemdirbys
tes mašinų. Jie jau ir dabar sa
vo konfiskavimais perviršijo sa- 
yo paliaubos reikalavimus 40 
įiuoš. valstybės geležnkelių ir 30 
nuoš. gyvuliais. Į jų paliaubos 
.reikalavimus įėjo 50 nuoš. ūkio 
padargų. Dabar jieJskelbia, kad 
jie paims visus ūkio padargus.

Maisto sąylgos yra blogos. Ru
munai neleidžia atgabenti bul
vių į Budapeštą. Tūkstančiai to
nų pūna, kuomęt Budapešte ba
dauja. Anglių badas darosi kas- 
die vis blogesniu. Garvežių ir 
vagonų konfiskavimas daro ne
galimu atgabenti anglis iš Tata 
kasyklų. Rumunai taipgi atkir
to nuo susižinojimo vielomis su 
kasyklomis^ užgriebdami tele
fono ir telegrafo linijas į Ranhi- 
da.

Beta reikalauja, kad talkininkai 
pripažintų naująją valdžią:

BOLŠEVIKAI PASKANDINO 
ANGLŲ NAIKINTOJĄ.

LONDONAS, rūgs. 2. — Ad- 
iiiiraltija šiandie paskelbė, kadBUDAPEŠTAS, rgus. 1. -y 

Premiero Fredrich valdžia prisi-1 
žadėjo paistraukti. Sakoma, kad 
premieras pasiūlė talkininkams 
rezignavimą kabineto, kurio vie
tą užims naujas kabinetas, vado 
vaujamš dabartinio pirklybos 

ministerioFranz 1 ieinrich.
Pasak paskelbtojo pieno tas 

kabinetas susidės iš buvusio pre
mjero Julės Peidl, justicijos mi- 
lusterio Peidl kabinete. Garami 
ir vidaus reikalų ministerio ta
me pačiame kabinete Kari Pay- 
er; Martin Lovassy, užrubežinių 
reikalų ministerio pirmame 
Friedricho kabinete ir Stephan 
Sžabo, smulkiųjų ūkininkų mi
nisterio dabartiniame kabinete, nepirklausomybė tapo paskelb-

Pasak autoritetingų šaltinių, la 
prie pasiūlymo pridedama kele-

tojus Victoria lapo torpeduotas 
ir paskendo Baltiko juroje su
putoję, rugp. 30 d. 8 jurininkai 
iš jo įgulos prapuolė.

Tr«»e irnnsHHnn filed w«th the post 
i mastei* at Chicago, UI- Sept. 3, 1919 
as requh*ed by the ael of Oct. 6,1917

PASKELBS KORĖJOS NEPRI
KLAUSOMYBE.

WASHJNGTON, nigs. 1.
Čia išleistoj pereitą vakarą vars 
dan Korėjos respublikos vald
žias ir žmonių proklamacijoj į 
viso pasaulio žmones”, Korėjos

prie pasiūlymo pridedama kele-: po proklamacija pasirašo Dr. 
tas sąlygų. Talkininkai, sakoma, • Syngani Rbee, “respublikos pre- 
turi pripažinti ir tarties su nau- zi(|entas” ir J. Khisic S. Kinim,

w w e v • ai __•___ I - .

primiuinkas Korėjos komisijos 
prie taikos konferensijos.

SPRINGFIELD, III., rūgs. 2.
United Mine Workers of A- ’ 

merica valstijos prezidentas Fr. 
Farrington šiandie paskelbė, 
kad čarteriai 24 angliakasių loka 
ų Illinois valstijoje tapo atimti, 
kadangi tie lokalai nepaklausė 
o paliepimo sugrįsti angliaka
siams į darbą pereitą subatą.

Devyni iš pašalintųjų |š uijos 
’okalų yra Belleville subdistrik
te, o šeši Peoria distrikte. Dar 
pasilieka unijoj daugiau kaip 
300 lokalų.

šiuose miestuose lokalai netė- 
’<o čarterių! 156 Mascoutah, 784 
Mtirissa, 2703 Edgemont, 2514 
Sbiloh, 238 ir 99 Belleville, 105.’. 
El|isville, 268 Cuba, 734, 707, 
221,1800 ir 732 Peoria, 563 Eas 
Peoria, 122 Pocahontas, 1802 
Maryville, 848, 826, 264, 685 ir 
1199 Collinsville, 528 Spring- 
’ield, 2679 Hillsboro ir 691 Troy.

Farringtonas netik kad išbrai 
kė lokalus, bet taipjau grąsina, 
kad bus dedama priemonių ne
klausančius jo angliakasius pa
gilinti ir iš tų lokalų, kuriems 
'arteriai netapo atimti. O tose 
vietose, kur čarteriai tapo atim- 
’i, bus stengiamasi suorganizuo
ti naujų lokalų, bet tik iš ištiki
mų sau narių, o tie “maištinin
kai” gali eiti kur jie nori, nes jie 
nebus Iriimti prie unijos ir ne
galės gauti darbo unijinėse ka
lyklose (o visose Illinois kasyklo 

yra pripažinta uhija). Taip
jau dedama busią pastangų, kad 
pašalintieji iš unijos lokalai ne
galėtų suorganizuoti naujos, pa
žangesnės unijos, ar prisidėti 
prie I. W. W. ar kitos panašios 
irganizacijos.

Farringtonas taipgi atmetė 
angliakasiu peticiją, reikalau

jančia, kad butų sušaukta nepa
prasta Illinois valstijos anglia
kasių konvencija. Ta peticija 

esanti nelegališka. Už konvenci
ją agitavę vien tie Jįnaištinin- 
<ai”.

Springfieldo subdistrikte ka
syklos dirbančios ,bet Bellevii- 
angliakasiai nepasiduoda ir tę

siu savo 125 mylių parodą visur 
gaudajni naujų šalininkų.

: Tęsėsi penkias dienas.

PEORIA, 111., nigs. — Pen
kių dienų getiearlis <fpRkas, pa
sidėjęs pereitą ketvergą, vakar 
užsibaigė. Streikas tapo paskel
btas protestui prieš įtraukimą 
kompanijoms nepatinkamų dar 
bininkų į juodąjį lapą, taip kad 
tie darbininkai niekur nebega
lėdavo gauti darbo. Streike da
lyvavo vm’š 10,060 
darbininkų.

organizuotų

Keletas streikų, kur išstatyta 
kit^ ręikalavimai, dar tebesitę
sia.

ŠOPMENAI ATMETĖ PREZI 
DENTO PASIŪLYMĄ.

WASHINGT0N, rūgs. 2.
Neoficialiai pjiskelbta, kad bal
savimas parodo, jog geležinkelių 
dirbtuvių darbininkai atmetė 
prezidento pasiūlymą pakelti al
gą 4c į vai. 'Pečiaus streikas, dar 
nebus paskelbtas. Prezidentui 
bus duota 90 dienų kiek-nors 
nupiginti pragyvenimą.

ŠOPMENAI STREIKUOJA.

Dviejose vietose sustreikavo ge
ležinkelių dirbtuvių darbininkai.

CUMBERLAND, Mo., nigs. 2.
Visi vietos* Baltimore and O- 

hio geležinkelio šopnioiuli, jų 
tarpįr mašinistai, boilermakeriai, 
vagonų taisytojai, biekoriai, ele
ktrotechnikai, šaltkalviai, fore- 
manai'ir k., viso skaičiuje 1,- 
500 žmonių sustreikavo šiandie 
atmetus prezidento VVilsono pa
siūlymą.

C., B. and Q. geležinkelio šop- 
menai Havelock dirbtuvėj sus
treikavo šiandie, reikalaudami 
pakėlimo algų. \ 

■> > 
t

KRIAUČIAI STREIKUOJA.

Jis taipjau įteikė talkininkų
ORAS

Giedra ir vėsiau šiandie ir rv-
to.

ti, jei vok iečių kareiviai liktų 
ištraukti?”

jąja valdžia, kaipo atstovaujan
čią tikrąjį autoritetą Vengrio j e 
ir leis susiorganizuoti naują ar
miją ir policiją.

Taipjau pabrėžiama, kad ru
munai turi laipsniškai apleisti 
šalį ir kol jie pasiliks, turi sus
tabdyti nuginklavimą Vengri

jos oficierių ir rekvizavimą reik
menų.

(Nedalioj pasiekė Londoną 
žinioy^ Vienuos, k«d talkinin
kai įteike premierui Fricdricb 
ultimatumą, reikalaujantį jo re- 
zignavimto. Friedrichą pastate 
premieru kunigaikštis Juozas ir 
jis pakartotinai atsisakė, užleis
ti vietą naujam kabinetui, rem
damasis tuo, kad jis buk atsto
vaująs didžiumą gyvei^ojų).

POLICIJA GRĄSINA VARTOTI
PRIEŠ STRE1KIERIUS ŠAUTU

VUS.
Tnn» francbiHnn filed wHb Ihe pnU- 
įmaster at Chicago, III. Sept. 3, 1919 
as reųuired bv the act of Oct. Ii. 1917 

BAISUS FRANCUOS NUOSTO
LIAI KARĖJE.

PARYŽIUS, nigs. 2. — Kal
bėdamas už valdžia šiandie at
stovų bute laike debatų apie ra- 

ln" tifikavimą Vokietijos taikos su
tarties, kapt. Andre Tardieu pa
sakė ,kad karės nuostoliai sie
kia 26 uošimčius visų inobili- 
zuotu kareivių. 57 unoš. visų ka
reivių, jaunesnių kaip 31 m., ta
po užmušta karėje.

Pasišovė kad neiti mokyklon.

LA CROSSE, Wis., rūgs. 2. - 
Simus turtingo čeverykų fabri 

r- kanto. Maurios Morkved, 16 me

NUSOVB TRIS ŽMONES.

PORT ANGELES, Wash.......... ...
. —- Netoli nuo čia nežinomas tų kad neiti mokyklon, šiandie 

Flldifl nušovė tris žveilis. ' uan šnvi i (tfilvu Vnikn«

HAMOND, Ind,,| nigs. 2.
Standard Steel Car Co. darbinin- 
<a4 tebestreikuoja. Kompanija, 
neįstengdama sulaužyti streiko, 
buvo parsikvietusi miliciją neva 
riaušėms malšinti, bet ir milici- 
. os pagejba neįstengė sulaužyti 
streiko. Dabar milicija, neturė
dama ko veikti, nes darbininkai 
užsilaiko kuoramiausiai apleido 
miestą. Bet vietą milicijos dabar 
užėmė policija, kuri tapo apgin
kluota šautuvais ir grąsina juos 
vartoti, jei streikieriai kartais 
pradėtų kelti riaušes. O tos “riau 
šės” yra tai, kad darbininkai pi
ketuoja dirbtuvę ir atkalbinėja 
streiklaužus nuo darbo.

Turbut visos kompanijoj prie 
monės sulaužyti streiką nueis 
niekais, nes darbininkai laikosi

ST. LOUIS, Mo., rūgs. 2.
500 “jourrieynian” kriaučių, dir
bančių geriausiose firmose, šia n 
die sustreikavo. Jie reikalauja 
8 vai. darbo valandų. Dabar gi 
iems Mokama nuo štukių.

Beto sustreikavo rakandų per- 
gabentojai. Jie reikalauja 60c į 
valandą, vieton dabar mokamų 
40c.

KIEK ŽUVO CHICAGOS RASI- 
NfiSE RIAUŠĖSE

CHICAGO. - - Policijos virši
ninkas vakar padavė miesto kler 
kui oficialfcKskaitlinprf apie nuo
stolius nese 
sinėse riaušėse. Raportas paro
do, kad tose, riaušėse užmušta 
26 žmones ir 1 policistas ir 291 
žmonių ir 39 policistų sužeista.

kaitlm
i čia Įvykusiose ra-

Saulė teka 6:18 vai., leidžiasi žmogžudis nušovė tris žvejus,1 paleido sau šūvį į galvą. Vaikas venybėa ir katiną nanusilaieti, 
kurie taisė savo tinklus. I turbut mirs. kol konminiia netik rai7:31 vai.

j 
j

kol kompanija netik išpildys rai

RIO JANEIRO, ' rūgs. 2. — 
Pratiesimas kabelio tarp Angli
jos ir Brarilijos per Ascension, 
St. Vincent ir Fayal tapo užbaig
tas. Kabelis yra 18,000 jurų my
lių ilgio ir pratiesta jį 31 dienas.

\ ' A (f
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/^oci^l-Udavikaf’ ir1 “sočiai- skerdynes, kad iššaukus su- 
ijudošiai“. irutę darbininkų eilėse ir

■ lithuan>an oailv new« garsusis Austri- sustiprinus savo viešpatavi-
Published Daily escept Sunday by įos SOCiailStaS, Friedrichas Hią. 
the Lithuanian Newa Pub. ('o.. Ine J

Telephone Canal 1506

Adleris: jisai taip-pat nepri —-----
taria bolševikams ir jų pa* ^Kairiojo Sparno 
pamėgdžiotojams, komuni
stams. Viennos Darbininr 
|kų Tarybos posėdyje, įvyku 
šiam neužilgio po Vengrijos

bankrotas.
Nesenai minėjome, kad

•• .r . r organas "The Revolutio-I.nu, jisai griežtai nupei- * „ ... . ,
kė komunistų taktiką, šaky- nary “ge Saukiasl . duK^> 
damas, kad jie stumia dar- įPranesdamae jogei be 
bininkus prie neapgalvotų | ~ . E.18± JagelboS

3S0 žingsnių ir stato /reikalavi
ju mus, kuriuos patįs skaito ne 

• 75 išpildomais.

OJCUIL HV IV MV ▼ vJlKAlJvu « « • • •
Naujienos eina kaądiena, Wsklri.nl komunistų ' valdžios puoli- vyriau8IS ((,ralr10^ Sparno 
^i^?rS.1H"b?<>dNSUdiCS1c«o. mo n—!- °r«anaS The
D). — Telefonus: Canal 1506.

Uisisokomoji Kaina:
Chicagoje — paitu:

Metams ....... i...................
Pusei melų .......................
Trims mėnesiams .............
Dviem mėnesiam ........
Viena mėnesiui ................

Chicago j e —• par neAiotojua
Viena kopija ........................N
Savaitei ....................................
Mėnesiui ..................................

Suvienytose Valstijose, ne ( hieagoj,-,
pačtu:

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

Pingius reikia siųst Pačto Monci
Orderiu, kartu su užsakytum

$6.00
r

1.85 i

Tokioje-pat dvasioje ta-

Partneriavimo 
pienas indus
trijoje.

-■ r..I
Laikraščiai praneša,

02!

gg 'me posėdyje kalbėjo ir kitas 
. lįžymus Austrijos socialis- 
’(tas, Leitz. Jisai užreiške, 

• kad Vengrijos komunistai 
1.65Ine patarnavo socializmui, o 

;;.rg5 diskreditavo jį. Jo nuomo
ne; Austrijos darbininkai 
butų padarę klaidą, jeigu 

— jie butų įsteigę tarybų dik
tatūrą trįs mėnesiai prieš 
tai; bet dabar toks darbas 
butų stačiai nesąmanė v

Šitiems išvadžiojimams 
pilnai pritarė visa Viennos 
Darbininkų Taryba. Išreik-kad

šalies administracija rengia šdama savo pritarimą val- 
nauj^l pieną geresniam su-'džiai, kuri atsisakė išduoti 
tvarkymui samdytojų ir Vengrijos
samdininkų santykių indus- Belą Kun’ą ir kitus komu- 
trijoje. Ji ketina tuo tikslu nistų vadus, ji savo rezoliu- 
sušaukti Washingtonan spa .cijoje nurodo, kad Viennos 
lių mėnesyje specialę “kapi--Apskričio Darbininkų Tary 
talo ir darbo konferenciją.“ jba yra griežtai priešinga

P*agal tą pieną darbiniu-,mėginimams įvesti Austri- 
kai gausią dalį pelno, kuri joje vengrišką sovietų dik- 
neša pramonės, sale savo ai- taturą.
gų. įliems, be to, busią duo
ta teisė rinkti savo atstovus gi ir Fiedrich Adler, kurį 
į pramonės direktorių tary-1 tūlas laikas atgal taip gar- 
bas. Darbininkai patapsią bino visų šalių “kairiejpę^ 
tuo budu' savo samdytojų nejaugi ir jisai, ir Viennos 
partneriais. i Darbininkų Taryba yra “so-

Pagelba šitokio pieno val 'cial-išdavikdi“? Nejaugi ge 
džiai tikisi prašalinti darbi-'ri socialistai yra tiktai to- 
irinktr nerimavimą ir įstatyt kioš rųšies žmonės, kaip 
industriją į tokias vėžes, ku- • Bimba, Stilsonas, Baltrušai

• riomis ji galės eiti, netruk- tis ir panašus į juos?
doma streikų nei kitokių su- -----
sirėmimų tarpe samdytojų Pogromai įf
ir darbininkų. . .

Kol nėra žinomi šito nau- 
jo ęumanymo detaliai (smul 
kmenos), sunku kas daug 
pasakyti apie jį. 1

atžagareiviams

taturą.
Dabar klausimas: nejau-

Eurttyoje politiška ręak-Kmęnosj, subku nas uaug i --—--- -------
pasakyti apie jj. Bet nats clJa V^omet eina kartu su 
faktas kad valdžia,gamina pe^°J“..zydų;,.._........ 
tokį pieną, rodo svarbumą 
mome nto, kurį šiandie per
gyvena šalies industrija.

Vtaidžia, be abejonės, ne
darys nieko, kas nuskriaus-

Carizmo laikuose Rusijoje 
žydai nuolatos buvo perse
kiojami. Juodašimčiai su 
policija ir kariuomenė laiks 
nuo laiko padarydavo net

tu kapitalistu klesą.' Jeigu tikras skerdynes-po- 
ji ką suteiks darbininkams,'^romu8‘ \
tai tiktai/tuo tikslu, kad nu- Nesenai tą patį dalyką 

?. Juo.- darbi- matėme Lenkijoje ir Ru- 
ažiaus susitarę munijoje — kut viešpatauja 
i- juo darbiniu-'bajorija ir atžagareiviška' 

kų reikalavimai bus neaiš-'buržuazija.
kesni, tuo jie gaus mažiaus. I Vengri joje šiandie atža- 

Darbininkai turėtų dabar Kareiviai taip-pat mėgind 
atkreipti visą savo domą į žmones prieš žydus 
tai, kad sustiprinus ryšį ta-p1’ Iššaukti pogromus. ,Tele - 
rpe savo organizacijų ir Jg-,Pramos praneša, kad Buda-

raminusi 
n inkai b J 
tarp savęs, ii

dirbus aiškią poziciją prak- pešto gatvėse išlipinta didel 
taškuose šalies kiairsimuose,'plakatai, kurstantis prie žyj 
paliečiančiuose iu ateitį. skerdynių.

Šitame darbe turėtų Agitacija prieš žydus ei* 
jiems visu-pirma pade- na dabar ir toge Rusijos daf 
ti socialistai, jeigu jie neno-Avse> kur ėmė įsigalėti įno
ri, kad vadovavimas darbi- 'nhrchistat Jeigu-gi mo- 
riinkų judėjime patektu į narchistai paimtų viršų vi- 
buržuaziškų reformininkų .S0Je RU8Wje, tai tenai įvyk- 
rankas. toks žydų žudymas, ko

kio dar svietas nėra rhatęs.
Kurstymas prieš žydus y- 

ra tuo patogus atžagarei
viams, kad jisai sužadina 
stipriausius žmonių ■ prieta
rus-religiškus ir (tautiškus, 
šitie prietarai užtemdina 

Musų “kairiasparniai“ klcsinę sąmonę darbo žmo- 
nuolatos tvirtina, kad visi,ny«e, suardo jų vienybę ir 
geri socialistai pritariu ko- atiduoda juos į jų išnaudo^ 
munistams arba bolševi- tojų rankas.
kams; juos peikia, girdi, tik’. Amerikoje, žydų vietą už
tai buržuazija ir jos patai- ima negrai, čionai kapita- 
kunai — visokie usociąlrpat- Hstai su.pagelta savo agen- 
riotai“, “social-buržujai“,. tų suorganizuoja negrų

Adleris priešingas 
komunistams.''
Tino trnnsbi.tinn filed with Ihe post- 
n'iistrr ai Chicago. III. Svpl. 3, 1919 
as rctniircd by the act of Oct. 6, 191 jį 

“kairiasparniai“

i jisai turėsiąs sustoti.
Neužilgo po to išėjo dar 

vienas to laikraščio nume
ris, — bet jau dvigubai ma
žesnis, atspausdintas labai 
prastai, ant netikusios pi
gios popieros. Dabar-gi at
ėjo nuo “The Revolutionary 
Age” redakcijos laiškas, ku
riame sakoma, kad “kairio
jo sparno” organas esąs lai
kinai sustabdytas. ,

Taigi tasai “karysis spar
nas” subankrutijo.

Jo lyderiai vis| laikąs šu
kavo, $ad didelė didžiuma 
Amerikos socialistų pritaria 
jam. Jie gyrėsi, kad tiktai 
jie turį galybės išvesti dar
bininkų klesą iš kapitalis
tiškos nelaisvės. TUo-gi tar
ini, pasirodo, jie nepajiegia 
net išlaikyt savaitinį laik
raštį.

ciją iŠ nepasisekusių bandy
mų. Vienuos Darbininkų Ta
ryba pati savaimi supranta
ma, reikalauja iš valdžios, 
kad vengrų; ’ koėiisionieriai 
butų apsaugoti ir nebūtų iš
duoti vengrų reakcionieriams. 
Bet tuo pačiu laiku mes no
rime. kartą ant visados ųž- 
reikšti Austrijos vokiečių 
buržuazijai ir jos spaudai, 
kad apskričio Daibininkų Ta
rybos pasipriešinimas ven
griškai sovietų diktatūrai jo
kiu budu negali leisti buržu
azijai varyti agitaciją priš 
socialistus po priedanga mal
šinimo bolševikų.v Perdaug 
anksti apsidžiaugė buržuazi
ja, manydama, kad darbinin
kų klesos spėka liko pArblok- 
šta sykiu su Vengrijos sovie
tų puolimu.’

Nesenai buvo pranešta iš 
Basle, kad Friedrichas, veng
rų valdžios galva, vėl parei
kalavo iš Austrijos išdouti 
Belą Kun ir jo pagelbjninkus. 
Ta žinia buvo paskelbta Vien- 
noj rugpjūčio 27 d. Austrijos 
buržuazų spauda reikalauja 
išdavimo komunistų vadų 

vengrų valdžiai bet valdžia 
nepermainė savo pozicijos ta
me klausime ir po senovei at* 
sisako išduoti pabėgėlius.

», — . ........ ... «■. ■■■■■■■ ... . ......................... —.14
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Pasaulio Darbininkui 
Judėjimas. L

Apžvalga
Truc trtinslation filed vdth the post- 
mastei’ at Chicago, Iii. Scpt. 3, 1919 
as requircd by the act of Oct. 6,1917
VIENNOS DARBININKAI 
GIRIA BELĄ KUN.

Rugpjūčio 31 d. “The Ncw 
York Times” išspausdino seka
ma žinią:

“Belu Kųn, ]
Vengrijos raudonųjų dikta
torius, ir kiti bolševikų ka
bineto nariai, kurie, po nu
vertimui Vengrijos komu
nistų valdžios liepos 31 d., pa- 
pabėgo Austrijon, nebus iš
duoti vengrų valdžiai. Jie bu
tų išduoti tik tuosyk, kuomet 
Austrijos valdžios sąstatas 
persimainytų, (ii šiuom tarpu

Truc translation filed with the posf- 
master at Chicago, 111. Scpt. 3, 1911' 
as reąuircd by the act of Oct. 6,1917

TUNIS. ’ '

Tunis. — (Rekvizacijos). Mi- 
litarfe valdžia rekvizavo Tuniso 
malimus. Darbininkai tuoj su
šaukė susirinkimą ir nutarė tę
sti streikų tol, kol nebus išpil
dyta jų reikalavimai. Reikalai! 
jama 8 valandų darbo dienos, 
pakėlimo algos ir panaikinimo 
darbo nuo štukių.

Marmuro darbininkų strei
kas dar tebesitęsia.

pašalintasai j Apdraudos w firmų darbiniu* 
” • kai inteikė savo reikalavimus^

Iš visko matyli, kad Streikas 
neišvengiamas.

jos čartevin. iid šiol prie pok
ostų judėf h > iir» iįsidėjo aug- 
štesnių viršininkų, kaipo ser
žantai.
. Yra žiu’*;, kad organiziiolieji 
policistai kalaus pąnajki- 
inimo rezervinės sistemos, jui* 
niniunio ' algos pradegiau tiems 
$1,500 metams, o paskui kelia
ma po $100 lais metų, kol bus 
pasiekta $2,000 meams.

Tas judėjimas persimetė į 
Jersey City, N. J., F. X. O’Briem 
visuomeilinio saugumo direktof 
rius, rado reikalingti pasiųsti 
policijos vii*šiixinkui sekančid 
turinio kiškų:

“šitasai judėjimas eina prie
šais mano departamežnto intere
sus ir todėl aš prašau jūsų pa
daryti reikiamų tyrinėjunų ir 
panaikinti apkaltinimus prieš 
tuos, kurie rekalfivo paaugštini- 
mo. ‘ Aš esu didelis šalininkas 
organizuotų darbininkų, bet 
šias rųšiea judėjimas negali at
neši naudos nei organizuo
tiems darbininkams nei visuo
menei. Policislų tikslas yra 
panaudoti darbininkus saviems 
tikslams. Pasini pulkite tuoj 
sužinoti tikrąjį dalykų stovį ir 
praneškite man, idant aš galė
čiau padaryti reikiamų* patvar
kymų apsaugojimui savo de
partamento. Disciplina priva
lo būti palaikoma.“

’ Ru^piuči(^ 15 d. Bostono po* 
licija, nepaisant policijos komi- 
sionieriaus patvarkymų, suor* 
ganizavo uniją.

Stdig^amlijame | sustirinkime 
dalyvavo apie 1,400 polięistų

New Yorkas- >— (Darbiran
kai protestuoja prieš indusų de
portavimų). Sekant Amęrikos 
Darbo Federacijos konvencijos 
protestą prieš deportavimą in- 
dusų politinių prasikaltėlių, ku
rie yra laikomi New Yorke,

dabar yra daroma. Tai pri
duos dauginus energijos na
riams darbuotis dėl draugijos 
labo. Nors 60 kuopa jau gyvuo
ju nuo 
yęjkhiino valdybos .visaA buvo 
nuėjus į amžiną pailsį. Bet ra
dosi tokių žmonių, ką nesigai
lėjo darbo, ir vėl 60 kuopa at
gijo ir gyvuoja.

Rugsėjo 31 d. čia buvo pra
kalbos, surengtos Lietuvių Rau
donojo Kryžiaus. Pirmiailfeia 
Choras padainavo Lietuvos hiin 
ną, paskui išėjo kalbėti kun. 
Dargis. Jis, žmogus, matyt, 
dar nepažįstu vietos lietuvių, to
dėl trumpai paaiškinęs upic 
Raudonąjį Kryžių, bdi jo tei
kiamą naudą, jis pasitraukė, 
užleizdamas vietą kitam —- 
Račkui, iš Cicero, III. Apc 
klerikalų spykerį nėra kas 
sakyto Naujienų skaitytojai 
jau gerai žino, ko vertos jo sa
komos ‘‘prakalbos“.

Aukų surinkta $29.91. žmo
nių buvo nemažai ir visi užsi
laikė ramiai. — Stasys.

ars oo kuopa jau gy 
1916 metų, bet dėl ne-

II J M t* -L-imi

Redakcijos Atsakomai į

PAŽAI.

J. Pabarškienei, Chicago. - 
Tamistos • pranešimą gavome 
kada’ ^laikraštis jau buvo at
spausdintas/ Pranešimus reikia 
siųsti išanksto.

XXIX, Melrose Purk. — Ne
reikia paisyti ką tie žmonės sa
paliojo. Su jais nieks rimtai 
n<ibc$iskaito. Vuily parašykite 
mums žinučių iš vietos lietuvių 
veikimo. Visuomet išspaus^^u- 
sme. j

V. Sirvydui. — Ačiū už iš
karpą.
. A. Liutkui. — Mielai išspaus
dinsime. Bet butų buvę geriau, 
kad vienapie straipsnyje nebū
tumėte mėginę aprėpti tiek 
daug dalykų. Dabar Jųsų raš
tas išėjo labai ilgas, o norint 
aitsakyt į visus pakeltus jame 
klausinius, reikėtų prirašyti 
dar dauginus.
Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas. r ’

cijų išnešė tolygius protestus.
Iki šiol apie 15 stiprių orga

nizacijų parėmė Indijos kovo
tojus už laisvę.

NESENAI dar “kairiaspar
niai” piestu stodavo, jeigu kuris 
socialistas išdrįsdavo paabejoti 
dėl Rcedo, Larkino ir kitų “kai- 
riasparnių autoritetų” rimtumo. 
Dabar pasiklausykite ką apie 
juos sako patįs “kairiasparniai” 
iš Chicagos lietuviškojo Degtu
ko:

“Duosime iliustraciją... ant 
pirmų lubų susirinks Wagcnk- 
necht, Larkin Recd, Harwood, 
liic ėst Lcdebour and Co.” ir ... 
...atidarys ‘‘partijos suvažiavi
mą’’.. .

Vadinas, “kairieji kairiaspar
niai” Recdą ir kitus jau priskai
to “kaustkjnių išdavikų” rūšiai. 
Ir tai dėl tos paprastos priežas
ties, kad “dešinieji kairiaspar
niai” nesutikę šokti sulig Balt, 
Stoklitski, Stil-Son,hic ėst Lenin 
and Company griežiamo smui
ko!

Kazimieras Gųgis

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
toįp ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieros.

Namų Ofisas:
13231. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisu:

127 N. Derborn lt. 
1111-13 VrityBIfe

T»l. Central 4411

T1 fi HA VAIKINŲ ir MERGINŲ ■ | fl B E fl ■ NORI APSIVESTI, bet M E M R B EI neturėdami progos aust* V pažinti ir užmegžtl mei- 
iisUua ryšjiin, n«ūaliapsi

ves t i. Pzjfcfikojlnių Žurnalas* lr> lems 
•uteikin tokia P’’«ft4- Reikalaukite pa- 
iiurėjimiH; ten rasite plačiausiavinfor- 
(nacijas. Žurnalas metrais Si. kopija 10c 
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KORESPONDENGIJOS
ANGLIJA.

> . ’r,- - • ; - 'h • i

Londonas. — (Darbininką 
priešinasi skirimui armijos va* 
dams didelių sumų pinigų). 
Pirmu kariu Anglijos istorijų,

MOLINE, ILL.

i J jj i M, OlUl/lll ICIAĮSII . ----------------------- -------- . V V

vargiai Austrijos valdžia ga- pasipriešinta parlamente paski* 
lėtų pasilaikyti, jeigu jos ne- rimui armijos vadimis. didelių 
remtų Viennos Dariu ninku Išmirtų pinigų. z

Taryba, kuri prisilaikydama Ka(lu ta(tui bHius buvo i|leš. 
socialistų principų, atmetė

Austrijos komunistų pasiū
lymą ‘kurti sovietų valdžių. 
Tarlyba stojo už politinę de
mokratijų. Kaip Taryba atsi
neša į Vengrų komunistus-

raportas, kurį išspausdino 
Bęrliner Tageblalt:

VIENNA, rugpjūčio 5 d.— 
Vienuos Darbininkų Tarybos 
vakarykščioj sesijoj Frięd- 
rich Adler užreiške, kad pro
letariatas liko sumuštas ne 
tik Vengrijojo, bet ir visose 
šalyse. Esu dabar reikalinga 
dėti visas pastangas, kad su
mažinus to sumušimo blogą
sias,pasekmes. Paskui jis kri
tikavo komunistus, kurie ragi 
no proletariatų prie nesąmo
ningo veikimo prie atmeti
mo taikos sutarties r prie sta
tymo tokių reikalavimų, ku
riuos jų pačių partijos kon
vencija pripažino peręlide- 
liais.

‘Seilz, Nacionalio Suvažia
vimo prezidentas, ftžrėiškė, 
kad vengrų žmonių komisio- 
nieriams pritiktų būti prieg
laudos namuose. Vengrijos

.mui, bet diskreditavo jį. Tal
kininkai daugiau nebebijo 

.bolševizmo. Trįs mėnesiui at- 
gul butu buvę klaidinga girti 
tarybų diktatūrų, vokiečių 
Austrijoj, o įlajiar- lokis dik
tatūros kurinius yra niekus 
daugiau, kaip absurdas. Po?to. 
Vienuos Darbininkų Taryba 
priėmė sekamų rezoliucijų:

‘Vengrų darbininkų klesa, 
o sykiu su ja ir viso pasaulio! 
darbininkai išmoko gerų lek-

Kada tasai bilius J>uv<^ įneš- 
tas ■ parianiontan, Darbo Parti
jos nariai pasipriešino janrir i- 
nešė propozicijų, kad skiriamoji 
suma butų sumažinta. Propozi< 
oija liko atmesta 288 balsais 
prieš 66.

Londonas. — (500 prieš 8). 
Leicestere Anglijos ir Airijos 
Moterų Nacionalė Taryba laiki* 
konvenciją. Konvencijoj iš 
reikšta nuomonių, kaa jauni 
žmonės-butų renkami teisėjais^ 
Esą vidurųmžiai ir seni teisėj- 
jai nesupranta vaikų ir moterii 
psichologijos.

larp kita ko, privesta vienas 
•pavyzdys, kur 8 meitų vaikas 
buvo tardomas 7 teisėjais, ku
rių sudėtinis amžius lyginais 500 
melų, ištisas .80 minučių.

suvienytos Valstijos. -
New Yorkas. ■— (Net policis* 

tai orgnaizuojasi). Kapitalistai 
neapsakomai susirūpinę- Ir yra 
ko. Tik pamanykite, policislai 
nori sutverti unijų. Ir jei ta
tai jiems pasiseks padaryti, tai 
kokiame padėjime atsidurs sam 
dylojai,, kuriems prisieis turėti 
ręikalą su organizuotais polies
iais? Juk lakii galimas daik
tas, kad tuosyk polic'istai nebe
norės skaldyti darbininkams 
galyas.

New Yorke polięistų orgimi- 
zaviiun^ eina labui sparčiui. 
Kol-kas organizacijos \ viršinin
kų vardai, nepaskelbta, nes bijo
masi policijos komisionieri.tus.

iioma, kad jau Išrinkta virši
ninkai ir lai i greitu laiku bus 
pircikalau-a iš Darbo Fcderaci-

Nelaimė lieutvių šeimynoj, 
i------- i

Rugpjūčio 2G dienų, iš ryto, 
išliko didele nęlaimė vienoj lier 
tuvių šeimynoj. Gapšiene, noi- 
rodama skubai pakurti pečių, 
paėmus galionų benzino ji pylė 
jį besikurinantin pečium Ug
nis dasigavo iki galiono ir jam 
ekspliodavus užsidegė Gapšie* 
nes drabužiai. Nelaimingoji, 
visa api fortą liepsnos išbėgo

vyras ir du maži kūdikiai. Tito, 
užsidegė lova ir moteris išbėgo 
laukan, 
labai 
riai.
toris pasimirė.

Taip -jau bebėgiojau 
apdegė krūtinė ir vidu-

Vyras taipjad

belesindamas, bet manoma^ 
kad jis pasveiks.

Tegul šituo nelaimingu atsiA 
ilikimu pasimokina visos Moli* 
neo lietuvės moters, čia randa* 
si ir daugiau, tokių, kur pakuri* 
mui pečių naudoja benziną ir 
gozo^ną. ' Kartą ant visado# 
reikėtų įsidėmėti, kad su gazo
linu ar benzinu reikia 
labai atsargiai. O dar 
Msaii juo nesinaudoti.

gcriuii 
r Pačiu

— Progresistė A- K.

MlbWAUKBE, WIS.

Lietuviu judėjimas.
* t t

Rugpjūčio 30 d. buvo Tevy- 
ičs Mylėtojų Draugijos 6(1 k p. 

susirinkimas. Nors dar mažas 
niūrų skaičius, bet visi us pa
sišventimu darbuojas dėl ap
švietus. . Drg. J. Sungaiila nū- 
pirk^ knygas ir antspaudų pa-

• * TA ’Bi’Ooklyno teta' praneša 
labai striošnų’dalykų. Shenan- 
doabo LSS kilopoj atsiradęs di
delis socialpa triotasburžu j usoci- 
ališdavikasjųdošins. Nugi, ėmęs 
ir suklaidinęs kuopą, kad ji rei
kalautų, idant kapitalistine vad
žia nesikėsintų ant Wisconsino 
socialistų kongresmano d. Vic- 
tpr’o Bergcr’io. Dar daugiau, ki
tame susirinkime jis siūlęs kuo
pai priimti rezoliucijų, raginan
čių angliakasius organizuoties, 
taigi priklausyti unijai, šį kartų 
jam nepavykę: “susipratusieji 
dradgai” grieštai pasipriešinę to
kiam “darbininkų klaidinimui” 
kaip raginimas organizuotis, ir 
jo rezoliucijų atmetę.

Draugai “kairiasparniai’, “var 
dan darbininkų vienybės’ įnešu: 
ekskoniuniskuoti jį!

Savaitės nuotikiai.
WATERBURY, Conn. Nc- 

delioj, Kun. Saurusaitis, atsis
veikindamas pu švento Juozapo 
parapija pasakė: “Aš jums vicr- 
nai tarnavau per 20 metų o jus 
dabar mane apdergėte“.r.

Panedėlyj: J. Kernešis, “kai- 
riasparnis”, ^pskclbė mirtinų 

kovų prieš šniokų lyderius.
Utarnįnke: Matykis J. Matas 

uživiškė, kad jis daugiau nebe- 
diskusiuos ,su pavieniais “kai- 
riapparniaįs”.
Sęredoj: Dramaturgas Bertulis 

di|ye plaukus apkirpd, kad ne- 
atrodžius įi Maximą Gorkį. Už
tai, kad M. Gorkis kritikuoja 
bolševikus.

Ketverge: “Kairiasparnis” Va
laitis vilkėjo buržuaziškų fraką, 
vadinas taikosi prie, aplinkybių.

Petnyčioj: Tautietis Povilai- 
ka liūdnai aprriške,, įjogd jo 
iarčiamoj “pynaklis” nebeturė
siąs vietos.

Subatoj: Y. Vabalas ketina eit 
maudylies. ,

DR. A. MONTVID
CHICAGO 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
25 E. Wa«hington St. 

. Marshhil Ficld Annex 
18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

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

Rezidencijos telefonas West 6126

Dr. D. J.BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 1090Q So. Michigan Avė.
Rezidencija 10731 S. Michigan 

\Aye., Roseland, III.
Telefonas tas pats rezidenci

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

2 po piety iki 4 
-♦.*6 iki 9 vakare.

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

Valandos nuo 4 iki 7 valan- 
dos^Mikare.

Dr. S. jBiežis
Telefonas McKinley 4988

Milda. Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

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

--- ------------------------i------- .---------- 1,--------------------

Žemaites Raštai

Kares Metu

— Besparnis.

vardu visi jam laria ačiū!
Nutarta reikathmlty kiid (bu

tų referendunpiis renka
mu, Centro Valdybų ir šiaip^ vi
sos komisijos, kur paliečia visų 
T. M. D., o ne u n f seim ų, kaip I

'I .. .................. ..

Telephone Yards 5834 •

Dr. P. G. Wiegner i
Priminimo valandos nuo. 8 iki 
12 is ryto, ir nuo. 7 jki 9 v. vak. , 
3825 So. Halsted St.. Chicago.

Įdomi 126 puslapių pasi
skaitymui kiiyga. Vir
šus papuoštas spalvuota 
iliustracija. Kaina 50c. 
Galima gauti Naujienų- 
Ofise— , *
1739 So. Halsted Street

Chicago.

Wsklri.nl


Sereda, Rugsėjo 3 d, 1919

Lietuviu Rateliuose.
ROSELAND

Rugpjūčio 29 d. LDK. Gcdc- 
niino, draugija turėjo mėnesinį 
Busirinkimą, 341 Kensington a- 
ve. Draugijos svarbiausias susi-Į 
rinkimo tikslas buyo^ikaUiėti 
draugijų sąryšio^de^atų paduo 
tą iniciativą įsigyti lietuviaiųs 
nuoMiĮvą svetainę; kuris buvo 
priimtas susirinkime rugp. 12 d. 
Aušros kambariuose ir keturioli 
kos draugijų valdybų užgirta su
sirinkime rugp. 18 d. Aušros 
kambariuose. Kada pirmininkas 
F. Žlibinąs pranešė draugijų val
dybų tarimus ir drg. A. Grėbė* 
lis, komitetas draugijų sąryšio, 
perskaitė atsišaukimą reikaiin-l 
gurno nuosavos svetainės; po to 
sekė paduoto sumanymo apkal
bėjimas. Plačiai tam dalyke iŠ-f 
aiškino D. Shatkus, A. Narbu-f 
tas ir J.*J Stonkus.

Reikalingumą svetainės visi 
vienbalsiai užgyrė ir nutarė nu
pirkti už vieną tūkstantį šėrų.

Nariai taipgi pasižadėjo pirk
ti šėrų. >

Kitos darugijos kurios nutarė 
prikti namo šėrus: LSS. 137 kp. 
už šimtą dolerių; LMPS 25 kp. 
už penkiasdešimt dolerių; Liet. 
Laisv. Fed. 4 kp. už trisdešimts 
dolerių; LDLD. 79 kp. už dvide
šimts dolerių. — Pr. Grybas.

NORTH SIDE

r Jusu Kraujui 
Trūksta Geležies?

I

Geležis tai raudonasis kraujui mai 
stas — Nuxeted Iron pagelb

sti Įdėti rožes moterims j
•* skruostus ir stiprumų bei 

energijų j gjslas vyrams.
Jei jus lauktumėte nevalgę iki su 

silpnčtuinete, suinenkėluniete ir 
nyKtuincte, tai jus nepakenktumėte 
sau aršiau, kaip ir kad leisdami 
kraujui badauti dei geležies stokos, 
tos geležies, kuri permaino maistų 
j gyvus audinius, raumenis ir sme
genis. Neturint kiek reikiant ge
ležies kranjuje, maistas tik perei
na per vidų nesuteikdamas nieko 
gero — jis nesutkis stiprumo, vie
toje davus žmogui jaunystės stipru
mą ir energiją, jis padaro jį silpnu, 
nervuotu ir parsibaigusiu. Jei nėši 
stiprus ar sveikas, tai savo paties 
labui turėtum padaryti šitą išmėgi
nimą: Pažiūrėk, kaip ilgai gali dirb
ti, ar kaip toli gali nueiti nepailsę*. 
Paskui paimk penkiagranes plokštis 
Nuxetcd Iron tris kartus per dieną 
po valgiui per dvi savaiti ir išmė
gink savo stiprumą vėl, o pamaty
sit kiek busi laimėjęs. Daugybė 
nvrvuotų parsibaigusių žmonių, ku
rie sirguliavo, nuostabiausiu budu 
atgavo savo stiprumą ir ištvermę 
vien imdami geležį tinkamoj for
moj. Bet neimk senovinių geležies 
formų vien tam, kad užvadavus ke
lk centus. Turite imti geležį to
kioje formoje, kur lengvai yra su
geriama ir sutapatinama, tokia kaip 
Nuxated Iron, jei norite, kad ji at
neštų nauda. Kitaip ji gali būti dau
giau negu be vertės. Galite gauti 
Nuxated Iron nuo savo aptiekinin- 
ko pilnu užtikrinimu, kad busite pa
tenkinti, arba jūsų pinigai bus su
grąžinti.

su

Rugs. 1 d. (Labor day.) >Hoff-j 
mano mokyklos mokiniai buvo [ 
surengę prakalbas su pamargi- 
nimais. Pirmas kalbėjo G. Stun l 
gis, o antras Dr. A. Montvidas. Į 
Abudu kalbėtojai, o ypatingai 
Dr. A. M. puikiai kalbėjo apie I 
reikalingumą ir naudingumą 
mokslo. P-lėš S. ir L. Chiz sūdai-. Į 
navo keletą dainų. F. Parymoti 
griežė smuiku. Jis geras muzi
kas; puikiai griežė. P-lės Jasin- 
skiutės suadinavo duetą, akom
panuojant pianu p-lei A. Kara
liūtei. Dainavo anglų kalboj. I 
Pasl^m kalbėjo prof. S. A. Hoff- II 
man, puikiai nupiešė mokslo rei- 1 
kalingumą. Kalbėjo ilgai ir bobj II 
ševikiškai. Pabaigęs kalbą, pers
kaitė rezoliuciją už paliuosavi- 
mą drg E. V. Dėbso. Kurią susi- II 
rinkimas vienbalsiai priėmę. ĮI 
Nutarta rezoliuciją pasiųsti prez I 
Wilsonui telegramų. Padengi- II 
m ui tclegramo lėšų surinkta iš 
publikos atiku 6 dol. su centais. J

Prakalbos darė labai puikų js- II 
pudį, nes programas susidėjo iš II 
puikių gabalėlių. Publikos buvo II 
apie 100 su viršum žmonių. Va
kare butų beabejo buvę žmonių I 
daugiau. Įžangos buvo imama 
po 10c. Susirinkusiejie buvo la
bai užganėdinti prakalbomis.

—J. Beliaskas. I

Iš trijų Partijų Kon
vencijų. !

Pirmiausiai atlankiau, 
buvo pakeliui, komunistų 
venciją. Jau buvo 10 vai. iš ryto, 
bet delegatų ir publikos buvo 
mažai. Apie 10:45 atsidarė kon
vencija. Delegatai visi be ener
gijos, be ūpo — kaip pusgyviai. 
Dar tą negyvą ūpą sugadino vie-» 
nas delegatas, Henry M. Tiche- 
nor, iš St. Louis, Mo. Jis užreiš- 
kė:

“Delegatai:— Aš apleidžiu 
jus. Sykiu a įleidžia jus ir visa 
St. Louis komunistų partija... 
Aš čia nematau nieko gero iš ju4 
sų veikimo./. Jūsų čia susirin
kimas, — tai tarptautiškos sor- 
kes... Atiduokit man mandatą 
ir aš išeinu”...

Ir Tichenor išėjo.

11CH 
kon-
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I Saugokite Savo Akia

K

25
48
25
48
24

NAUJIENOS. ChIcatfO.,111 
1 M

20

10

Mes patariame gatavas. Kombinacijas Jūsų 
Giminėms Lietuvoje.

Lietuves-AinerikoB Pramonės Bendrovė apsiima pristatyti jūsų giminėmsj^r draugams Lietuvoje, ku
rią lik norite, čia paduodamųjų komlbinacijų nurodytomis kainomis. Tas ūmesnis uždengia lėšas siun
čiamųjų dalykų, visus iškaščius dedant į baksą, apsaugą, nusiuntimą ir pristatymą į Lietuvą. Daiktų 
gerumą ir svfftumą pilnai garantuojame. Pasirink vieną, ar tiek, kiek tik nori kombinacijų. Nuplėšęs 
IŠpildyk apačioje šio lapo ėsančią blanką ir sykiu su money orderiu ar čekiu' pasiųsk musų adresu. Tai 
iv viskas^ ką turi daryti. Visą kitą darbą atliks pati Bendrovė. Gausi kvitą už savo pinigus t'uojaus, o 
kuomet baksas bus pristatytas tam, kam siunti, į Lietuvą, gausi kvRą su.pąrasu to asmens, kuriam inunjs 
liepsi baksą pasiųsti.

7-------- - -------- ------------------—
No. 1. Kombinacija už $10.

5 svarai ryžių.
5 šmotai muilo.
10 svarų kondensuoto pieno.
1 tuzinas špūlių siūlų.
2 pakeliai adatų.
5 svarai cukraus.
5 mat kai vilnonių siūlų.

No. 2. Kombinaciją už $15.
10 savų lašinių.
10 svarų smalčiaus.

No. 3 rKombinącija už $20.
5 svarai cukraus.
10 svarų kondensuoto pieno.
5 svarai smalčiaus.

. (i svarai jautienos. >
10 šmotų muilo.
1 tuzinas špūlių siūlų.
2 pakeliai adatų.
10 svarų miežinių kruopų.
% svaro pipirų.
5 niatkai vilnonių siūlų.

■ -■—■■e ---------—....      ,

No. 4. Kombinacija už $25.
12 svarų lašinių.
5 svarai smalčiaus.
6 svarai jautienos. . *
10 šmotų muilo.
19 svarų kondensuoto pieno.

No. 5. Kombinacija už $50.
12 svarų lašinių.
10 svarų smalčiaus.

. 15 svarų cukraus.
i 6 svarai jautienos.

10 svarų fasolių.
30 švitrų kondensuoto pieno.
20 šmotų muilo.
2 tuzinai špūlių siutų.
2 pakeliui adatų.
10 svarų ryžių.
1 svaras pipirų.
2 svarai kaybs.
1 sąrąs arbatos.
10 matkų vilnoių siūlų.

No. 7. Kombinacija už $100.
25

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

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

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

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubą iš vidauš, f><> $1.50 ui ga
CARR BROS. WRECKING CO.,

3003-3029 SOUTH HALSTED STREET, " CHIČAGO, ILLINOI

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

1

12th STREET 
Tel. Kedzie 8902.

3514-16 W. 12th ST
Arti St. Louia Avė. 

CHICAGO, ILL.

No. 6. Kombinacija už $75.
svarai lašinių. \ , 
svarų smalčiaus.
šmotų muilo.
svarai kondensuoto pieno.

1

svarų jautienos. (
svarai lašinių.
svarų jautienos.

24
50
20
48
12
3G
12

svarai smalčiaus.
48 svarai kondensuoto pieno.
20 svarų cukraus.
25 svarai ryžių.
10 svarų .miežinių kruopų.
24 šmotai muilo.
(» svarai kavos.
2 svarai arbatos.
4 tuzinai špūlių siūlų.
Va tuzino pakelių adatų.

__ 10 matk,ų vilnoiųjsiulų.____

No. 8. Kombinacija už $200
72 svarai, lašinių.
100 svarų smalčiaus. 

svarai ryžių, 
svarai kondensuoto pieno, 
svarai cukraus, 
švarai jautienos, 
šmotai muilo.

5 svarai kavos.
2 svarai arbatos.
4 tuzinai špūlių siūlų 
Vj tuzino pakelių adatų. 
1 svaras maišytų pipirų. 
10 svarų fasolių.
10 malkų vilnonių siūlų.

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

Gydymas visų akių, ausų, no
sie* gerkles Ugų. Po priežiūra 

specialisto. U- 
tarnlpkais ir pėtnyčloms nuo 2 
iki 5 po pietų.

J0HN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801. So. Ashland Avei, Chicago.
Kampas 18-tos gatves.

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

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

A. R. jBInmitt

Šiųsdunti itžisjaiyni^ v?ršfcn.'ihėtoms kombinacijoms pabadykite kombinacijos numerį kurį norite,sių
sti ir indėkite čekį arba money orderį vardu Lithuaiua-Amęricaii Trading Company.

Laiške parašykite aiškiai vardą ir adresą kur siučiama Lidluvoj, taipgi jūsų vardą ir adresą, kRkl ga
lėtume pasiųsti jums pakvitavojimą už jūsų pinigus, o vėliaus pakvi tavoj imą iš Lietuvos kuomet, bus pri
statyta tam, kuriam siunčiama į Lietuvą.' ' , Adresas: I

LITHUANIAN AMERICAN TRADING CO., 6 W. 48-th St., New York City
Nėra jokio nuostolio. Viskas yni pilnai apsaugota ir jei koks baksat? pražūtų arba susidaužytų, jūsų 

pinigai bus sugrąžinti, t Tai garantuoja Lietuvos-Amerikos Pramones Bendrove.

■ t ' -...........; ■ -■-*
Išėjo su visa savo apielinkės 

komunistų partija. Suprantama 
nieks jo užlaikyti nei nesistengė. 
Knapnagelis vėliau kalbėdamas 
užreiškė, kad jiems ne dauguma 
rupi, bet koki^Unbariai bus, — 
ne kiekybėje, bet kokybėje svar
ba. Žinoma, kaip ir pateisinda
mas tą incidentą su St. Louis de
legatu.

Vienas kalbėdamas komunis
tų konvencijoj užreiškė:
.“Mus sušaukė čia balsas iŠ 

Maskvos ir balsas iš Smolno in* 
s ti hito... y Mes čia atvažiavome 
su aiškiais tikslais, — užgriebti 
visą pasaulį”...

^Raportas mandatų komisijos; 
Raportavo Stilsonas. Paaiškino, 
kad niekurie delegatai patįs pa* 
sirašę sau mandatus. 0 iš New 
Yorko niekuris Leduk, turėjo 
net du mandatu. Abelna nuomo 
nė tokia: kas turi kokį nors man 
datą, gali pas komunistus ateil 
ti ir persistatyti, o jie apsvarstę! 
priima. >

Buvo diskusijų apie priėmif 
mą atstovo nuo Soe. Labor Par
tijos. Tas atstovas užreiškė, ka<Į 
S. L. P. jau 4 metai kaip yra koj 
munistų partija, todėl negali bu* 
tiį kalbos, ar jį priimti čia ar ne) 
su sprendžiamu balsu. Galų-galJ 
nutarta, kad jis bus tik su pa ta 4 
riamu balsu.

Mandatų komisija užreiškė) 
kad komunistų partijoj yra re
prezentuojama 14 valstijų; 128 
delegatai, kurie atstovauja 57,- 
014 dusių.

Salėje visi raudoni papuošalą: 
nudraskyti. Kur-nekur likę ti& 
likučiai. Policija apie tai pasirūk 
pinusi.

Komunistai laukė ir klausinė
jo vienas kito: kada ateis pas 
mus kairysi sparnas Sbc. PaytR 
jos? Bet tas kairysis sparnas nu
tarė, kad neprisidėti prie komu
nistų partijos, nes ten, sako, vi
skas iš anksto prirengtu; mums 
nėra kas veikti. Tokios diktatū
ros jie nenori. Ir neatėjo.

Kairysis Sparnas.
Tas kairysis sparnas atskilo 

nuo Soe. Parį. ir dabar neturi ką 
veikti. KJaųiau jų diskusijų. Dau 
gumas delegatų išsirt^iškia, kad 
jie nežino kur dabar stovi. Išrin
ko komitetą pagaminimui pro-

(Seka aut 4 pusi.)

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akia Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra - 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinti) „ Opb- 
thalmometer. Y--; 
patinga doma at 
kreipiama i vai

kys. VaL: ndo 9 ryto iki 9 vak. 
nedaliomis, nuo 10 iki 11| dienų 
4649 S. Ashland av. kamp.47 st.

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

J

)

t

i I
AS, ADOMAS A. KARAJLAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.

Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep
sija. nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abeinas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu., Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

} Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo. Nervatoua, Inkstų Ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mario pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt 
Kraujas Išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebenadė po krutinę. Vidurių rėšimai 
išnyko po užmušimai visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
kaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pp 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 

ei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem sa to 
ųais pgtariu nuoširdlai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INST1TUTION J. Baltrenas, Prof 

1797 So. Halsted 8t„ Telephone Canal 6417.

radi 
atai

Daktaras

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

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

’ Telefonai
Ofisas Yards 2544 
Namai f

Dr. W. Yuszkiewicz
PIRMUTINĖ LIETUVIŠKA 

GYDYKLA CHICAGOJE 
Galvos, Akių, Ausų ir Gerklės 

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

PARODA IR EGZAMINACIJA

KODĖL?

Lietuvis Daktaras
DR. S. NAIKELIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4712 So. Ashland Avė.

Vai. 9—11 a. m. 5—6 p.'m. 
Nedėliomis 10—12 a. m.

Phone Drover 7042 
Cicero office 

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

Phone Cicero 5961 
Rezidencija 3336 W. 66th

Phone Prospect 8585

aut

St

ss

Minykų 
^Kunigų 
Darbai
Filipinų Salose 

žingeidi knyga pasis
kaitymui. .64 puslapiai.

Kaina 35c.

“NAUJIENOS” 
;1739 So. Halsted St 

Chicago, III.

Skaitykite ir Platinkite 
N A U J I E N AS

"n

J

u 
ui

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS .

Gerai lietuviams iinomas 'per 16/me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 

' metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. ISth 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 8412 Sz Hahted - Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.
• M , . o

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

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

DR.A.A.ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 9 vakare

Nedėliomis nuo 9 iki 4 po pietų.
1407 Milwaukee Avenue,

CHICAGO, ILL.
—i----------- ------------------------------t

SLAPTAS ALAUS RECEPTAS.
Alus 12c galionui 

Degtinė 57c galionui.
Kam mokėti dauginus? Senas puį- 

lojantis alus ir gera degtinė, turini- 
lįs visą sinarkumą. Kokis tik pa*- 
geidaujamas “Akių blaivintojui ar 
naktinei kepurei”, vynas, biteris, li- 
kieriai, šampanas lengvini padaromi 
namuose paprastuose verdamuose 
induose iš nekenksmingų daiktų, 
kuriuos gali nusipirkti visur. Kny
ga su garantuotomis formųlomis $1

ADORA CO.,
P. O. Box 253, Pitisburgl^Pal

Tai gana aišku

NAUJIENOS
yra užvis daugiausia 

skaitomas lietuvių 
laikraštis,

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

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

Mifterisky ir Vyrišky. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dčliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

*

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

VALANDOS: 9—12 ryto

TODĖL IR
Telephone Yards 5032 ‘

Dr. M. Stupnicki
3109 S. Morgan sL Chicago

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

I įsos s Morta* St, Chicago, III

Vyriškų Drapanų Bakenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

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

Vyrų ir vaikinų gatavai padaryti 
siutai ir overkutai $15.00 iki $28,00.

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

kol prieš ateinančią žiemą nepakilo 
kainos.

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

Full dress, tuxedo, frock siutai*, 
ir 11. $10.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak 
Nedėliomis iki 6 yąl. vak. Subato
mis visą dineą iki 10 vai. vak.

S. GORDOR.
1415 So. Halnled SU Chicago, III 

bteiita 1902

NAUJIENŲ

apskelbimai
Dr. M. T. Strikolis

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS.

1757 W. 47 St., Chicago, III.
Ofist) Tol. Boulevard 160 

Rez. Tel. Sceley 420

atneša geriausias 
pasekmes.

4

AUTŲMOBILIŲ, TAISYMO ŠAPA
Už pusę kainos kaip kitose šapo- 

sc. Taisau visokios rųsies automo
bilius. Ignišen starterius, generei- 
lorius. • Parodysiu kaip jums pa 
tienls 1 
pinigų kol

3147 So. jUnion Avė., Chicago.* 
Telefonas Boulevard 479.

generei-
, , - .. . . ___ . J

pasitaisyti ir už tai neimu 
‘"d nesul;psau automobilių.

I). PETRAVIčIA, 
nion Avė.

■■ii................................ i

Tel. Yards 3654. AKUSERK/j|

Mrs.A.Michnl8Wicz
Baigusi Akušerijos ko 
legiją; ilgai praktika
vusi Pennsylvaivjos 
hpspitalčse ir . Pasek 
m i n g a i pat ar irau-
lia prie gimdymo. 
Duodu rodą visokio
se ligose moterims ir 
merginoms.
3113 So. Halsted Str.
• (Ant antrų lubų) t 

Chicago. III.
Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vėlai vąk
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NAUJIENOS, C h Re a g o., Sereda, Rugsėjo 3 d., 1919 
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RENGIA LIET. L.~FEDERACI.IA,

Nedalioj, 7 d. Rugsejo-Sept., 1919 G. M. CHERNAUSKO
LYONS, ILLINOIS.

DARŽE,

Nuoširdžiai kviečiame skaitlingai atsilankyti ant paskutinio pikniko, 
kur turėsit progą visą dieną praleisti ant tyro oro ir išgirsti keleto kalbėto
ją prakalbas. /

Kalbės Naujieną administratorius Kl. Jurgelionis, advokatas Hurold O. 
Mulks ir T. J. Kučinskai.

Taipgi, keli chorai, palinksmins sU savo puikioms dainoms.
Kviečia KOMITETAS.

----------------  --------- ------------------ , ----- -------------- A
PASARGA: Važiuokite bile karais iki 22 gatvės, o 22 gatvės karais i va

karus iki sustos, ten paimkit Lyons karus, kurie daveža iki daržo.
--........ . ......................... b.............. .................................    -• ■ - ■ ■■------------------------------------------------- ■

m »ii————————

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

gramo ir įsakė, kad tas progra
mas butų trumpas ir revoliucio- 
niškas. Delegatų pas kairiaspar- 
nius yra tik 58. Jie, savo kalbose 
užsimena, kad reiksią statyti 
kandidatus ateinantiems rinki
mams. Pas komunistus tokios 
nuomonės nėra. Jie nori viską 
paimti šturmu. Paskiau pasodin 
ti vieną diktatorių ir atlikta, — 
be didelių ceremonijų.

Nieko tikro, nieko realio, nei 
pas komunistus, nei pas kairias- 
pamins. Kalba, kalba, kalba... 
Kiekvienas reklamuojasi, kilti 
jis vienatinis ir tikras atstovas 
revoliucinio proletariato. Bet ^ti
krenybėje, tos jų frazės ne įbil
dą nęša darbininkų klesai, o blė- 
dį. Jie savo pasigyrimais revoliu- 
cionumu, ardo darbininkų vie
nybę ir tuomi silpnina spėkas.

Socialistų Partija.
Socnalistų Partijos konvenci

ja, kaip apsivalė nuo griovikų. į-
.1 1

DIDELĖS PRAKALBOS
Bengia

L. S. S. VIII RAJONAS 
Prakalbos Įvyks North Sidėj, 

LIUOSYBĖS svetainėj, 
1822 VVABANSIA AVĖ.

Kalbės drg. Danta, iš Detroit, 
Mieli., drg. Daubarą iš CJeveland, 
()., dr-gė K. Baltrunytė-Karosienė 
iš Philadelphia. Pa. Prakalbos pra
sidės 8 vai. vakare, lodei visi lie
tuviai ir lietuvaitės, malonėkite at
silankyti. nes turėsite proga išgir
sti daug naudingų dalyką. 1 užauga 
IIP centą. Kviečia

KOMITETAS.

Extra 
DIDELĖS

Prakalbos
Atsibus seredoj ir Ketverge 3 ir 4 

rugsėjo. 1910, bažnytinėj svetainei, 
ty. šv. Trejybės (Tdruicės) S. T. 
bažnyčioj, kampas 35 ir U/imi Av., 
Chicago, III. Pradžia kaip 7t3(Ų '
kare, seredoj, bus kalbama tcrrn>- 
je. ‘‘Kas yra bažnyčia”, ketver
ge, ”Dc! ko gyvenau)/”? kalbės .1. 
M. Kn. Vyskupus B. Mickevicz 1). 
I). D. ant virš minėtą prakalbą. 
Kviečiami esate visk moteris, vy- 
lai, nes mums svarba girdėti gra-, 
žios kalbos. . x

KOMITETAS.

ėjo į normai) veikimą. Išrinkta 
įvairių-jvairiausių komisijų, ku
rios turės prirengti konvencijai 
raportus. Paskiau turės tuos ra
portus išdiskusuoti ir priimti. A- 
belna nuomonė, kad Soc. Parti
jos programa bus grieštesnė; 
taktika irgi. Vadinasi, Soicalitų 
Partija, legališkai, pagal konsti
tuciją, peržiūrės viską ir pertai
sys pagerins. Ir kaip matosi, ji 
dirba energiškai ir su pasiryži
mu.

Pati konferencija daro visai 
kitokį įspūdį, negu komunistų ir 
kaįriasparnių. čia visi gyvai ir 
rimtai svarsto iškeltus klausi
mus. Nesigirdi teklamuojantics 
save revoliucionumu. Publikos 
pasiklausyti susirenka mažiau 
negu pirmą ir antrą dieną. Mat, 
pirmą ir antrą dieną buvo komu 
nislai ir kairiasparniai, kurie no
rėjo suardyti Soc. Part.-konfe
renciją!, ir užgriebti partiją į sa
vo rankas. Bet nenusisekus; dil
bai’ laiko savo konferencijas ir 
kalba, kalba, kalba. — Rep.

•------- «-----1
KOKIUO TIKSLU TAI DARO

MA?

Nesenai vietos tautininkų dien 
raštyj'buvo išspausdinta žinutė, 
kurioj tarp kita pasakyta, jogei 
tautininkų surengtoje pramogo
je “laisvės ’ varpui išleisti daly
vavusi ir Liet. Evangelistų-Liu- 
teronų parapija. Tai yra netie
sa. Nė parapijos viršininkai ne
gi pati parapija tokio nutarimo, 
kiek man žinoma, nėra padariu
si. Todėl man visai nesupranta
ma, kokiuo tikslu anos žinutės 
autorius tatai daro? Aš nesakau, 
kad ten negalėjo dalyvauti pnvie 
niai minėtosios parapijos na
riai. Bet tai yra visai kitas d dy
kas. — Vienas Para pi joną.

ATSIDARĖ MOKYKLOS.

/Vairą dieną rugsėjo atsidarė 
viešosios ('hieagos mokyklos. 
Yra pasta-' ** viena nauja High 
School (gimnazija) ir tris viešo
sios mokyklos Šįmet bus labiau 
praktiko ųama kariški maukšli
nimai) .nokykloso. Dadėta 21. 
tnig lodinami vieųcpntiniui res
toranai vaikams, /

Visose mokyklose mokyto
jaus 8,600 mokytojų. Vaikų 
priskailoma apie 360,000. Kuo
met užsidarė mokyklos birže
lio mėn., tuomet buvo vaikų

Prakalbos su Paveikslais
Rengia Liet. L. Federacija,

KETVERGE, SEPTEMRERIO 4 D., 
MILDOS SVETAINĖJE, HALSTED IR 32 G AT.

Kalbės studentas T. J. Kučinskas. Pradžia 8 vai. vakare.
Inžanga 10 centą. ■.

Kviečiame skaitlingai atsilankyti visus, nei, bus parodyta apie 
50' puikių paveikslų ir apie juos plačiai bus paaiškinta.

KOMITETAS.
k. ..... . '■ ... . ...........      ■■■■—!...........   — ✓
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Hoffman Mokykla
įsteigta 1910. .Mes prirnegiame kolegijai ir universitetui trum
piausiu, kiek tatai galima, laiku suteikti pamatingų instrukcijų. 
Visi musų mokytojai yra baigę kolegijas ir turi daug metu prakti
kos. Su mokiniais apsiena simpatingai,, draugiškai, DEMOKRA
TIŠKAI. Musų High School diplomą gavę mokiniai priimami į 
daugeli kolegijų. Musų mokykla turi pradedamąjj skyrių, kur 
mokinama aritmetikos, gramatikos, laiškų rašymo, spėtininm? 
skaitymo, kalbėjimo (ANGLIŠKAI), istorijos ir'geografijos. Mo
kestis už mokslą nebrangi.

Musu mokyklos studentai lietuviai turi suorganizavę spėriai? 
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 VIENU METU LAIKO. ATSI
LANKYKITE 51 VAKARĄ PASIŠNEKĖTI SU MUSŲ PRINCIPAM).

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

(Arti Milwaukee Avenue). . ■

357,000. Dabar vaikų yra dau
giau. Apskaitoma;^kad skaitlinė 
šįmet pasieks iki 3/5,000 vaikų 
lankančių mokyklas. High scho 
olėse bus labiau mokinama ka
riškų muštrų, negu pereitais me 
tais kad buvo. Visi protestai 
prieš militarišką mokinimą mo
kyklose nieko negelbėjo; kaip 
kapitalistai norėjo, taip ir pa
darė.

DARBO DIENOS NUOTIKIAI.

Chicago šįmet turėjo tikrai is
torišką Darbo dieną. 3 konven
cijos: Socialistų, Kairiųjų soc. 
ir Komunistų.

mar.šavo apie 20,000 darbininkų, 
kaipo pagerbimui Darbo die
nos; kur ir dvasiškiai kalbėjo a- 
pie darbininkų “reikalus“.

Bet dar vienas svarbus atsiti
kimas. 600 darbininkų laimėjo 
daug pagerinimų. United Lea- 
ther Workcrs International Uni
on turėjo susirinkimą Horan’s 
Hali, 810 W. Harrison St., 10 v. 
ryto. Komitetas pranešė, kad jie 
turėjo susirinkimą subatoj, rugp 
jučio 30, La Šalie botelyj. Darbi
ninkų komitetą vadovavo uni
jos prezidentas P. Gordonas, o 
bosu associaoiją atstovavo N. 
Daimontas. len jie turėję smar
kių diskusijų, kurios tęsėsi nuo

NAUJIENŲ” STOTIS
Agentūros ir gatvių kampai kur vi

sados galimu gauti Naujienas 
nusipikti.

VIDURMIESTYJ:
Madison Ir Franklin, S\V kampas
Madison ir \Vell, NVV 
Madison ir State. N\V 
Atūitns ir La Šalie, N\V 
Vau Buren ir Franklin, NVV 
Van Buren ir Wells. SVV 
Vari Buren ir Clark. S\V 
Van Buren ir State. SW 
Harrison in \Vahash, NVV 
18th ir Stale. NVV

SOUTH SIDE 
Agentūros:

J. B\Aglinskas, 3238 S. Halsted
J. Murauskas, 843 VV. 33rd St. 
M. iV>atulrwski, 3121 Limo St. 
Wla<|is, 2801 Union Avė. 
Svagždis, 2058 Union Avė.
A. J. Kasparas. 3437 Union Avė. • 
Švelnis, 3416 VVąllace St. 
Peldžius, 3651 VVallace St. 
Miščikaitls, 3500 Emerald Avė.
J. Budrikus, 3343 S. Halsted St.
Sol Marelis, 93rd & Cattage Grove

Avė. 4
A. Barškis, 5363 Princenton Avej 
A. Janauskas, 4563 S. VVenthworth 

Avė.
J. čeplinskas, 930 VV. 35th Pi.

Gatvių kampai
ir Madison, NVV 
ir Jackson, NVV' 
ir Van Buren, SVV 
ir 121h, NE 

Jefferson, NE 
ir Maxwell, SE ir NE 
ir 14th, NE

18th. SVV 
Archer. NVV \ 
31st. NW 
35th. NVV

ir 42nd SW 
ir 47th, SVV ir NE 
ir 510> SEf 35th. SE

Brighton Park. — Keistučio kliu- 
bo dramos skyriaus narių susirinki
mas jvyks šiandie, rugsėjo 3 die
ną, Tatno Maženio svetainėj 3834 S. 
Kedzie Avė. /Visi' nariai prašomi 
susirinkt kaip 7:30 vai. vakare. Ne- 
sivėllnkite. — Komitetas.

Roseland. — Lith. Improvement 
Benrfit ('htb. ! _ 1 .
seredoj, rugsėjo 3, 7:30 v. vakare, 
M. Kukoraičio svet. 10613 Edbroo- 
ke Avė. Visi draugai bukit laiku, 
nes turhnjį' daug svarbių reikalų.

— Sekr. I). K. Sabaliauskas.

St.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGĄ moteris siūti storus 

daiktus mašina; pastovus darbas. 
Atsišaukti pas Empire Mattress Co., 
2231 VV. Madison St.

REIKALAUJA prityrusių kriaučių 
prie pataisymo ir jaunos merginos

Susirinkimas įvyks, jnokytis siūti, užmokestis gera pa-

Brighton Park. — LSS. 174 kp.
I mėnesinis susirinkimas bus seredoj 
rugsėjo 3 d. 7:30 vai. vakare T. Ma- 
ženio svet. 3834 So. Kedzie Avė. 
Yra daug svarbių reikalų, .tatai 
draugai ir draugės malonėkit visi 
ateiti laiku. — Baltuikis.

LSS. 4 kp. Lošėjų repeticijif'(Ne
palaidoti Kūnai) įvyks ketverge, 4 
rugsėjo, 8 vai. vakare, J. Norvaišo 
svet. 3338 So. Auburn Avė. Drau
gai ir draugės, katrie lošiate pirmą 
ir antrą aktą, malonėkite atsilan
kyti laiku. — Komitetas.

........" ■ " . 1 R

NAMALŽEMĖ

gal darbą. Taippat reikalauja pa
tyrusios merginos prie siuvimo. At
sišaukite Pas Mr. Hanish, 49 E. 
.lackson blvd.

GERAS KRIAUčIUS — bušelma- 
nas — reikalingas j storą. Darbas 
pastovus. Mokestis geriausia. Trtun 
pos valandos. Netoli Chicagos. At
sišaukite tuojaus j Naujienų ofisą.

REIKALANJA prityrusių langų 
plovėjų. — Chicago \Virulow Clean- 
ing Co.,'62, W. Washingthn St.,.kam 
bary s 2.

REIKALINGAS janitoriaus pagel- 
bininkas, kuris norėtų mokytis. At
sišaukite E. 'therein 6226 Harpor 
Avė., ant pirmų lubų. /

DIDŽIAUSIAS bargvnab Chicagj- 
je , pars t5da 2 loki, krūvoj 6”x 
130 pėdų pildai pat 72 ••• Archer Av. 
ant puikaus kalno su 15 žaliuojan
čių aržuolų. Atsišaukite pas savi
ninką.

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

PARSIDUODA dviejų pagyveni
mų mūrinis namas, 4 Inetai kaip sta
tytas, 2 pagyvenimai po 6 kamarius 
su visais įtaisymais, elektra ir mau
dynė, cemento apačia, užpaka
lyj garažius, ranam $40 mėnesiui, 
parsiduoda už $3600. Gulima pirkti 
su mažai pinigų. Randasi geriau
sioj pietoj lietuvių dpgyventoj ant 
Bridflhporto. Atsišaukit pas Chs. 
Surormki, 3346 So. Halsted.

nijos atstovai laimėjo. SutruBi- 
pino darbo valandas nuo 50 iki 
Ii vai savaitėje ir pakėlė mo
kestį nuo $21.00 iki $32.00; nuo 
$23.00 iki $35.00. Panaikino dar
bą nuo štukių. Tą visą laimėjo 
be streiko; vien unija savo tvir
tumu; ką pripažino ir darbda
vių associaeijos galva, N. Dai
montas. Jis'pasakęs, kad U. L. 
W. In. Unija esanti stipriausia 
Chicagoje. Reikia duoti kreditą 
unijos viršininkams; prez. Got*-, 
dtSjui, sekr. Polinskiui ir vice-, 
prez. šilingui, kad jie sugebėjo 
tiek <h%ųg laimėti, šiandie sugrį
žo darbimnkai darban linksmais 
veidais, o kiti grįš rytoj rugsėjo 
3 dieną. — J. Grušas.

Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
12th ir 
Halsted 
Jlalsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Wentworth ii 
Wentwotrh it 47th, SW 
Ashland ir 3f»th, SE

NORTH SIDE 
Agentūros

E. Jenurich, 2023 Greenwich 
J. Stropus, 1656 VVabansia A ve.

Gatvių kampai:
Mihvaukee ir Paulina, NW 
Milwaukee ir Lincoln, SE , 
Milwaukee ir Roby. NE ir NW 
Mihvaukee ir AVestcrn, SE

WEST SIDE

Lideiės prakalbos, bus ketverge, 
rugsėjo 4 d., ^bažnytinėj Sv. Trejy- 
bs svetainėj S. T. bažnyčioj, kam
pas 35 gat. ir Union Avė. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Kalbės J. M. Kun. 
Vysk. B. Mickevičių, D. C. D. D., tė- 
nioje, „Delko gyvename”. Kviečia 
visus vyrus ir moteris.

— Komitetas.

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

REIKIA jaunų vyrų.
625 VV. Madison St 

Chicago, UI.

UŽMUŠTAS.

PetrfasfQ»entlenian, žinomas 
Chicagos policijai, nes 40 sykių 
buvęs areštuotas, nušautas uo
dė! ioj, prie cigarų krautuvės, 
2222 So. Wabash avė. Hado jį 
gulintį ailt šalygatvio laikraščių 
išvažiotojai. Tuojaus jo klausinė 
jo kas jį šovė, bet jis nesakė. 
Nuvežę j Peoplcs ligoninę ir ten 
jo klausinėjo, bet jis niekam ne
prisipažino — neišdavė šoviko. 
Kuomet gydytojai < pripažino/ 
kad jam nieko negalima bus 
pagelbėti gyvybės palaikymui, 
tuomet pašaukė kunigą. Kuni
gas, suprantama, dievobaimin
gai paklausė:

— Ko tau reikia mano vaike-

— Paduok man vandenio, aš 
noriu gerti.

Ir nieko daugiau nei kunigui 
nesakė. Nesakė matomai nei sa
vo griekų. Vėliau atvažiavo jo 
mergina į ligoninę, bet Petras 
jau buvo miręs. Kaip pamate jį 
negyvą, sukrito ant grindų ir 
taip balsiai pradėjo verkti, kad 
daktarai, nusivedę į kitą kamba
rį malšino ir davė jai pastipri
nančių gyduolių. Apie. Petro 
Gentleman nušovimą, dabar di- 
dlapiuosė labai plačiai rašoma; 
imat jis buvo gerai žinomas kai
po evanturistas zbitkų dary
tojas.

JPARSIDUODA 
Seni Laikraščiai

Gražiai sulankstyti 
ir sjiriŠti.
1 c. svaras 

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago

Po

ir 
ir 
ir

..Liet. Kriaučių Kliubo Sav. Pas. 
mėnesinis susirinkimas Įvyks sere- 
doje, 3 d. rugsėjo 7:30 vai. vakare 
Liuosybės svet. 1822 VVabansia Av. 
Draugės ir draugai, malonėkite lai 
ku atsilankyti. Taipgi ir tie, kurie 
dar neužsimokėjot už mirusj drg. 
M. Matelionj. — Valdyba.

BEI KALINGAS — geras, patyręs 
bučeris, kuris mokėtų važiuoti tre
ku. Gera mokestis, vieta ir pra
gyvenimas. Atsišaukti tuojaus j J. 
.1. Mc Ni.škv 1015 Market St. De 
Kalb, III. Vieta graži ir yru netoli 
nuo ('hieagos.

REIKALINGA — sena moteris, 
prižiūrėjimai 2 vaikų, nes aš einu 
dirbti. Atsišaukto j Naujienų ofisą.

st

st.
j. 
j. Av.

St.

A\

Agentūros ,
V. Sabaliauskas, 2337 S. Leavitt 

Kaulakis, 2214 W. 23rd PI. 
Bagdžiunas, 2334 S. Oakley

GATVIŲ KAMPAI
Blne Island ir Western, NW 
Leavitt ir 22nd, NW 
12lh St. ir Iloman Avė.

18tos GATVSES AP1ELINK& 
Agentūros

J. F. Mally, 633 W. ISth St.
C. Yutelis, 733 VV. 14th PI. 
St. žvirgždenis, 1131 S. Clinton

BRIGHTON PARK
Agentūros

A. Diktavičia, 4447 Washtcnaw 
J. Smith, 3813 S. Kedzie Avė.
Pasevičia, 4111 S. Richmond Avė. 
Gurauskas, 4053 S. Mnpleweod Av. 
A. Belenskas, 2617 W. 40th PI. 
Žukauskas, 4358 S. California
■ Gatvių kampai
ĄVestern ir 47th gatvės

T0WN OF LAKE 
Agentūros

; A. J. Bertash, 4601 Hermitage Avė.
Gatvių kampai

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

CICERO, ILL.
Agentūros

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

Agnturos
P. F. Grybas, 11429 Cahitnet Avė 
M. G. Valaskas, 373 Kcnsington Av 
A. Žalais, 114 E. 1071h St.

Pranešimai

Av.

Prakalbos North Sidėj įvyks 5 d. 
rugsėjo Liuosybės sveainėje, 1822 
VVabansia Avė. Prasidės kaip 8 va- 

i landa vakare. — Komitetas.

E. Chicago, Ind. — LDLD. 70 kp. 
susirinkimas jvyks ketverge, 4 dieną 
rugsėjo, 7:30 v. vakare, 4939 Baring 
Avė. Draugai, privalote atsilankyti 
nes turiu daug svarbių reikalų.

— Rast. A. M.

L. Laisv. Federacija rengia pra
kalbas su paveikslais ketverge, 4 d. 
rugsėjo, 8 v. v. Mildos svet. Kalbės 
T. J. Kučinskas. /

-------------------

L. Laisv. Federacija rengia pra
kalbas su paveikslais seredoj, 3 d. 
rugsėjo, 8 v. v, M. Meldažlo svet. 
2242 W. 23 PI. Kalbės T. J. Kučins
kas. — Komitetas.

L. Laisvamanių Federacija rengia 
prakalbas su paveiksląis, pfttnyčioj, 
5 d. rugsėjo, 8 v. v., Kensingtone J. 
Stančiko svet. 205 E. 115*St. Kal
bės T. J. Kučinskas

Kensington. Ateities Žiedo vai
kų draugijėlės/(no globa 67 kn.). iš 
priežasties atsidarymo mokyklų 
praktikos perkeltos iš seredos i su- 
hatą. Visi spsirinkite subatoje 6 d 
Tugsčjo, 10 vai. ryto i Palmei' Park 
svetainę. Toj dienoj bus visada lai
koma lenais praktikos. — Globėjos

Brighton Purk. — Lietuviu Brigh
ton Park Politiškas Pašelpinuųkllu- 
bas laikys savo mėnesinį susirinki
mą ketverge, rugsėjo 4 d., P. Win- 
gelevvskio svetainėje, 4500 So.'Tal- 
man Avė. Visi draugai prašomi su
sirinkti, nes yra daug svarbių rei
kalų. — J. Wikart Rašt.

----- i---------
LMPSA. 29 kp. rengia koncertą ir 

balių sausio (Jan.) 4 d. 1920 Mel- 
<lažio svet. Todėl meldžiame kitų 
draugijų nerengti tą dienų, kad ne- 
pskenkus vieni antriems.

M. Jokūbaitis.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau moters pridabojimul 

dviejų vaikų, vienas 5 inttų, antras 
3 metų. Kreiptis adresu: 126 East 
ll lth Place.

Pajieškau vieno vaikino kuris su
tiktu dvieju gulėti- Elektros šviesa 
telefonas, maudynė, garadžius au- 
tomobittui, D. P., 3147 S. Union Av.

/IEŠKO KAMBARIŲ
Pajieškau kambarių parandavoji- 

rn«ii, 4 ar 5, turi būti Šviesus ir 
nuo frunto; gali būti Northsidėj, 
North VV^stsidėj, South Westsidėj, 
arba ir Cihcroj, 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.

Itl'IKALINGAS šviesus - .švarus 
kambarys dėl vieno arba ir prie ki
to. Butų geistina prie gerų ir šva
rių žmonių ir gal galima butu gau
ti nors vakarienę. Meldžiu prane
šti 1739 So. Halsted St., pažymė
dami No. 5.

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 irt* ypatiškai nuo 
6 vai. vakarais.

W. Tarvidavičius, 
1123 So. Clinton St., Chicago, III.

JIEŠKO DARBO
Vargonininkas, darbštus ir gerai 

prasilavinęs savo profesijoje reika
lauja vietos prie Lietuviškos-tautiš- 
kos parapijos. Gerbiamieji klebo
nai malonės atsiliepti šiuomi adresu 

D. O. B.,
235 — 8 Av., No. Minneapolis, Myin.

REIKIA DARBININKŲ
REIKIA janitoriaus pagclbinin- 

ko, gera mokestis; atsišaukit j Cap 
factory. ? 
Liederman Bros & Soboroff Co.

1859 Mihvaukee Avė., City.

REIKALAUJA impilų kirpiko, pa
stovus darbas, gera mokestis, kreip
tis pas Empire Mattress Co., 2231 VV. 
Madison St.

REIKALAUJA darbininko gelež
galių kieme Poples Iron J: Metai 
Co., 5835 So. Loomig St.
1 ------- J----- -1.'-----------------------------------------

PARDAVIMUi

į FARMV PIRKĖJAI.
Pirmiau negu pirkslte FARMA 

gaukite platesnius paaiškinimus iš 
Lietuvių Bendrovės apie Lietuvių 
kolonija Wisconsine, kur jau daug 
lietuvių gyvenu ir dar tūkstančiai 
apsigyens, nes ten žemė labai gera, 
ant kurios , nepaisant kokie metui 
nebūtų, visada geras užderėjimas. 
Dabar geriausias laikus važiuoti ir 
oamutyti, kokię javai šįmet yra, 
kad iš kitų valstijų žmones atvažia
vę stebisi. Dauguma nuo bendro
ves pirkusieji buvo išvažlnėją po 
visą Aihęriką, be geriau negalėjo at
rasti kaip \Vis. lietuvių kolionijoje, 
kur išlygos yra prieinamos ir bied- 
niausiam žmogui, o prekė perpus 
pigesnė už Žemes negu kitup. Gra
žios (leikos) ežerai dabina visą a- 
pielinkę, miestas arti, su visais pa
rankamais dėl farmerių. Tuip-gi ir 
keliai visur geri, kad ir blogiausiam 
ore galima išvažiuoti. .

Kas norite nupirkti gerą farmą* 
pigiai, linksmoj vietoj ir tarp sa
vųjų. ' , .

Tai prisiųskrte savo adresą, o mes 
jums prisiusime knygelę su plates
niais paaiškinimais, paveikslais^ ir 
pienu.
LIBERTY LAN!) & INVESTMENT 

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

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė lietuvių apgy ventoj vietoj; biz 
nis išdirbtus gerai. Priežastis par 
davimo ta, kad mirė mano motė 
ris. Atsišaukite pn, 351'4 Ivmerald 
Avė., Chicago, III.

PARDUODAMA barzdaskutykla 
geroj vietoj; vieta išdirbta nuo 
1898 m. Ilgas nuomas. Atsišaukti 
pn. 2022 So. Leavitt St.

PARDUODAMA geri barzdaskuty 
klos daiktai (forničjai) labai pigiai, 
atsišaukite tuojaus pn. 333& So. Hal- 
sted St., Chicago, III.

RAKANDAI
EXTRA BARGENAS.

Jeigu jums reikia rakandų nepra 
tieskite šio bargeno. Puikus Play- 
er Pianas, stailė 1919, vėliausios 
mados seklyčios setas, valgomojo 
miegamojo kambario setai, divonai, 
paveikslai ir tt., parduosiu už bilę 
kokį teisingą pasiulijimą viskas 
kaip nauja. Taipgi $200 dubeltavais 
springsais Phonograh. Grajina vi
sokius rekordus, parduosiu už $55 
su rekordais ir deimanto adata.

Residenci.ja 1922 So. Kedzie Avė., 
Chicago, III.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA labai pigiai auto

mobilius Chevrolet 1917 metų, at
rodo ir eina kaip naujas, elektra 
pradedamas ir daug kitų dalykų ex-

PARDUODAMA namas pn. 3825 
S. Emerald Avė. Keturiais pagyve
nimais, 4-3 ir 5-3 kambariais. Go
žas ir kili įtaisymai, ruiminga dar
žinė. Gerą proga. Pasižiūrėkite. 
Kulną $3,650. Imnokėti $2,00(1.

VARDUODAMA namas Irimi augš 
tais ir lotas su nameliu užpakalyj, 
už $1850. Atklauskite pn. 1627 So. 
Morgan gat. 

MOKYKLOS

Mokykla Kirpimo ir Deaigning 
Vyrišky ir Moteriškų Aprčdalą.

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus Žinovu t trumpą 
laiką.

tra, parduosiu pigia kaina. Kreip-/, 
kitės vakarais G vai. I savininką M.

sius kirptmo-designini ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime oraktU- 
ką patyrimą kuomet jus moKysitėa, 

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate atkviečiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti spedalift- 
kal pigią kalną.

Petrenos daromos pagal Jūsų mie- 
rą — bile stailės arba dydžio, ii bi
le madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL 

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

Kampas Lake St. ant 4 lubų
į------------------------- ---------------- :----

Masiliūną 1318 So. 49 Ct., Cicero, 
Illinois.

PARSIDUODA Maxwell automo
bilius 1919, 1,700 mylių važinė
tas, bet atrodo visgi naujas. Atsi
šaukite .Šiuo adresu:

1340 So. 48th Ct., Cicro, III.

DIDELIS BARGENAS.
Parduodu automobilių, (ordinis 

trokas, naujos raįlankės, baksas 
galima nuimti. Yra šventadieniui 
pritaisyti. Labai parankus bučernei 
arba kitokiam bizniui 7-10-16 metų. 
Kaina $265. Tel. McKinley 4339, 
3965 Archer Avė. /
I -----L_'. L ...J. UVJį----- -■■‘■g

RANDAI
ABENDON. Kas nori paimti a- 

rendon ąrba pirkti gera vietą barz- 
daskirtyklai (barberšapei), tai da
bar gauna gerą vietą. Vieta išdirb
ta nuo dešimties metų. Atsišaukite 
greitai, Dnn. Luksha; 514 Moen Av., 
P. O. Jolict, Rockdalc, III.

NAMAI-ŽEMS
PARSIDUODA fanna 80 akrų, 

gražioj vietoj. .Parsiduoda namas 2 
augštų po 4 kambarius 106 Rose- 
latide. Turi būti gultui parduotas 
už $1,800. — J. Januška, 3131 Ar
cher Avė.

Už $4500 nupirksi šešis pagyveni
mus po keturis kambarius kiekvie
nas. Pardavimo priežastimi yra se
natvė. Artesnėms žinioms klaustis 
Naujienų Ofise.

VALENTINE DRE8MAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st, 2467 W. M»- 
dison, 1850 N. Wella at. /

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

SARA PATEK, PirmieinkO

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

TRI-CITY BARBER COLLEGE 
819 So. State St., arba 606 West 

Madiąon St., Chicago, 111.

AMERIKOS LIETUVIŲ

HIOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos/ knygvedys- 
tės, stenografijos, typewritlng, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos, pilietystės, dai- 
liarašystės.

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

internatiSE^’barber school
Mokytis tėreikia tik 10 dienų, pas 

kuj mes mokame 50% to kąkuj mes mokipie 50% to ką moki
nys uždirbt 653 W. Madison St., 
vienas blokas j rjius nuo Halsted 
gatves.




