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Ta ininkai grasi
na Rumunijai ,

Bolševikai prie Dvinsko
Grasina užpulti Finlandiją

nuoširdumą ir nesustabdys toli
mesnių provokacijų, bolševikai 
padarys prisirengimų dideliam 
įsiveržimui į tą šalį.

Sovietas vienbalsiai užgyrė su 
manymą pasiūlyti laiką Esloni- 
jai.

Kolčakas šaukiasi pagelbos.

Admirolas Kolčakas, galva vi
sos Rusijos valdžios Omske iš
leido sujudinantį atsišaukimą į 
visu rusus stoti visiems į jo ei
les kas lik gali vartoti ginklus, 
'užreikšdamas, kad Rusijos li
kimas Vr-.i pavojuje. Jis už reiš
kia, kad jo valdžia tol ginklo ne 
padės, kol nebus laimėta perga-

True trnn*ln»ion lilcd with Ihe pn*u 
niaslvr .it J n. Sept. I, 1919
as ie<|uir^d by the acl of Oct. G, 1917

Reikalauja 
nacionalizuot 

k asyklas.
ANGLIJOS ANGLIAKASIAI 

REIKALAUJA NACIONALIZA
VIMO KASYKLŲ.

bus prirengtas už savaites.
PADAVĖ REFERENDUMO 

PETICIJĄ.

True trunsbiUon filed with the pęst- 
niiiski ai Chicago, III- Scpt. 4, 1919 
ai i'«*(iuir<*d by the nei of O< t. 0. 1917
Breškovskaja grįsta į Rusiją.

PARYŽIUS, rūgs. 3. - 
jos revoliucijos močiute 
teeina Breškovskaja 
iš Pragos ir grįsta į Rusiją.

Rusi-
Eka-

• v v • išvažiavo

Kolčakas mobilizuos rusus 
Japonijoje

Omsko žinia sako, kad adm. 
Kolčakas atsišaukė į likusius gy
ventojus, kurie negali vartoti 
ginklo, pampinti amuniciją ir

Bolševikai netenka Kijevo, bet laimėjo 
kitose vietose

I ANGLAI RENGIASI PRIE UŽ
PUOLIMO ANT PETROGRADO

TALKININKAI REIKALAUJA 
RUMUNIJOS IšSINEšDINIMO 

Iš VENGRIJOS.

Talkininkai nutarė pasiųsti ul- 
timautmą, reikalaujantį taip
jau sugrąžinimo grobio talki- 
ninnams.

True Iraąslntion filed with the post
am.Icr at Chicago, UI. Sept. 4, 1919 
as retjuired by the acl of Oct. 6.1917
AMERIKOS MISIJA PASIŲS

TA SOVIETŲ RUSIJON.

Pasiute ją Amerikos misija 
Kaune.

HELSINFORS, rgus. 2.
Admirolas Cowan, komanduo- 
tojas anglų eskadros Baltike ju
roje, atvyko į čia sąryšy j, kaip 
sprendžiama, su rengiamu už
puolimu ant Petrogrado. Sako
ma, kad admirolas mano pasi
tarti su nariais Anglijos kari
nės misijos apie atakos pienus.

(Berlino žinia utarninkc per-

LONDONAS, rūgs. 3. — Ang
liakasių Federacija, turinti 700, 
000 narių, vartos smarkų spau
dimą už nacionalizavimą Angli
jos anglių kasyklų. Kaip vado
vai, taip ir darbininkai užreiš- 
kė, kad to laikysis delegatai 
šiandie konferencijoj. Sekamą 
savaitę, kada Glasgowe susirinks 
unijų kongresas, angliakasiai 
prašys, kad visi organizuoti dar
bininkai remtų jų reikalavimą 
pilniausio ir pafcekmingiausio 

vekimo linkui nacionalizavimo 
anglių kasyklų industrijos.

Nėra abejonės, kad kongresas 
prielankiai atsilieps į angliaka
sių reikalavimą, kadangi agita- 
vmas už nacionalizavimą anglių

LIBERIJOS PREZIDENTAS 
WASHINGTONE.

WASHINGTON, nigs. 3. — 
Dabąr Suv. Valstijose lankosi 
naujai išrinktas negrų respubli
kos Afrikoje Liberijos preziden
tas. šiandie jis atsilankė valsty- 
hes departamente, kad pusi ma
čius su Lansingu.

PRIŽADA NUPIGINIMĄ PRA
GYVENIMO.

uahyžu’s, i-ujįįs, s. — vy
riausioji taryba šiandie nutarė 
pasiųsti Rumunijos valdžiai ul-

grijoje. Ultimatumas, parašytas 
aštriu kalba ir su aprubežiuotu 
laiku, bus įteiktas tarybos pasiu
ntinio. Jei Rumunija atsisakytų 
išpildyti sąlygas iki paskirtam 
laikui, diplomatiniai ryšiai bus 
pertraukti ir talkininkų atsto
vas atsiveš su savim iš Bucharę
sto visus ten esančius taikiniu-, 
kų diplomatinius atstovus.

Tekstas nepaskelbtas.

Tekstas ultimatumo nebus 
paskelbtas kol jis nebus įteiktas 
Rumunijai, l'ečiaus sprendžia
ma, kad jis daugiausia palies at
lyginimą ir Rumunijos armijos 
pasitraukimą iš Vengrijos.

Kaslink atlyginimų, talkinin
kai spirsis, kad Rumunija pri
pažintų, jog visi Rumunijos ar
mijos Vengrijoje rekvizuoti daik 
tai, vagonai ir 11, turi būti per- 
douti talkininkams išdalinimui 
jų tarp valstybių, kurios stato 
Vengrijai reikalavimus, propor
cijoj, kokią nužymės taikos kon
ferencija. Rumunija turi apsiim 

ti užmokėti talnininkams už 
tokias rekvizuotas medegas, 
maistą, etc., kurių ji negali su-

reprezentuojanti save kaipo A- 

merikos, rugp. 23 d. perejo Lie
tuvos rubežių į sovietų Rusiją. 
Jis turi mandatus nuo Amerikos 
pašelpos misijos Kaune. Pasak 
Amerikos oficieriaus išduoto 
mandato, misija lyrinės galimy
bę Amerikos pašelpinio darbo 
Rusijoj. Skaitoma yni keistu, 
kad mandatų laiškas yra adre
suotas Emanueliui Kcne, natu- 
ralizuotam Kanados piliečiui.

True trnnslnttnn filed wi h the pnsh 
nias.tr at Chicagn, III. Sept. 4, 1919 
iis reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Rusijoje
ANTĮ BOLŠEVIKAI KIJEVO 

PRIEMIESČIUOSE.

Bolševkai artinasi prie Dvinsko

l<>, 1<£V<1 ii i-iii.i j os tfeiL
Gough išleido proklamaciją į

ka bus padaryta ant to miesto, 
pridurdamas, kad kaip tik Pet
rogradas bus išliifosuolas nuo 
bolševikų, bus prisiųsta maisto. 
Gen. Gough, kuris yni galva An- 
lijos karinės misijos, veikia 

kaipo talkininkų atstovas Pahal- 
tijos kraštuose).

True translatlon filed with Ihe poM 
nuisler at Chicago, III. Scpt. 4, 1919 
as reoųired bv the art nf Oct. ft. 1917 
JAPONAI LEIDO KOLCAKU1 
MOBILIZUOTI RUSUS JAPO

NIJOJ.

beveik visų industrijų jau ėjo 
per daugelį metų.

Kaip kiekvienas dabar jau ži
no, rezoliucijos nebūtinai pa
tampa veiksniu. Jei trade unijų 
kongresas ir indorsuos nacionali 
žuvimų, jis galbūt tolinus i»k>G- 
jos užgirti kraštutines priemoly 
nes to atsiekimui.

“Tiesioginis veikimas” pat
raukia daugelį angliakasių. Jie 
tvirtina, kad tik generalis strei
kas gali priversti valdžią nacio
nalizuoti kasyklas. Jie ragins įl
ojus prisidėti prie jų tame judė
jime, bet tikimasi, kad tas ne
ras didelio pritarimo. Anglijos 
organizuoti darbininkai dabar 
parodo mažiau revoliucinio pa
lūkimo, negu jie rodė pirmiau.

ANGLIJOS ANGLIAKASIAI 
Už TIESIOGINĮ VEIKIMĄ.

mour pasikalbėjime pasakė, kad 
pragyvenimo brangumas pasier 
kė savo e.ugšlumą ir jau kiek 
atpigo, o toliau dar labiau at
pigsiąs. Netik mėsa, bet ir kiti 
maisto produktai nupigsią ir 
tai neužilgo.

True translatlon filed with the post- 
nur.ii .it Chicago. 1)1. Scpt. 4, 1919 
us reouired by the act of Oct. 6.1917

Talkininkai gra
sina Vokietijai

Užgriebs daugiau žemių, jei Vo
kietija nepanaikins vieno kon
stitucijos skirsnio.

SPRINGFIELD, III., rūgs. 3. 
šiandie valstijos sekretoriui 

tapo paduota iniciatyvos ir refe
rendumo peticija su 160,000 Ill
inois piliečių parašų. Tik 95,000 
panišį yni reikalinga, kad peti
cija pastačius ant balsavimo. 
Peticija reikalauja įvesti Illinois 
valstijoj iniciatyva ir referendu
mą ir apie tai piliečiai balsuos 
seksimais rinkimais. Datyir bus 
pradėta agitacija už priėmimą 
to reikalavimo.

Dvi komunistu 
partijos

IR ABI PARTIJOS YRA “TIK
RAISIAIS” KOMUNISTAIS.

KairiaspaFniai irgi pasivadino 
Komunistų partija.

SUSITVĖRĖ AMNESTIJOS 
" KOMITETAS.

CHICAGO. - Čia susitvėrė 
Amnestijos komitetas, suside

dantis iš apie 50 narių irjįės vi
sas- pastangas, kad išdavus pa- 
l uosavinią iš kalėjimų visų są
žiningų karės priešininkų. Komi 
teta remia ir sudaro daugžymių 
draugijų. Jis ragina, kalį pilie
čiai rašytų savo atstovams 
kad jie remtų visus reikalaujan
čius amnestijos bilius. Komite
tas susideda iš žymiausių Chi
cagos vyrų ir moterų veikėjų.

1.31 metų senįs.

LEMNGTON, Ky. — “Dėdė 
Johnny” Shell, galhuth seniausis 
žmojgus pasaulyje dabar šventė 
131 m. t«imta<ti<>nj ir pareikala
vo apdraudos agento, nes, ^ir<li 

nežinia kits karinis $)li atsilik
ti. Bet apdraudos kompanijos 
’nstrifkcijos nesiekia tiek melų 
ir lodei dabar kompanija galvo
ju ar apdrausti tą senį ii' bando 
atspėti kiek metų jis dar galėtų 
gyventi.

CHICAGO. - Padangėje niau 
. kiasi dideli nesutikimai tarp 
vienų komunistų ir kitų komu
nistų, o laį delei klausimo, kurie 
jų yra “tikraisiais“ komunistais, 
o kurie yra samožvaneais, išda
vikais, buržujais ir lt. iš turtin
go panašiais žodžiais “kairiųjų” 
'žodyno. O tie visi nesutikimai 
tarp “tikriausiųjų revoliucionie
rių'’ turės kilti dėlto, kad bus dvi 
komunstų partijos. Viena kpmu- 
nistų pačt ja laiko savo'konven
ciją Sųiolno institute (ne Pe
trogrado, bet C.bicagoje) ir ji 
vadinasi “tikrąja” komunistų 
partija (ji dar savo vardo nėra 
oficialiu priėmus), o kita bus 
iš “kairiasparnių”.

“Kąiriasparniai” kurie pasi
traukė iš Socialistų partijos kon
vencijos, bet neprisidėjo prie 

Smoln<|>konvencijos ir jų tveria
mos komunistų partijos, savo 
konvencijoj nutarė sutverti at- 

xsk rą partiją ir pavadinti ją Ko
munistų D.ii'Ik) Partija ir tai bu- 
sinuti tikroji ko m n o isi( ų purtiju. 
o Smoino partija, tai tik esanti 

į “fort inerių” partija.
Kuri gi dabar tų partijų bus 

“tikroji” Komunistu partija ir 
kurie jų yni “tikraisiais” komu
nistais?

tas, bet manoma, kad juo bus 
franeuzas. Minimas vardas Char 
les Jonnart, buvusio Algerijos 
general-gubernatoriaus.

Katrų Rumunijos dipuomati- 
niai atstovai įvairiose talkinin
kų sostinėse bus pašaukti užru
bežinių reikalų ministeriu, kurie 
išaiškins jiems labai aštrų pobū
dį ultimatume ir didelį rūstu
mą situacijos, kokia iškils, jei 
Rumunija. atsisakys išpildyti rei- 
kalnvimsu./ » 9

True translatlon filed with the post- 
nuisler al Chicago, III. Scpt. 4, 1919 
a s. recjuirrd bv the art of Oct. 6. 1917

ATIDARĖ PIRKLYBĄ Su VEN
GRIJA

WASHINGTON, rūgs. 2. — 
Kare.4 pramonės taryba šiandie 
žodžiu nuėmė visu suvaržymus 
pirklybos su Vengrija. Paskelb
ta, kad leidiniai eksportavimui 
Amerikos tavorų į tą Šalį bus 
išduodami ant visų reikmenų, i- 
š&nus karinio pobūdžio. Impor
tas į Amerika bus praktiškai ne- 
aprubeži tfbtas.

LONDONAS, rūgs. 3. — Gau
ta iš Maskvos beviclinė bolše
vikų žinia sako, kad iinti-bolše- 
vikų spėkos džeme pietinius pa
kraščius Kijevo miesto. Žinia' 
sako, kad mušis tęsiasi.

Bolševikų spėkos paėjnč iš
laukines fortifikacijas Dvinsko 
(Daugpilio-Dinaburko). Dvins- 
skas yra ant dešiniojo kranto 
Dauguvos upės ir per jį eina ge
ležinkelis iš Varšuvos į Petro
gradą.

Kita Maskvos žinia sako, kad 
admirolas Kolčakas evakavo 9
Omską ir perkėlė savo kvatie- 
rą į Irkutską.

'l'OKYO, rugp. 30. — Japoni
jos valdžia suteikė Kolčako atsto 
vams leidimą mobilizuoti visus 
sveikus Rusijos pavaldinius Ja
ponijoj, tarp 18 ir 45 melų, ka
riavimui už visos Rusijos val
džią.; Komitetas atvyko iš Vla
divostoko prižiūrėjimui mobili
zacijos.

True IransB’tinn filed Ihe pnM 
mnster at Chicago, 1 U.’ Sept. 4, 1919 
as reąuired by the art of Oct. 6.1917 
TVERIASI NAUJĄ VALDŽIA 

VENGRIJOJE.

Kad atmetus Rumunijos taikų.

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ DUBOV- 
KA

BUDAPEŠTAS, rugp. 31.
Kad nedaleidus pasirašyti taikos 
sutartį su Rumunija, Dr. Paul 
Gurami ir LovaJzy sudarė minis 
teriją, kuris šiandie bandys pa
imti valdžią. Lovaszy yra pre
mjeru ir Gurami užrubežinių 
reikalų ministeriu. Grafas Pere- 
nys, Huzar, Peidl ir Peyer pri
imsiu vietas

LONDONAS, nigs, 3. — An- 
gliakasiu konferencija šiandie' 
pritarė balsavimui apie tiesiogi
nį veikimą (streiką už politinį 
tikslą) ir nutarė pritarti tokiam 
balsavimui ryto susirinkime try- 
lipio susivienijimo transporto 
darbininkų, angliakasių ir gele
žinkeliečių . ,

3’i-ite ir&nslndon filed with ITie post- 
mas.er ai Chicago, Hi. Scpt. 4, 1919 
ns reųuired by the act of Oct. C, 1917

Šaukia konferencija

PARYŽIUS, rūgs. 2. Tai
kos konferencijos vyriusioji ta
ryba šiandie nutarė pasiųsti 
smarkią notą Vokietijos valdžiai, 
nurodančią prieštara v imą Vcr- 
sailles sutarčiai naujos Vokicti- 
tijos konstitucijos, parėdančis 
Austrijos atstovybę Vokieti
jos reichstage. Taryba reikalau
ja panaikinimo to skirsnio bėgy
je dviejų savaičių, užreikšdama, 
kad kitaip talkininkai Ims pri
versti užimti daugiau žemių ant 
kairiojo Reino kranto.

Nepatinkamuoju skirsniu yra 
61 skirsn. Vokietijos konstituci
jos ir prieštarauja 86 skirsniui 
Vokietijos taikos sutarties, drau
džiančiam Vokietijai maišytiės j 
Austrijos reikalus.

Darbininkų kova
DENNIS E. BATT PALEISTAS

Už KAUC1J

10 NAMŲ SUDEGĖ ARGOJE.

ANGLIAKASIAI TEBESTREI- 
KUOJA. ,

CHICAGO. - Komunistų pa r 
tijos organizatorius Balt, kurį

Farringtonas išbraukęs kartu u- 
nijos prezidentą.

remiant naujupju Illinois įstaly? 
ni/ii apie kurstymus, vakar jto 
tardymui tapo paleistas iki teis
mui užstačius $1,000 kaucijos.

i

PREZIDENTAS ŠAUKIA DAR
BO IR KAPlfALO KONFERE1ĮJ

Konfefrencija įvyks spalio 
5—10 d.

LONIM1NAS, rūgs. 3. -- Ofi- 
ciaiis sovietų valdžios Maskvoje 
pranešimas sako, kad bolševikai 
paėmė Dubęvka miestą ant Vol
gos, 180 mylių į pietvakarius 
nuo Saratovo. Pranešimas sa
ko:

“Mes užėmėm Dubovka. Prie
šas evakuoja Cariciną ir mes pa
ėmėm Lerev. Paimant Orsk mes 
suėmem 3,000 belaisvių.”
Bolševikai grąsina Fin landi jai.

Bolševikų karės ir laivyno mi- 
nisteris Leon Trockį rūgs. 1 d. 
kalbėdamas Petrogrado sovie
tui užreiškė, kad bolševikai tu
ri išdidžiai ir tvirtai laikyties 
apgynime Petrogrado.

Trocki pridūrė, kad jei Finlan
dija neduos gvarantijų apie jos ktros dirbtuves.

■■ 1 ■ 11 1 1 lJ f v 
True translation filed wltn Ihe post- 
inas’.ier at Chicago, Iii. Sept. 4, 1919 
as requlred by the act of Oct 6,1917 

NAUJOJI ŽELANDIJA RATIFI
KAVO TAIKOS SUTARTĮ.

WI>LLINGTON, N. Ž., rūgs. 2.
Taikos sutartis su Vokietija 

tapo vienbalsiai šiandie ratifi
kuota parlamento po to, kaip 
darbo partijos nariai kritikavo 
sutartį.

enosha už pirkfthą satvekarių

KENOSHA, Wis„ — Kenosha 
piliečiai referendumu nutarė, 

kad miestas atpirktų netik gat- 
vekariu, bet taipjau gaso ir ele-

WASHINGT()N, nigs. 3. 
šiandie Baltajame Name patirta, 
kad konferencija tarp darbo, ka
pitalo ir agrikultūros interesų, 
sušaukta prezidento Wilsoon ap 
svarstymui dabartinės ekonomi
nės situacijos, įvyks tarp spalio

Prezidentas šiandie parašė 
Suv. Valstijų pirklybos butui, 
atstovams žymesniųjų agrikul
tūros draugijų, invostinentų ban 
kieriams, ir Amerikos Darbo 
Fedearčijos prezidentui Sanuiel 
Gompers, kad jie paduotų nomi
nacijas delegatų,, atstovaujan
čių kiekvieną grupę. Gavęs tą 
sąrašą kalyj prie Pacifiko, pre- 
zgidentas tada parinks savo są
rašą ir tada tuos sąrašus sudės 
krūvon.

40 ar 45 delegatai bus išrink-

Prisirengimai tai konferenci
jai buvo vakar svarstomi kabi
neto susirinkime ir sakoma, kad

ARGO, III. — Vakar vienoj 
pašiūrėj kilo gaisras, kurio ug
niagesiai delei menko vandens 
spaudimo negalėjo užgesinti ir 
jis greitai prasiplatino, taip kad 
net prisiėjo šaukties Chicagos 
ugniagesių pagelbos. Viso sude
gė 10 namų ir 17 šeimynų liko 
be pastogės. Nuostoliai siekia 
.$40,000. ,

Atstovai 3,000 angliakasių 
'l'roy, Belleville, Peoria, Marissa 
ir Collinsville apygardose susi
rinko šiamlrč ir nutarė tęsti slre: 
ką ir -rčndi parodujanČius pie
tiniame Illinois angliakasius.

Jie sako, kad valstijos prezi
dentas Farringtonas, išbraukia- 
damas 21 angliakasių lokalus, 
automatiškai išbraukė ir ęentra- 
linį angliakasių unijos preziden
tą Frauk J. Hąyes, kadangi tasis 
turėjo Collinsville lokalo kortą, 
o tam lokalu! tapo atimta čarte- 
ris, kartu pašalinant iš unijos 
visus to lokalo narius. Taipjau 
ir trįs valstijos viršininkai pri
gulėjo prie išbrauktų lokalų, to
dėl ir jie tapo kartu išbraukti iš 
unijos.

ATMETĖ PRAGYVENIMO 
BRANGUMO RAPORTĄ

Geras šulinys.

OKLAHOMA CITY, Okla.
Valdžios agentai visur jieško šu
linio, kuris duoda ne vandenį, 
bet degtinę ir jo niekur neran
da, nors esą jo produkto parduo 
ta- jau už $2,000. Pasakojama, 
kad tūlas ūkininkas (valdžia la
bai norėtų žinoti jo vardą), ne
galėdamas niekur parduoti savo*

pridėjo rezinkų ir užkalė. Dabar 
pompa išduoda degtinę, kurią 
ūkininkas pardavinėja po $5 už 
galioną, ir kas svarbiausia, val
džiai jokių mokesčių nemoka.

ORAS.

vė-Daugiasia apsiniaukę ir 
siau šiandie ir ryto.

Saulė teka 6:18 Va h, leidžiasi 
7:19 vai.

GATVEKARIŲ DARBININKAI 
STREIKUOJA.

COLUMBUS, >O„ nigs. 3.
Šiandie sustreikavo visi motor- 
manai ir konduktoriai, reikalau
dami pripažinimo unijos, 8 vai. 
darbo dienos, pakėlimo mokes- 
ties ir priėmimo pašalintų dar- 
bininku. i

NE\\ YO11K, rūgs. 3. .xe\v 
Yęrko valstijos Darbo Fc'dera- 
rijos prezidentas James P. Ho- 
lland pranešė, kad jis atnieta ra
portą jo paskirto komiteto, ku
ris tyrinėjo pragyvenimo bran
gumą ir rekomendavo, kad dar
bininkai susilaikytų per "šešis 
mėnesius nuo streikų, kaipo bū
dą kovai su pragyvenimo bran
gumu. Holland sako, kad komi
tetas neturėjo teisės tokias reko
mendacijas daryli ir paleisiąs a- 
bu komiteto nariu. Komiteto na 
ri »r taipjau tapo pašalintbiš kir 
pėjų unijos už priešingą darbi
ninkų reikalams veikimą.

True tr«n«HHnn filpd w? h the pnst- 
injslcr nf C'hi<'.X<« 1)1. Scpt. 4, 1919
as Fetjuired bv the acl nf Oct. A. 1917

VVILSONAS PRADĖS MARŠ
RUTĄ.

I.aikys parkalbas per nas.

13 METŲ VAIKAS PASIKORĖ.
CHICAGO. Kada tėvai su- 

! grižo iš krntamųjų paveikslų va 
kar vakaro, jie rad^savo 13 me
tų šunų Harvey Danahue, 9021 
S. Marshfield avė. į pasikorusį 
ant galo lovos. K(xleil vaikas tu
rėjo žudyties, tėvai negali atspa^ 
ti.

WASHINGTON, rūgs. 3.
Prezidentas WHsonas šiąnakt iš

BERN, rūgs. 3. —'Bavarijos 
princas Gerog, vyriausias sūnūs 
princo Leopoldo, vyriausio vo
kiečių komanduotojo šiaurinia
me Ruisjos fronte, įstojo į Jėzu
itų vienuolinę Innsbruck’e.

kalbų maršruto visoje, šalyje, 
kad pačiam pasakius Amerikos 
žmonėms apie tdikos tarybas ir 
asmeniškai atsišaukus, kad tai
kos sutartis butu artifikuota be 
jokių permainų.

’ Prezidento^specialis traukinis, 
kuriame jis gyvenu beveik visą 
ląiką per sekamas 25 dienas, iš
važiavo 7 vai, vakare.

Pirmas sustojimas jo beveik 
10,000 mylių kelionėj, bus ryto 
ryte Columbus, O., kur jis pasa
kys pirmją iš 30 prakalbų.

nias.tr


-

NAUJIENAS, CKIcago., Ketvertas, Rugsėjo 4, 1919
atsse

I Triukšmingas delnų plo- prieš darbo žmoni j reikalą- 
jimas. Balsavimas. Didelė vimus, Italijos kaialius tiki- 

Mm l>thuanian pauv didžiuma už įnešimą. Pir- si išgelbėti savo sostą ir bent 
Bubiitihed Daily eacept Sunday by mininkas paskelbia: “Šis su- dalį to turto, kuri jisai iki 
Ule Lilhuanian Newa Pub. Co., Ine.. .... u j.. "‘sirinkimas tuo budu davė 

Komunistų Darbo Partijos 
vardą musų partijai”* Dar 
triukšmingesnis delnų plo
jimas. Vienas delegatas 
reikalauja bajso ir sako: 
“Meldžiu užrašyt protokole, 
kad aš balsavau prieš įneši
mą. Aš keletą kartų pra
šiau balso, bet negavau”. 
Stoja antras delegatas, ir 
moteris, sėdinti prieš pat 
pirmininko stalelį, ir sako: 
“Aš meldžiu ir mano vardą 
įtraukti į protokolą. AŠ taip 
pat negalėjau gaut balse*”. 
Stoja trečias delegatas •— 
bet pirmininkas muša Visa 
spėka kuju į stalą ir šaukia: 
“Pabaigta, pabaigta! Eina
me prie sekamo klausimo”.

Prasideda diskusijos apie 
Rusijos bolševikų emblemo 
priėmimą. Pirmininkas ro- 

Vienas delega-

sugebėtų apsiginti nuo parazitų.
Taigi norint pasekmingai ko

vot prieš klerikalizmą, reikia 
kovot už darbo žmonių būvio

1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506

Naujienos cinu kasdiena, Išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų ben
drovė, 1739 S. Halstcd SI., Chicago, 
UI. _ Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicago je — pačtu:

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

Chicagoje — per nešiotoju*
Viena kopija ......................
Savaitei ...............................
Mėnesiui .............................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,

Metams, ................................... $5’22
Pusei metu •................ 3.00 
Trims mėnesinius .................. LJ>5
Dviem mėnesiam .................. L25
Vienam mėnesiui ...................... 65

Pingius reikia siųst Pučto Monci 
Orderiu, kartu su užsakymu.

$6.00
3.50
1.85
1.45

.. 73

N 02
.. 12
.. 50

__ , , > :tio piešinį. vicnao
Kaineji pralen* : tas. klausia, ar tas piešinys

kč “Komunistus ’ yra tikra kopija Rusijos bol

6 (

ševikų partijos ženklo. Dis- 
karštai.Užvakar popietinėje sesi- kusuojama labai 

joje “kairiojo spalrno” kon-1 Pritarimas emblemai dide-
vencija svarstė klausimą, 
kokį vardą duot savo parti- 
jai.-

Rezoliucijų komisija pa
siūlė, kad “kairysis spar
nas” pasivadintų “Komunis
tų Darbo Partija” (Com- 
munist Labor Party) ir kad 
priimtų tokią-pat emblemą 
(ženklą) savo partijai, ko
kią turi Rusijos bolševikai. 
w Diskusavo neperilgiausia,^ 
bet karštai. Vienas delega
tas sako, kad “Komunistų 
Darbo Partija” yra tinka- 
miausis vardas, kadangi to
kį vardą priėmė Rusijos bol 
ševikai ir Vokietijos sparta
kai, ir kadangi socialistų va 
rdas yra visai “diskredituo- 
tas’Ldar’mpinkų akyse. Ant
ras delegatas sako tą-patį; 
trečias delegatas taipgi.

Bet atsirdnda ir opozici
jos. Pakįla vienas žmogus 
iš Indianos valstijos ir 
reiškia, kad darbininkų 
niose komunistų vardas 
turi jokio kredito. Jisai 
rodo dar, kad Amerika 
ne Rusijai: tenai eina revo
liucija. o čionai ne; Čia ne- kams, 
pritrauksi žmonių skambio
mis frazėmis.

Pakįla kitas žmogus ir, la 
bai nedrąsiai kalbėdamas, 
kartoja pirmesniojo kalbė

tojo mintis, pridurda
mas dar, kad revoliuciniai 
Italijos ir Šveicarijos socia
listai neperkeitė savo vardo. 
Jisai siūlo, kad ^‘kairysis 
sparnas” pasivadintų “Ne
priklausomųjų

lis...
0 tuo tarpu “tikrieji ko

munistai” Smolnam Institu
te dar tiktai renka komisi
jas, kurios svarstys partijos 
vardą ir emblemą. “Kairy
sis sparnas” pralenkė “fo- 
reinerius”. Kas dabar bus?

Kas bus iš tų farsų?

Geras 
karalius.

uz- 
mi- 
ne- 
nu- 
tai

Socialistų

True translation filed with the post- 
inuster ai Chicago, UI. Scpt. 4, 1919 
as reąulred by the act of Oct. 6.1917

Italijos karalius, Vikto
ras Emmanuelis, paskelbė, 
kad jisai atiduosiąs savo 
dvarus ūkininkams ir buvu
siems kareiviams. Jisai vai 
do daugiaus dvarų, negu 
karalius kokibs-nors kitos 
šalies, kadangi jam teko ku
nigaikščių dvarai vienuoliko 
je valstybėlių, į kurias buvo 
pirmiaus suskilusi Italija.

Tos žemės, kurias pavel
dėjo Viktoras Emmanuelis, 
priklausė kitąsyk ukinin- 

, —- kaip i r/dvarų že
mės kitose šalyse.

Viduramžiuose ponai, po 
vienu arba kitu pretekstu 
arba ir stačiai spėka, atėmė 
didžiumą žemės iš ūkininkų, 
palikdami jiems tiktai po 
mažą sklypelį. Ilgainiui po 
nai pavertė ūkininkus savo 
baudžiauninkais ir prispyrė 
juos uždyką dirbti jiems tas 
pavogtąsias nuo jų žemes.

*iTiė ponai, kuriems pavyko 
‘ Kalba vėl i įnešimo šalinifi- PriWlėštį daugiaus sveti- 
kas. Duoda naujų argumen m.os zen??s.lr Paver£ti dan
tų. Sako: “Mes žinome, kad,ūkininkų, patapo ba- 
jeigu mes pasivadinsime ko!rona^» grafais, hercogais ir 

, tai kapitalistų kunigaikščiais. Galingiau-
1 • • V M • • • J V 9 t <■•<■««

Toliaus smarkesniu kui apiplėšė savo sėbrus ir 
“Bet mes turime būt patapo karaliais. O Rymo

kas. Duoda naujų argumen mos žemės ir pavergti dau-

munistais, 
valdžia persekios ir žudys.šieji tarpe šitų didikų pas
mils.” Toliaus smarkesniu kui apiplėšė savo sėbrus ir 
balsai: “Bet mes turime būt patapo karaliais. O Rymo 
pasiryžę nepaisyt persekio- popiežiai palaimino juos ir 
jiinų. Jeigu reikės, tai ir gal patepė šventu aliejum, 
vau nnnZiuirn/i iv/ va irlA __ * vvas padėsime už savo idė
ją!! Todėl aš stoju už ko
munistų vardą!!!

Konvencija
“pertikrinta.’

Taigi atidavimas karališ- 
kos žemės Italijos ukinin- 

jau beveik ^ams bus ne dovana jiems, o 
Bet dar vic- tiktai sugrąžinimas to, kas 

nas dalykas neišaiškintas, buvo apgavimu ir spėka at- 
Apie ji kalba sekamas orą- imta nuo jų bočių. Vikto- 
torius. “Kitoje vietoje — ras Emmanuelis dabar pasi
sako jisai — yra susirinkusi ryžo sugrąžinti ūkininkams 
‘foreinerių’ konvencija, ku-1 didžiumą to savo pranokėjų 
ri vadinasi ^‘komunistų par- 'grobio, kad prisigerinus 
tija.’ Bot tai nieko nereiš-l jiems, 
kia. Pagal įstatymus jie nėra 
partija, nes jie dar nėra už
siregistravę, kaipo komunis 
tų partija. Argi mes lauksi
me, kol jie priims tą Vardą: 
ir užsiregistruos? Mes turi-) .
me pirmiaus padaryti tatai, ‘111 ,aLS pradėjo

jiems.
Bet gerinties jiems jisai 

(ėmė tiktai tada, kada pama
lto, kad jam gali išeiti ries
tai: kada ūkininkai ir karei
viai kartu su miestų darbi- 

i šiaušties 
tuomet mes busimi' komuni- prieš*valdžią ir grūmoti j;ii 

siu partija, o ne jie.” maištu. _--------- _-------

šidl Valdė.
Veikiausia jam pavyks 

tatai. Žmonės kolkas pasi
tenkins tuo, ką jie gauna. 
Bet vėliaus jie pareikalaus 
daugiaus. Ateis laikas, ka
da jie supras, kad Jiems vi
sai nereikia tos institucijos, 
kuri išdygo iš darbo žmo
nių apiplėš :nio ir pa/ergl- 
mo. Vietoje monarchijos 
jie pastatys savo išrinkt ąją 
valdžią.

Vienos kalbos apie klerikalų no
rus ir intrygas atneš mažai nau
dos. \ /

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

A-

AMER1KANIZACIJA.

Amerikos spaudoje daug kal
bama apie amcriKanizaclją.

Suv. Valstijose yra daug atei
vių iš kitų šalių, kurie ne
moka šios šalies kalbos ir nesi
jaučia šiog\šalies paliečiais. Juos, 
girdi, reikią padaryti “ameri
konais.” Tuo tikslu siūloma į- 
vairių-įvajriausių pienų.

Bet paprastai jie turi labai 
maža vertės, kų teisingai nuro
do elektrikos darbininkų ir ope
ratorių Žurnale Frank Morri
son Amerikos Darbo Federaci
jos sekretorius. Jisai pažymi 
tą faktą, jogei

Valdžios raportai rodo, kad 
šioje šalyje yra per 8,500,000 
žmonių daugiaus kaip 10/me
tų amžiaus, kurie negali nei 
skaityt, nei rašyt angliškai.
Jisai sako, kad šitie žmonės 

privalo būt amerikanizuoti, bet 
pirmiaus turi būt amerikanizuo-

True translation filed yvith the post- 
mnster at Chicago, III. Sept. 4, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

AUSTRALIJA.
Nori pertvarkyti muito patvar

kymus.^
Australijoj Darbo Federaci

jos konferencija, kuri įvyko pra 
eitą birželį, mieste įjydney, per- 
knutiinėjo muito pptvarkynius. 
Dabartiniai muito patvarkymui 
yra įvesti tuo tikslu, kad apsaur 
gojus vietinių fabrikantų inte
resus. Fabrikanti pasinaudojo 
tuo ir ėmė kelti kainus ant savo 
išdirbinių. Rezultate darbinin
kai yra išnaudojami ir pragyve
nimo sąlygos nuolat darosi blo
gesnėmis. /'

Konferencija išnešė nuospren 
dį, sulyg kurio, Darbo Partija 
įgijusi kontrolę legislaturoj, tū
lės pranešti tokį patvarkymą, 
kuris privers 'tbrikanlus dnlm 
ties su darbininkai" j (Inu, ku 
ris padaroma patidekojant inui 
tui.

JŪSŲ PLAUKAI reikaluujtt stiprinamo- 
v jo vaisto. Kiekvienas

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

BURNA PLAUTI reikia mažiausiai sy
kį į dieną, norint 

užlaikytąją sveiktupe stovyje. Jus patirsite, 
kad Severo* Antisepsoliu* geriausiai tinka tam 
tikslui. Mes tik prašome, kad jį gerai ištirtu- 
mete. Kaina 35 ir 2 centai valdžios mokesčiu.

Ar Skauda Jums Strėnas?
.............I............... ............................... .. ............. .. ........ .... .....................■■■■■■.................

Tas gal greičiausiai bus dėlto, kad jūsų inkstui suirę ir kad reikia imli koks-nors vais
tus vidun pnišalinimui priežasties, praŠalinimui skausmo ir atitaisymui sveikatos. Iš 
musų pačių prityrimo mes žinome, kad

Severa’s Kidney and Liver Remedy
(Severos Gyduolė nuo Inkstų ir Kepenų) yra idealiu vaistu nuo uždegimo inkstų, ar 
pūslės, nuo susilaikymo, ar tiršto šlapini mo, geltliges, skilvio surugimo, paputusįų 

kojų ir strėnų skaudėjimo nuo jnksllų kliu ties. Jis buvo pageidaujamiausiu vaistu 
vaikams nuo prišlapinimo lovon. Kaina 75cir $1.25 ir 3 ir 5 centai valdžios mokesčių.
Jei jus negalite gauti kokią Soveros vaistą savo apielin-iii r ori/rni nn U'
kės uptickojc, tai rašykite tiesiog, Įdedami reikalaujaman.l lutltKA UUii UuOSl KdOlOSi 13 
sumą, drauge su taksais pas r

JŪSŲ VEIDAS tur6tU kati sveikatos pa
veikslu, liuosas nuo viso

kių ydų. Jei jis nėra tokiu, tai subroukikite 
ji retkarčiais, vartodami Sėveros Veidini Krt- 
iną tam tikslui. Jis padaris veidų žėrinčiu. 
Kaina 35 centai ir 2 centai mokesčių.

TOALETINIS MUILAS tuI^v ,Ą vaistuotas, kad
jis bulų\antiseptiniu. Jus rasite tinkamą ^vais- 
tuotmną ĮSveros Gydančiajame Muile. Jis pa
tariama' vartoti kiekvienam šeimynos nariui 
kasdien per apskritus melus. Pamėginę įsiti
kinsite tame. Kaina 25 centai ir 1 centas mo
kesčių

žmones dirba ir kurios neduoda 
jiems žmoniškų sąlygų. Didžiau
sia tų industirjų, laikančių pa
vergime ateivius, yra plieno in
dustrija. Frank Morrison ra
šo:

šitie., biznieriai turi būt 
amerikanizuoti. Darbininke 
negalima pažinti Amerikos 
laisvės ir lygybės dvasią, jeigu 
jam neduodama žodžio lais- 

. vės ir jeigu jisai yra metamas 
iš darbo ’iž lugališką J dyką 
stojimą į uniją... Bergždžias 
darbas yra kalbėt apie ateivių 

\ amerikanizavimą arba apie

(rijoje, kuomet industrinė olį 
garchija (saujale galingų po
nų. “N.” Red.) ignoruoja 
garantijas, kurios yra išdėsty
tos nepriguhnybčs Dckkla ra
cijoje ir Federalči? Konstitu-

Išnešta taipgi rezoliucijų, ku
rios reikalauja, kad valdžia pri
žiurtų eksportą ir kontroliuotų 
maiisįo sandėlius. Išvežti tokių 
dalykų, kurių trukšta vieitos gy- 
ventojaiųs, privalo būti uždrau
sta. Be to, valdžia privalo pri
žiūrėti maisto sandėlius, kad 
juose nebūtų kraunama maisto 
tuo tikslu, kad paskui pakėlus 

i kainas. ’ ?
Bankai ir apdraudos įstaigos 
turi būti nacionalizuotos.
Australijos Darbo Partija da

vė instrukcijų savo partijos par 
lamenlo nariams, idant pasta
rieji, įgavę kontrolę parlamen
te, pasirūpintų nacionalizuoti 

Jbailkus ir apidraudos įstaigas. 
Jie taipgi turės priversti kom
panijas skobti savo biznio at
skaitas. Tuo budu žmones ma
tys, kur koncentruojasi šalies 
tuiUai. Už neišdavimą atskaitų 
bus baudžiama kalėjimu.

Turtuoliai turi padengti 
< išlaidas.

karės

rijoje.

KLERIKALAI BIJO 
“BEDIEVIŲ.”

Taulininkų laikraščiai labui 
susirūpinę, kad jų “broliai iš 
dešinės” siunčia Europon dar 
viena atstovą, p. Kahpą. Jie spė
ja, kad tai yraj klerikalų mėgini
mas sustiprinti savo jiegas Lie
tuvoje, idant nedavus tenai įsi- 
galėt progresyviškiems elemen
tams.

“Amerikos Lietuvis,” aprašy
damas L. B. K. Federacijos sei
mą Worcėsteryje, sako:

Kun. Kemėšis, išduodamas 
savo raportą, pasakė, kad lie
tuviai katalikai privalo,jung
ti visas savo spėkas, kad paė
mus valdžią j savo rankas, 
nes Lietuvai gręšia pavojus iš 
bedieviškos valdžios rankų.
Bei šitoje kovoje tarpe kleri

kalų ir jų priešų dalykus juk e i
na ne apie dievus. Patįs kuni
gai didžiumoje visai netiki į nie
ką ir moka, būdami savo kom
panijoje, pasijuokti iš tikėjimo 
ne blogiuus už didžiausius “be
dievius.” Dalykas eina apie biz
nį- _

Australijos darbininkai 
klausia žino kas privalo mokėti 
karės išlaidas. Jie sako, kad ka
pitalistai norėjo karės, ir kad 
pasidėkojant tai karei jie nuda
rė neapsakomus pelnus,/-— ir 
todėl, jie dabar privalo padeng
ti kares išlaidas. Sąryšy] su tuo. 
Darbo l\rtijos atstovai, paėmę 
savo kontrblėn parlamentą, pri
veis kapiilalistus padengti karės 
skolas kurių esama $1,750,000,- 
000; be to, kapitalistai turės nu
pirkti kareiviams žemių, kas 
atsieis $200,000.
Kariški teismai bus panaikinti.

Darbo Partija, užvaldžiusi 
parlamentą, pasirūpins tuoj pa
naikinti kariškus teismus ir 
mirties bausmę.• Visiems xle- 
portuotieinsi•Ib'us atlyginta ir pa
velyta sugrįžti Australijon. At
lyginta bus ir tiems politiš
kiems prasikaltėliams, kiniuos 
dabartinė valdžia pasiuntė į ka 
Įėjimą.

pin

tuvą, kad galėjus ir tolinus ver
sti žmones penėt juos. Kunigų 
kontrolė tečiaus luo ilgia us lai
kysis, kuo darbo žmones bus 
tamsesni, ir labinus pavergti. 

Nusilenkdamas laisvas ir apsišvietusią žmogus

tardoma 596 žmonės. 172 žmo
gų išteisinta, o 424 nubausta. 73 
arba 17 nuoš. nuteista mirtini;
147 arba 34.5 nuoš. nuleista ka
lėj iman nuo 10 metų iki visam 
amžiui; 204 artba 48,5 nuoš. nu
teista prie sunkių darbų nuo 6 
mėnesių iki 14 įimtų. Apart to, 
įžymus piliečiai buvo pliekiami 
viešose vietose. Jiems įkirsta 
nuo 15 iki 30 kirčių.

Daugelio laikraščių redakto
riai priversti buvo uždėti antru 
kartu paranką, kadangi pirmoji 
paranka liko panaikinta. Apie 
28 laikraščiai liko sustabdyti ari 
ba turėjo įteikti didelių paran-
kų. Tečiaus Laidžia užreiškč, 
kad reikalui atėjus ji sustabdys 
laikraščius ir nebegrąžįs paran
kos. Parankos uždėta nuo $200 
iki $4,100.

B. G. Harniman, .Mombay 
Chronicle’o redaktorius, anglas, 
liko deportuotas Anglijon ir iš 
jo laikraščio pareikalauta 2,(X)0 
užstato dėl atnaujinimo “lais- 
nio.’“ Valdžios pasiryžimas cen
zūruoti žinias privertė direkto
rius padaryti patvarkymą, kad 
editoriale nebūtų kritikuojama

pinama: lik dienos žinios. Kitas 
laikraštis už patalpinimą visai 
“neįiavojingo“ straipsnio turėjo 
užsimokėti 800 pabaudos, Jun- 
jabe cenzūra taip įsivyravo, kad 
visi indusų kallm einantis laik
raščiai turėjo užsidarjdi.

ITALIJA.
Darbininkai kariauja-

Spaiistuvninkų re.deracija pa 
skelbė streiką. Nepasirodė jokis 
laikraštis, išėmus socialistų die
nraštį “Avanti.”

Maisto riaušes liepos 1 dieną 
Ryme užsibaigė tragedija. Už
mušta keturi žmonės susirėmi
me su policija.

Valdžia sako, kad darbinin
kai privalo valgyli mažiau, o 
dirbti daugiau. Bet sooialistai 
mano, kad buržuazija privedusi 
šalį prie tokio stovio, privalo 
būti aštriai nubausta. Maisto 
riaušėse visoj šalyj užmušta 50 
žmonių. Taip tai atmokama 
žmonėms už lai, kad jie viską 
aukavo.

INDIJA.
Yorkas. — [“LegaJįs’\ 

smaugimas]. Po nese-'
New 

indusų 
nai įvykusių riaušių Indijoj dė
lei RoAveallo akto, valdžia pa
vartojo griežčiausių priemonių, 
kad įvedus šalyj tvarką. Areš
tuojama ir baudžiama įtariami 
riaušininkai be jokios atžval- 
gos. Daug suvis nekaltų žmo
nių liko areštuota ir ją manta 
užgrobta.

SUVIENYTOS VALSTIJOS.
Reading, fa. — [Septyni strei 

kai]. Readinge . streikuoja sep
tynių išdirbysčių. darbininkai.

Kivi-kurie metė darbą net mio 
gegužės 2 dieiiips, kada darbda
viai pradėjo^ petrseikioti .darbinio 
kus už Avciitim’ą Pirmosios Ge
gužės.

Kazimieras Gugis

KORESPOKOENCIJOS
LAWRENCE, PA.

» 1 " ■"
Nauja kooperaeja.

Rugpjūčio 24 d. buvau 
lankęs šiame mainerių kaimely
je. Patyriau, kad ir čionai 
darbininkai-angliakasiai t n e- 
snaudžia. Savo veikimu jie net 
gail biįįį^pavyzdžiu kitų apic- 
linkių darbininkams.

Matydami, kad pragyvenimo 
reikinęns brangsta ir brangsta 
ir kad darbininkų išnaudojimas 
ena didyn, daugiau prasilavi
nusieji tuoj tvėrėsi organizuot 
koperatyvę krautuvę. Ale iš 
pradžios darbas būva sunkus, 
ir dėl keleto priežąsčių: kasyk
lose silpnai ėjo darbai, ir kad 
daugumai darbininkų toks dar
bas dar buvo naujanybė. Tai
gi organizavimo darbas užsitęsė, 
nuo Sausio menesio, šių m ?lų 
įki Rugpjūčio 14 d. Minėtą 
dieną krautuve jau buvo atida-1 
ryta, ir dabar krautuvėj gana 
gerai sekasi. Kurie žmonės dė
josi prie kooperacijos ir dirbo 
dėl jos, tai dabar labai džiaugiaJ 
si> Koperacijos organizavime 
pirmą vietą užėmė Granerei

alsi-

čia gyvena, kokios 
parapijoj, ir 
adresus. O kuomet 
me, tai tuomet visi 
vietą ir laiką . 
susivažiavimui, 
žinoti su mumis 
Kn«p. Gavene, 3301 
St., Chicago 111.

Chicagos Prūsų

leskite kiek jūsų 
okios draugystes, 
priduokite w savo 
lomet susižinosi- 
t visi aptarsime 
.tokiam bendram 
i. Noretlami susi-

savo

susi-

Halsted

Taryba.

Redakcijos Atsakymai j
, A. L. Stakelunui. — To pra
nešimo negalima dėti, nes įsta^ 
tymai draudžia garsinti išlaimė- 
jimus (loterijas).

Naujienų Skaitytojui. — To
kių klausimų laikraštyje nega
lima išaiškinti. Su jais reikia

yliui gražus buris. Ale sulygi-

mi tai miaža gyvumo pas mus, 
lietuvius. Tai nepagirtina. Vis 
dėlto, reikia tiketies, kad atei
tyj jie kreips daugiau domos į 
kooperaciją.

Nors trumpas laikas, kaip 
kooperacija pradėjo varyti biz
nį, ale jau verta virš dviejų tūk
stančių dolerių. Laimingos 
kloties naujai kooperacijos krau 
tuvei! — S. B.

S. Wartelka. — Tas paskelbi
mas turėtų būt apmokėtas ir 
tilpti apgarsinimų skyriuje.

i

Visoms draugijoms ir orga
nizacijoms.
nešimų skyriuje 
gali skelbti tiktai draugijų su
sirinkimus ir tokius parengimus, 
kurie yra daromi ne peląo liks
iu.. Visa, kas yra rengiama 
dėl pelno, gali būt garsinama 
tiktai už mokestį, kaip ir kiek
vienas biznis. Su tokiais garsi
nimais meldžiame kreipties į 
“Naujienų” administraciją.

Nemokamų pru- 
Naujienos”

VDAIIA VAIKINU ir MERGINU 
|Rnifi|a NORI APSIVESI 1) bet 
PlHnSi'l neturėdami progos susi* iril W pažinti ir užmcftžti mei- 

H«kus ryįiua, nefialiaptii* 
vesti. PalIcSkolhnij Žurnalas visiems 
suteikia toti< proto. Reikalaukite pa. 
Žiūrėjimui; ten raMte plačiausiu.. Infor- 
sr.udjaK. Žurnalas uielamsll,kopija 10c 

ADVERTISTNG JOURNAL
209-210 Temple Court Btdfi. Cbkafto, Iii.

Atsišaukimas į lietuvius 
Liuteronus.

Apie tai, kiek liko areštuota 
ir nubausta žmonių, rašo Kesa- 
rl, indusų kalba einantis Poonoj 
laikraštis. Nuo 
žios iki birželio

Veda visokius reikalus, kaip kriruinalUkuosc 
iaip ir civiliokuose, teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.
Namų Ofisas:

9323 S. Halttod SI.
Ant trečių lubų

Te). Drover 1810

Miesto Ofisas:
U? H. Doarbirn St. 

1111-13 Unily Bldg.
Tel. Central 4111

“Naujicnų” 187 nr. “Vienas iš 
Jūsų’ rašo, jog reikalinga lie
tuviams liuteronams sušaukti 
visuotiną Amerikos lietuvių liu
teronų susvažiavimą, kad geriau 
aptarus bendrus rekulus.

Tam sumanymui pilnai prita
ria Chicagos Lietuvių Liuteronų 
(Prūsų Letuvių Taryba ir jau 
nekartą mėgino sušaukti tokį! 
susivažiavimą, bet iki šiol vel
tui.

Lietuviams liuteronams reikia 
pradėti daugiau rūpintis savais 
reikalas. Kiti apie nnis noipsi- 
rupins. Mes turime patįs veikti 
ir dirbti. Mes turime, sueiti krū
von, kad pasekmiangiaų musų, 
daYbus atlikti. Todėl ir reika
lingas tokis lietuvių liuteronų 
susivažiavimas, kuriami' galėtu
me. bendrai pakalbėti savo 
kalus, kuriame, visas musų 
bas susivienytų.

Užtai lietuviai liuteronai, 
rie gyvenate įvairiose
kos apielinkėse ir miestuose, at
sišaukite į musų Tarybos rašli-

DR. A. MONTVID
CHICAGO 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2!> E. Wa«hinRton St. 
Mar^halI Fieid Anncx 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

2121 Norlh We«tern Avc. 
Valandos: 6 iki 8 vakare.

Rezidencijos telefonas West 6126 
>«n ■ ........  i ....... .iii........... . „e,............ .

:Dr.O. J.BAGOCIUS
Lietuvis Gydytoja* ir 

Chirurgą*
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.
Rezidencija 10731 S. Michigan 

Avė., Roseland, III.
Telefonus tas pats rezidenci

jai ir ofisui. Pullman 3-12 
Valandos: 9 ryto iki 11 d.

ti iki 9 vakare.

20 dienai buvę

rei
dą r

kll-

Anieri-

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

* • Vocieviliau* Permainai 
Panedelyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkoną* 10c.
Prie šių kainų priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos ntokesljs 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-ra GATVfiS



Ketver

Laiškai iš Lietuvos
Liubomirą Ambrozevičiuti 

rašo savo broliams Antanui ir 
Jonui, Chicagoje:

Kaunas 14-V1M9 m.
Brangus Brolyčiai!

Jau praslinko beveik metai, 
kaip mes jokios žinios apie jus 
neturim, nežinom, kaip ten ei
nasi ir ar dar gy<i? Pernai, iš
važiuojant iš Voronežo, rašiau 
laišką, bet nežinau ar gavot. Įs
pūdis, parvažiavus, buvo labai 
blogas, nes viską radom sude
ginta, sodžius iškirstus; vienu 
žodžiu vos galėjom pažinti savo 
senąją vietą. Stačiai nežinojom 
kur dėtis. Iškarto vieni gyve
nom pas Pajaujus, kiti pas Kris- 
čiunus; na žinoma ir gyveni
mas... Aš už poros mėnesių iš
važiavau į Seinus mokytojauti, 
o jie visi vargo pas Bujauską, 
nes iš Pajaujų buvo labai toli 
vaikščiot. Kostą sugrįžę ra
dom gyvą, na ir jis juos visus 
ten šiaip taip maitino. Dabar
tės, šį pavasarį, pradėjo būda
vo lis šiokią-tokią bakūžę, bet 
lig šiol dar neužbaigta, nors tiki
si ateinančiai žiemai užbaigt ir 
gyvent jau name, nes kampi- 
ninkaut jau nusibodo. Mama 
visą pa vasarį sięgo ir dabar*dar 
serga, visai nusilpusi ir vos gy
va, nežinia ar ilgai dar galės 
nešti tą vargo jungą. Vytautas 
su Juozuku irgi neaimokina, bet 
gyvena namie, t.y. pas Bujaus
ką, Mikalojukas pas Pajaujus, 
gal ateinančią žiemą galūšiu jį 
pasiimti pas savę tai reiks pra
dėt mokyt. , Na tušė, nežinau ar 
žinot, ištekėjus jau antri metai 
už studento Žiugždos; dabar jis 
turi gerą Ministerijoj vietą įr 
gauna algos apie 1200 m. ineiie-

bet padėt namiškiams, žinoma, 
sunku, o ypač kudmet nieko na
mie nėra. Aš, žinoma, padėt 
negaliu," pakol kas nieko, nors 
gaunam dabar 600 markių, bet 
kuomet; pats nieko neturiu ir 
viską reik pirkt, tai žinoma tas 
negalima. Dabar aš vasarai at
važiavau į. Kauną. Aukštesnių 
Mokytojų kursuosna, jau visą 
mėnesį išgyvenau baisiai nu
sibodo, o ypač kuomet čionais 
viskas brangu, taigi manau bėg
ti namon.

Na kaip dnaai pas jus? Ką 
jus veikiat ir kaip pragyvenl-
mas. Parvažiuokit namon tai 
gal gausit kur nors vietas ir 
šiaip-taip pragyvensim visi kar
tu ir bus kur kas smagiau vi
siems kartu, Mama taip-pat 
jūsų labai išsiilgo ir norėtų, kaip 
sako, prieš mirtį pasimatyt. Su 
namais tai nežino mama ką da
ryt, ar išnuomuot ar taip ką 
nors su jais padaryt, nes lėšų ne
turint sunku iš nieko pradėt vis
ką; tai duokit patarimą ką 
ryt?

Rašykit, kas naujo, kaip 
viskas stovi; na bet butų
daug -geriaus, kad patįs parva- 
žiuotumėt.

Bučiuoju — Liubomirą. '

da

ten į 
gal II

Lietuviu Rateliuose.
BRIDGEPORT

Rugpjūčio 30 d., Mildos sve
tainėje įvyko Ketvirtosios susi
rinkimas. šį sykį atsilankė visos 
stipriausios spėkos. Pirmininka
vo J. J. Čeponis; tvarką vedu 
labai puikiai. Protokolą perskai
tė J. Grinevičia. Protokolas tei
singai parašytas. Nepraleista net 
ir tai, kad į pereitą susirinki
mą buvo atsilankęs Geležėlė ir 
reikalavo įmokėtų pinigų į Są
jungą.

Skaitytas laiškas nuo rusų or
ganizacijos, kuriame prašoma 
aukų Stoklitskio bylai. Antras i 
laiškas nuo LSS. 1 kp. protestui) 
jautis ir raginantis protestuoti 
ir Ketvirtąją prieš LSS. Pildan
čiojo Komiteto sauvališkumą.

lykų apie Pildantįjį Komitetą; 
jo blogius pasielgimus. Taipgi 
paminėjo, kad “Laisvė” netal
pino jų protesto prieš Pildomą
jį Komitetą. Pildomojo Komite
to Irgi buvo laiškas. Stilsonas 
betgi pripažino, kad visgi pas 
Pildomąjį Komitetą yra -daug 
ambicijos dėl namo statymo ir 
kitų dalykų.

.. . lutas Ja iškas,..ragina ntis>. kad

ja; nurodo, kad nusidėtų prie 
Socialistų Partijos. Prašo Stil- 
sono, kad paaiškintų apie Soci
alistų Partiją; jis aiškino šiaip:

Prakalbos su Paveikslais
Rengia Liet. L. Federacija,

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

PĖTNVČIOJ, 5 D. RUGSĖJO-SEPTEMBER, 
KENSINGTONE, J. STANČIKO SV., 205 E. 115 St.

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

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

KOMITETAS.

T

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

J. G. SACKHE1M & CO.
133$ MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Sta.

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

SPECIALIAI: Maleva tnalevojimui atubų iš vidaus, no $1.50 UŽ gal.
CARR BROS. WRECKIN

3003-3029 SOUTH KALSTEI) STREET, ' C
CO., 

ICAGO, ILLINOIS.

-------- ' 1 .........

Aš esmi specialitas visų ligų 
Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir Plaučių X 
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

Gali būt prašalinta Ir daugelyje tesitikimą iš
gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me
to gydžiau pasekmingai šias ligas. ,

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritakau akinius teisingai 
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHON, M. D.
Kambarys 307. /va • 

valandos 9 iki a (,h jrnaO 
Nedėliosią 10 iki 1.

35 So. Dearborn St. 
(Kropas Monro e) .

Mes patariame , gatavas Kombinacijas Jūsų 
Giminėms Lietuvoje.

Lietuvos-Amerikos Pramonės Bendrove apsiima pristatyti jūsų giminėms ar draugams Lietuvoje, ku
rią lik norite, čia paduodamųjų kombinacijų nurodytomis kainomis. Tas mokesnis uždengia leš<s siun-
čiamųjų dalykų, visus iškaščius dedant į baksą, apsaugą, nusiuntimą ir pristatymą į Lietuvą. Daiktų 
geiumą ir svarumą pilnai garantuojame. Pasirink vieną, ar tiek, kiek lik nori kombinacijų. Nuplėšęs 
išpildyk apačioje šio lapo ėsančią blanką ir sykiu su money orderiu ar čekiu pasiųsk musų adresu, t Tai 
ir viskas, ką turi daryti. Visą kitą darbą atliks pati Bendrovę. 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. 'M** R v

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 niatkąf vilnonių siūlų.

No. 2. Kombinacija už $15.
10 sarų lašinių.
10 svarų smalčiaus.

No. 3. Kombinaciją už $20.
5 svarai cukraus.
10 svarų kondensuoto pieno.
5 svarai smalčiaus.
0 svarai jautienos.
10 šmotų muilo.
1 tuzinas špūlių siūlų.
2 pakeliai adatų.
10 svarų miežinių kruopų.
Vi svaro pipirų.
5 matkai vilnonių siūlų.

No. 5. Kombinacija už $50.
12 svarų lašinių?
10 svarų smalčiaus.
15 svarų cukraus.
6 svarai jautienos.
10 svarų fasolių. «,
30 svarų kondensuoto pieno.
20 šmotų muilo.
2 tuzinai špūlių siūlų.
2 pakeliai adatų.
10 svarų ryžių.
1 svaras pipirų.
2 svarai kavos.
1 sąrąs arbatos.
10 malkų vilnoių siūlų.

No. 7. Kombinacija už $100.
* 25

20
25
10
24

No. 6. Kombinacija už $75.
svarai lašinių.
svarų smalčiaus.
šfnotų muilo.t
svarai kondensuoto pieno.

12 svarų jautienos.
1 i f

36 svarai lašinių.
T2 svarų jautienos.

. 24
50
20
48

svarai smalčiaus.
svarai kondensuoto pieno.
svarų cukraus.
svarai ryžių.
svarų miežinių kruopų.
šmotjji muilo.

6 svarai/ kavos.
2 svarai arbatos.
4 tuzinai špūlių siūlų.

įtuzrno pakelių adatų.
10 matkų vilnoių siūlų.

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

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

5 svarai kavos.
\ 2 svarai arbatos.

1 tuzinai špūlių siūlų.
Vi tuzino pakelių adatų.
1 svaras maišytų pipirų.

,10 svarų fasolių.
10 matkų vilnonių siūlų.

25
48
25
48
24

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet iųs kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga j 
krovą, 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-

su . 
kur nors 
patyrimas 
teiks jums geriausias

Gydymas visų akių, ausi), no
sie® įjĮ gerkles ligą. Po priežiūra 

specialisto. U- 
tarningais ir pėtnyČioms nuo 2 
iki 5 po pietų.

> JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, viri Platt’o aptiękos 
» Tėmykite į mano paraag. • 

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

■———Į—.......... .......... .

tų-

Or. A. R. Blumenthal
No. 4. Kombinacija už $25. 1

12 svarij lašinių.
5 svarai smalčiaus.
6 svarai jautienos.
10 šmotų muilo.
10 svarų kondensuoto pieno.

. H .H-'.Į I. tn J_L' '■ ! L. I . . —L.-.’-.j;!!--

Siųsdami užjsakymą viršmilietoms kombinacijoms parašykite kombinacijos numerį kurį nority sių
sti ir judėkite čekį arba money orderį vardu Lithuania-American Trading Company. /

Laiške parašykite aiškiai vardą ir adresą kur siučiama Lidtuvoj, taipgi jūsų vardą ir adresą, k£d ga
lėtume pasiųsti jums pakvitavojimą už jūsų pinigus, o vėliaus pakvitavojimą iš Lietuvos kuomet, bus pri
statyta tam, kuriam saunčiaina į Lietuvą. Adresas:
L1THUANIAN AMERICAN TRAWi CO., 6 W. 48=th St., New York City

Nora jokio nuostolio. Viskas yra pilnai apsaugota ir jei koks baksas pražiltų arba susidaužytų, jūsų 
pinigai bus sugrąžinti. Tai garantuoja Lietuvos-Amerikos Pramonės Bendrovė. v

“Draugai:— Niekime kalti
na mane, kad nusidedame prie

šito kaip galima su tais opor
tunistais dalyvauti”. Skaito iš

ja išmetė Reedą ir 83 kitus ko- 
niunitsuš, dalyvaujančius Soči-

Jie su policijos ir šnipų pagelba 
meta už ausų ir gana. TaŠ šni
pas, kur išdavė aiMoblistų>)rgą- 
nizacijų, stovi pnb^ mandatą 
peržiūrėjimo. Šnipas įsem prie 
vieno stalo, Gcrnieris prie kito. 
Negeri mandatai; raus lauk, ha, 
ha, ha... Dabi* draugas Gvaiz
dikas galės parašyti... Aš sa
kiau draugai, kad ten šnipų, pro
vokatorių, išdavikų gengė... 
Aš manau, kad Sledmanas ir 
dar koks desetkas, ateis pas mus 
maldauti, kad priimtumėm. O 
ponas Grigaitis ir kiti likusieji, 
galės eiti, prie darbo partijos”...

i Po to kilo kalusimas, ar pri
imt viršminėtą laišką, kuriame 
užginama komunistų partija. 
Nutarė laišką padėti į archyvą.

Atsisakė kuopos organizato
rius Zavė; jo vieton išrinktas, 
sakytum, Kairys. Čcplinskiene 
atsisakė nuo platininio Žarijos. 
Čeplinskas atsisakė iš kokio tai 
komiteto vietos.-Nominacija1 Są
jungos valdybos. Bet balsai šia
me susirinkime nesuskaityti, 
tai pežinia kurie yra gavę dau
giau balsų.

Trainis pareikalavo trečiųjų 
teismo. Jis skundžia Šaukimą ir 
Januška. Trainis užreiške:

‘‘Ar jus norit ar ne, o jei aš 
kreipiuosi į kuopą, privalote su
teikti man teises stoti su Šarkų- 
nu ir Janusu trečiųjų teisman. 
Ra aš trauksiu į valdišką teisiną. 
Delio aš kuopai gerą darau, kad 
kreipiuos į jus”...

Balsas iš būrio:
“Mes turime paklausti ar šau

kimas ir Jonušas sutiks stoti 
trečiųjų teisman su Traiuiu?”

šarkųnas sako:
“Aš nesuprantu kodėl aš tu

rėčiau eiti, dar-gi s\i tokiu Trai- 
niu trečiųjų teisman. Trąiuis vi
sada kabinėjasi, baugina valdiš
ku teismu. Jau rajono konferen
cijoj delegatai išpildė jo reikala
vimą, — pripažino nekaltu. Be
lo, ką Trainis sako, tas viskas 
teisybė. Aš sakiau, kad jam bū
vant Žarijos adin. pavyko pačia-

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

8303 8 Morgan St, Chicago, III

ryti daug klaidų; na, tat ir yra 
neaiškumų. Todėl ko man eiti 
trečiųjų teisman; geriau-aš su
tinku eiti valdiškai! teisman.

Janusas, juokdamos sako:
“Rajono konferencija .juibal

savo, kad nekaltas. Jei daFkar- 
tą Trainis nori trečiųjų teismo,

nekaltas. Trečiųjų teisman, tai 
man butų per žema. Trainis tu
rėjo revolverį; jis pats sako, kąd 
turėjo. Mane išmetė lauk; jis 
pats sako, kad išmetė ir atlik
tas kriukis. Trečiųjų teisman 

neisiu; aš sutinku eiti valdiškai) 
teisman”.

Trainis sako:
“Nemanykite, kad taip juo

kais praeis. Aš kreipsiuosi į jus 
kaipo į draugus, reikalaudamas 
trečiųjų teismo ir jei bus suras
ta, kad aš esu kaltas, sutinku bi
lų valajidą su jumjs atsiteisti.”

Balsas iš būrio r
“Draugai; stebėtinas atsitiki

mas; mes turėtumėm būt dėkin
gi Irai ui ui, kad jis reikalauja 
trečiųjų teismo, o ne kapitalistiš 
ko. O šarkųnas ir Januša. reikia 
pasmerkti, nes jie neverti ket
virtos kuopos nariais būti, ku
rie nenori su socialistų teismu 
nieko bendro turėti, o sutinka, 
kad kapitalistų teismas musų 
nesusipratimus rištų. Jie musų 
organizacijai daro negarbę”.

Aš paklauisau Trainio, kode! 
jie nenori trečiųjų teismo. Trai
nis sako: K

(Seka aut 4 pusi.)

AKIŲ 
Akis -Egzaminuoju 
\ Gyvenimas yra “

. tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas

I Mes vartojam 
rF pagerintą 1 Oph- 

thalmometer. Y- 
patinga doma at 

< ' kreipiama 
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 
nedaliomis, nuo 10 iki 11| dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 sL 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

vai- 
vak.

DR. M. HERZMAN

Aš, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Ai labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispep

sija. nevirinimas pilvelio, nuplabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu Ir 
abelnas 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 pageibos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaisių, Bitteria, Kraujo valyto
jo; Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimai 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaite po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle p» 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem s« tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdšai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INST1TUTION J. Baltrenas, Prof.

1707 So. Halsted St., Telephone Canal 6417. Chicago, III.

DR. O. VAITUSH, O. D.
Lietuvis akių 

specialistas.
Egzaminuoju 

akis ir teisingai 
1/f‘i renku aki
nius. Jeigu esi 
nervuotas, 
da galvų,, 
Salva sukas 

a važiuoji str- 
eetkariu, krei
vos akis, litaros 
bčga krūvon sk
aitant, arba kitoki 
kitę ir pamatykite 
dykai dėl moterų, 
Valandos nuo 10 ryto lig 8 vakare. 
Ncdčlioiuis nuo 10 lig 1 po pietų.

Phone Drover 9660 
1553 West 47th St., Chicago.

keblumai. Atei- 
inane, patarimas 
vyrų ir vaikų.

—■—■ ........ . ................ ................................. .
Telcpjionc 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.

Vyrišką Drapanų Bakenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

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

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

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

kol prieš ateinančių žiemų nepakilo 
kainos.

i Mes užlaikome taipgi pilnų sande
lį nežymiai vaitotų siutų ir over- 
kutų $8.50 ir aukščiau.

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak 
Nedėliomis iki 6 vai. vak. Subato> 
mis visų dineų iki 10 vai. vak.

8. GORDOū?, 
1415 So. Halsted SL Chicago, III 

įsteigta 1902

Skaitykite ir Platinkite

KODĖL?
Tai gana aišku

NAUJIENOS
yra užvis daugiausia 

skaitomas lietuvių 
laikraštis,

TODĖL IR
NAUJIENŲ

apskelbimai
atneša geniausias 

. pasekmes.

AUTOMOBILIŲ TAISYMO ŠAI’A
j I ■ I I . Įl

Už pusę kainos kaip kitose šapo- 
?. Taisau visokios rųšies automo- 

Ignišcn starterius, generei- 
Parbdysiu kaip jums pa 

pasitaisyti ir už tai neimu 
kol nesuiaisau automobilių.

D. PETRAVIČIA,
.... Chicago.
Telefonas Boulevard 479.

se.
Dilius.
I orius, 
ličius 
pinigų

3147 So. Union Avė.,

Gerai lietuviams jžinomas per 16 me
tų kaipo patyrė* gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 162S W. 18th 
St. netoli Fi.k St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS •• 3412 S.‘ TMiMd’ Street '

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

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

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir iysų chroniškų ligų

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

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

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

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

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų. -

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

daliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards' 687

Telephone Yųrds 5032

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

p

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 54ki 8 vakare e

Dr. M. T? Strikolis’
LIETUVIS GYDYTOJAS 

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

> Rcz. Tel., Scelcy 420

■ j a >i m a s ■ o-

Tel. YardiT 3654. AKUŠERKA

Baisus! Akušerijos 
legi/ų; ilgai praktika
vusi Pcnnsylvanijos 
bospitalėse ir Pašok
ini n g a i patarnau
ja prie gimdymo 
Duodu rodą visokio
se ligose moterimi ii 
merginoms. t 
3113 So. Halsted Str.

(Ant antrų lubų)
. Chicago, III. • '

Nuo 6 iki 0 ryte ir 7 iki Vėlai vak

*
įliįi j _________ J. I



(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

“Jie žino, jog bus jiems ne
kaip. čia bus teisinas ne bilc 
koks. Bus paimta tam tyčia sve
tainė, bus surinkti liudininkai, 
turėsim ir advokatų; bus visos 
Žarijos bilus pristatytos; taip 

pat bus ir kitokių dokumentų. 
Tai neveltui jie bijo trečiųjų 
teismo“.

šarkunas su Juzeliupii buvp 
susibarę; paskiau įsimaišė į jų 
tarpa Kazlauskas. Kad Šarkųnas 
šoko ant Kazlausko, kotik nesu- 
inušė. Jei Zavė nebūtų išvedęs 
Šarkinui, gal ir čia butų “revo-

J. B. Aglinskas.

Vakar vakare, Mildos svetai
nėje bvo prakalbos. Bengė L. M. 
P. S. 9 kuopa. Žmonių buvo apie 
150. Kalbėjo Jačionis iš Detroit, 
Mich. apie Amerikos revoliuci-

DIDELĖS PRAKALBOS
Rengia

L. S. S. VIII RAJONAS 
Prakalbos įvyks North Sidėj, 
I’LINYCIOJ. RUGSĖJO S D.

1.1 UOSYBF.S SVETAINĖJ *. 
1822 \VABANSIA A\T.

Kalbės drg. Danta, iš Detroit, 
Mich., drg. Daubura iš Clcvciand, 
O., dr-gė K. Bultrunytė-Karosienė 
iš Philadelpbia, Pa. Prakalbos pra
sidės 8 vai. ^vakare. Todėl vfsi lie
tuviai ir lietuvaitės, malonėkite at
silankyti, nes turėsite proga išgir
sti daug naudingų dalykų. Iužauga 
10 centų. Kviečia

KOMITETAI

TeR Boulevard 8321 

DarboZmonių 
Knygynas

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

duodame įvairaus turinio knygas 
kaip tai: beletristiką, ekonomijų 
sociologiją, politiką, gamtos ir k> 
tą mokslų; hygieną, istoriją, etnolo 
gija, biografiją, kalbamoksliujv |»o 
eziją ir teatrams knygas. Taipg 
priimame paskelbimus, užrašome |a 
ikraščius ir pavieniais parduodame 
"Naujienas“ “Laisvę’’. “Keleivį*' 
“Kardą“, “Dilgėles“ ir "Moterų Ral- 
są”, “Musų Tiesą“ ir “Žarij^". Mes 
padarėme musų knygų naujus katalo 
gusi reikalaudami katalogo prisius 
kilę sykiu už 6c kiasažcnkliu.

*
"■■J1.1 1 ,

Chicago
*

ją. Paskiau apie Fra nei jos rcvo•- šalyj moterims buvo paskirtos bus atimta šautuvai (mediniai), 
liuciją, tokiu budu. J dvi minui/ anksti rylą, kol vaikai ėjo mok y- o palįs mokiniai bus dauginusia
jo kalbos, visa revoliucija laimė
ta ir karaliui galva nukirsta, to
kiu budu.

“Farncijos buržuazija prašė 
kitų šalių buržuazijos kad per
galėtų komunarus, tokiu budu.

“Dabar risiu prie Rusijos re
voliucijos: ('aras išnaudojo 95 
nuoš. žmonių, tokiu budu. 1905 
m rusų revoliucija buvo tiugšhii 
iškilusi bet kun. Laukaitis, pri
sidėjo, kad revoliucija, lapo nu
slopinta, tokiu budu.

“Po caro nuvertimo puolė Mi- 
lukovas ir kiti, norėjo Valdžių į 
savo rankas paimli..

“Karenskis pasigriebęs valdžių 
norėjo įtikti vieniems ir kitiems.

kai. Dabar bolševikai išgyveno 
du metu. Nepaiso kas jiems bus, 
kad ir galvas prisieis paguldy
ti. Rusų kaimietis graudžiai kal
bėjęs apie rusų šalį, tokiu bildu.

“Jau darbininkai visur gali 
privirsti valdžias taip daryli kaip 
jie nori.
dovanojo raudona 
bolševikams.

“t'ngarijos sovietai kad peė- 
mė i savo lankas valdžia, bur
žuazija sakė, kad ten didžiau
sias ‘eroms. Paėmė dideli Kliu- 
bų, padarė otisus, o ant muku 
bulve* su-o ’no lokiu budu.
“Mus visų vienodi reikalai. Mes 

turim tik dvi klesas darbininkų 
ir kapitalistų, tokio bodu,

“Turim stoti darbo minių ei
lėse. Gal minos reikės žūti karei
vio rūbuose, turim kovoti kol 
padarysim komunistu valdžių.

Kalba Dre Baltrušaitienė iš 
Piltsb :

i. Francijos scileriai pa
rusi]

“Maniau, kad čia bus labai 
daug žmoniųt; sakė, kad Chica- 
gųj publika labai kritiška. O 
man čia publika nebaisi išrodo. 
Aš nekalbėsiu inteligentams. 
Aš ne baigusiems universitetus 
kalbu; ne redaktoriams, bet pa
prastiems darbininkams. Aš 
niekuom nepapildysiu inteligen
tų žinojimo. Aš ne oratorė.

“Viso pasaulio'perversmai pri 
vertė mus suvažiuoti į Chicagų 

išrišti tas problemas.
“Pirmutinės mokyklos šioj

Reikalauja Darbininkų
Mes reikalaujan'c anglį ikasių ir 

krovėjų. Musų Kalkins dirba ka*. 
ilicn. Mes turime gu stų kasimą ir 
žemyn kasimą su. 3S !ki 5 pėdų au- 
gf.es. šita ' koit p mija neapmoka 
kelionės. Mes turime viską, kas 
darbininkus patrauk*:.. Geros dal
bų ir gyveninio sąlygos. Geri na
mai. >u vandeniu ir ih kms švi< .» >• 
mis; žemos ramios. Dideli «l<»r- 
žui. g'ros ganyklos dy kai. Gali
ma laikyti karvė* kiaulės ir

tos. Valgyklos nevcikisiems darbi
ninkams. Tik-ką padarytas dviejų 
melų kontraktas I asyklu savinuikų 
su šito apskričio angliakasiais, ku
ris užtikrina nuolatinį darbą. Mes 
nenorime lokių darbininkų, kurie 
tikisi, kad jiems kelionė bus apmo- 

Plaiesnems žinioms atsišau- 
ar rašykite: 
.F. Palmer,

Ncyv River Company, 
McDonald, \V. Va.

kitę

Hoffman Mokykla
Mes prirnegiame kolegijai ir universitetui trum 

tatai galima, laiku suteikti pamatingų instrukcijų 
cytojai yra baigę kolegijas ir turi daug metų prakti 1 :  ...I.— . • . . i • . . • i . • w t • z x » r f x aisi

kos. Su mokiniais apsiena simpatingai,, draugiškai, DEMOKRA
TIŠKAI. Musų High School diplomą gavę mokiniai priimami į 
daugelį kolegijų. Musų mokykla turi pradedamąjį skyrių, kur 
mokinama aritmetikos, gramatikos, laiškų rašymo, spelinimo, 
skaitymo, kalbėjimo (ANGLIŠKAI), istorijos ir geografijos. Mo
kestis už mokslą nebrangi.

Musų mokyklos studentai lietuviai turi suorganizavę specialę 
lietuvių kalbos gramatikos ir literatūros klesą, kurią stropiai pri- 
žitiri ir vo<l<* I>i-. A. Montvidas.

Daugelis musą mokyklą baigusių vyrą ir moterų šiandie yra 
jau profesijų žmonės. Musų mokyklą baigitsiųjų rasite kiekvienoj 
vidurinių vakarų kolegijoj ir universitete. ,

MES SUTAUSOSIME JUMS NE VIENŲ METŲ LAIKO. ATSI
LANKYKITE šį VAKARĄ PASIŠNEKfiTI SU MUSŲ PRINCIPALU.

< >>* 1 į y '
HOFFMAN PRIRENGIAMOJI MOKYKLA

1537-39-41 NORTH ROBEY STREET, CHICAGO, 1LL.
(Arti Milwaukee Avenue).

.... ................ ■ ■ ■ ■ I ■■ ■ ■■ I J ..................... ....

JIEšKO KAMBARIŲ
Ketvergas, Rugsėjo 4, 1919

vėlai vakare, kada mokinami fiziškos kultūros.
I • , ■

šautuvai paliks liktai tiems mo
kiniams, kurie paskutinį metų 
būna mokykloje. Ta permainą

“Pirmiau mokslas buvo apru- * šiandie paskelbė Edvin S. Davis, 
bežinotas merginoms buvo ki prezidentas mokyklų bordo ir 
lokiu mokslo programa negu P. M. Mortensou, mokyklų su

vaikiusius.
“New Yorko mokykkise pir

mutinė merginu pastojo j me
dicinos fakultetą. Diplomą ji ga
vo skyrium viena. Negalėjo gau
ti niekur kambarių Amerikoje, 
praktikavimui medicinos; sakė, 
kad lai nemorališka. Ji turėjo 
keliauti į Londoną kur ji gavo 
vietą atidarymui ofiso.

“Dar nesenai buvo šlykščiau- 
sios karikatūros apie pirmą mo
terį) organizaciją. Aš dar atme
nu tas karikatūras.

“Pirmos moterų organizaci
jos buvo turtuolių moterų.

Liet. Progr. Mot. Sus. organi
zacija yra ž va ižde. Kas gera, 
tobula, tas labiau pasmerkia

ma, nes pasaulyje yra daugiau 
kvailumo, negu išminties.“

— Rep.

klon, arba
vaikai grįžo namon..

. “Dar neesnai progresyves mo
teris vadindavo raganoms.

perinlendentas. Ta nauja perinai 
na bus įvykinama tuojau. 40 ins
truktorių valdžios paskirtų 

šiam miestui, tuojau bus išnaujo 
paimformuoti, kaip jie turi mo
kyti vaikus. Ketina mokyti ir 
mankštinti taip jaunus moki
nius, kad jie augtų kuosveikiau- 
si fiziškai.

Pranešimai

Partijų Konvencijos

Pastaba ateiunčiantlema draugiją 
! pranešimus: —

Draugijų viršininkai ar įgalio
tiniai, 1 siųsdami Redakcijai 
pranešimus, 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 
vietos, ir atsiųsti Redakcijai 
iš vakaro ne vėliau kaip iki 8 
P M Nesuspėjant raštu, galima 
telefonu, Canal 1506, pranešti

— Redakcija

REIKALINGAS Šviesus - švarus 
kambarys dėl vieno arba ir prie ki
to. Butų geistinu prie gerų ir šva
rių žmonių ir gal galima butu gau
ti nors vakarienę. Meldžiu prane
šti 1739 Sp. Halsted St.’, pažymė
dami No. 5.

REIKIA DARBININKŲ
AUDĖJOS .

Reiki*' patyrusių merginų ir’mo
terų audėjų prie vilnonių audimo, 
pastovus darbas visą metą $13 pra
džiai.

Olson Rug Co., 
L>08 \V. Monroe SI., Chicago.

NAMALŽEME
t PARDUODAMA namas Irimi augš 
tais ir lotas su nameliu užpakalyj, 
už $1850. Atklauskite pn. 1627 Šo. 
Morgan gat.

Jaunas Viiikinas atvažiavęs iš kito 
miesto, ĮMijieško gyvenimo (burdo) 

į^Norlh Sidej. Turintis vietą m tlo- 
♦nėkil laišku prahešti. Ch. Mitchel, 
1739 S. Halsted St., City

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ParandavojiiHtyi kambarys dviem 

vaikinam, arba merginom,' ar vedu
sių porai; parendavosiu ir pavie
niam. Kambarys šviesu* ir dailus, 
šiltas vanduo, maudynė, telefonas ir 
kiti parankumai.

J.' K. 703 \V. 21st 1’1. antros lubos 
iš fronto.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALAUJA impilų kirpiko, pa

stovus darbas, gera mokestis, kreip
tis pas.Empire Mattress (k)., 2231 \V. 
Madison Si.

REIKALINGA moteris siūti storus 
daiktus mašina; pastovus darbas. 
Atsišaukti pas Empire MaMress Co., 
2231 \V. Madison St.

PARDAVIMUI
PARDUODAMA geri barzdaskuty 

klos daiktai (forničiai) labai pigiai, 
atsišaukite tuojaus pn. 3336 So. Hal- 
sted St., Chicago, 1)1.

PAllilUODAMA bučeri.t ir gro- 
sernė lietuvių apgyvento] apielin- 
kėj. Savininkas išvažiuoja į kitą 
miestą. Atsišaukti pn. 714 \V. U PI.

PARSIDUOLA bučernė ir grocer- 
nė geriausia vieta geram žmogui. 
Kas norit pasipelnyti, meldžiu ne
praleisti tos progos. Priežastis 
pardavimo >ra ta, kad išeinu į sa
vo locnus namus. Kas dėl kainos 
• >i sutiksime. Atsišaukti pfh 609 
\V. 1’4 PI. St. Stainis.

Kam reikalingas pečius? Aš tu
riu parduot pečių visai mažai var
totą; kūrenamas kietomis ir mink
štomis anglimis kam reikalingas 
at sišauki t

3139 Ernerald Avė. 3 lub. iš pry- 
šakio, S. Zavė.

Komunistų partija Šimtinia
me institute šiandie nieko nevei
kė. Išrinkti komitetai prirengi
ami įvairių taisyklių, programų 
ir konstitucijos, dar neturėjo 

prirengę raportų, todėl likusieji 
delegatai nieko neturėjo veikli. 
Sėdėjo sau kur-nekur, kojas su-

bejosi, kaip čia užkariavus pa-

Susitikau su vienu lietuvį!] de
legatu. Pradėjom kalbėtis. Iš jo 
kalbos supratau, kad visų pa
saulį galima butu užkariauti, 
bet... tos “Naujienos’’ ir tas 
Grigaitis.,. Jeigu ne “Naujie
nos“ ir Grigaitis, tai* jau turbūt 
bent pusė pasaulio butų užka-

gi baisi. Vienatine ir geriausia 
tai komunistų partija.

Bei komunistų partijos dabar 
yra dvi. Viena turi savo konfe
rencijų Smaliniame institute, o 
kita, dabar jau oficialiai pasiva
dinusi, komunistų darbininkų 
partija Amerikoje, turi savoJ<on 
ferenciją aidnblistų svetainėje. 
Ir jie sako, kad lai ji vienatinė 
yra komunistų partija Ameri-

komunistų partija num. 1 ir 2. 
Kuri dabar iš jų norės būti nr. 
1, o kuri num. 2? Ir vieni ir kiti 
sako, kad jie tikriausi ir geriau
si “revoliucionieriai“. Kokie 
tarp tų diviejų komunistų parti
jų bus s-antykiai, tai dar klau
simas. Turbūt jos abidvi kovos 
su Socialistų Partija ir tarpe sa
vęs. įžodžiu, kova ) su visomis 
darbininkų organizacijomis, ku
rios tik nepritaria jų veikimui.

Socialistų Partijos konferen
cijoj gautas telegramas nuo val
stijos sekretoriaus Socialistų

mc jis klausia, ar jų pasiųsti de
legatai dalyvauja konferenci
joj, ar jie nuėjo prie kitų parti
jų? Mat, daug delegatų pasiųs
tų Socialistų Partijos pinigais, 
nuėjo prie komunistų partijų. 
Suprantama, Soc. Partija su to
kiais turės pasikalbėti. Ot šito
kius, tai jau galima pavadinti 

parsidavėliais. — Rep.

NUSKENDO. j

Tekia Johnson Darbo dienoj 
važiavo piknikai), ir nuskendo 
Miehigano ežere. Ir daugiau nie
ko iki šiandie policija negalė
jo sužinoti. Bet šiandie pamatė 
Teklės lavonų W. C. Stone, 5400 
E. View Park ir pažino, nes ji 
buvusi pas juos už tarnaitę. Po
nia E. Erickson, jos sesuo, jo
kiu budu negali suprasti kaip 
Teklė galėjo panedčfyj pakliū
ti Miehigano ežeran. nes ji vi
suomet buvusi linksma ir užga- 

nždinta savo gyveniniu.
MILITARIŠKAS MUŠTRAS

MOKYKLOSE BUS PAKEIS
TAS.

Burnside Apšvietus Dailės Drau
gijos susirinkimas įvyks 4 d. rug
sėjo kaip 8 vai. vakare J. Mačiuke
vičiaus svel. 1036 E. 93rd SI. \ isi 
nariar malonėsit atsilankyti, nes 
bus renkami darbininkai alt'nan- 
eiam baliui. U. K. Rast.

LMI’SA. 4 kp. veikalo Žingsnis 
Prie Šviesos repeticijos įvyks šį va
karų, 4 rūgščio, 7 vai. vak. J. Nor
vaišų svet. 3338 Auburn Avė., kam
pas 33 PI. Visi lošėjai malonėkit at^ 
šliaukyti laiku. Komitetas.

--------------------------------------- -t-

i.SS. 4 kp. lošėjų repe'i' *. i iv< i- 
ka.o Nepalaidoti kimiu) Įvyks pėt- 
nyrloj, 5 rugsėjo, 7 vii Vakare .1. 
Norvaišo sveti 3338 S. Auburn Av. 
Dn.Hgai ir draugės malom nite r.'si- 
k.yii laiku. \ K Jin5 .M h.

Jaunų vyrų lietuvių draugiško »r 
p.išclpinio kliubo mėnesiui* susiiin- 

: kimus įvyks ketverge, l rugsėjo, 
ik.-iir 8 v. vakare. Drangai malo
nėkit atsilankyti, nes turime daug 
s\.trl>ių reikalų apsvarstyt'. Susi
rinkimo vieta 1843 So. Halsted St. 
— Malinausko svetainėj.

K. Navickis.

Brighton Park. — Kei <tučib kliu 
bu choro repeticija bus pėtiiyčioj, 
ru^S. 5 d., 7:30 vai, vakaru i'. Mažę- 
nio svet. 3834 So. Kedzi Avė. Na- 
'•i .u malonėsite susirink.i laiku, 
laipgi kviečiami ir tie, k» r mylit 
dainas. Org. 1’. Gura.

So. < Imago, lll. '— Li? iviai lė- 
'jii. visi jus esaie kviečiami atšilau 
kyli j susirinkimą, kuris šian
die, rugsėjo 1, B. Kučinsko svet. 
8756 Houston Avc. Pradžia k:.sp 7 
vai. ikare. Reikalas yra toks: rug
sėjo (> dieną atsidarys lietuvių taikų 
m. k\kielė. Tatai reikia prisireng
ti — žinoti lankytojų - vaikučių 
skaičių ir tt. Todėl nepamirškite, 
širdingai visus kviečia.

— Koiai <i h'.

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

— Rašt. A. M.

L. Laisv. Federacija rengia pra
kalbas su haveikslais' ketverge, 4 d. 
rugsėjo, 8 v. v. Mildos svet. Kalbės 
'f. J. Kučiii^kas.

L. Laisvamanių Federacija rengia 
prakalbas
5 d. rugsėjo/ 8 v. v., Kensingtone .1 
Stančiko svet. 205 E. 115 St. Kai 
bės T. J. Kučinskas

paveikslais, pėtnyčioj,

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

Brighton Park. — Lietuvių Brigh- 
ton Park Politiškas Pašelpinis kltū
bas laikys savo mėnesinį susirinki
mų ketverge, rugsėjo 4 d., P. VVin- • • • --- - «« ’ «

G1CRAS KRIAUČIUS — bušelma- 
nas •— reikalingas į storą. Darbas 
pastovus. Mokestis geriausia. Trum 
pos, valandos. Netoli Chicagos. At
sišaukite tuojaus į Naujienų ofisą.

REIKALANJA prityrusių langų 
plovėjų. — Chicago \Vindow Clean- 
ing Go., 62 \V. \Vashington St., kam 
ha rys 2.

RAKANDAI
A

REIKALINGAS janitoriaus pagel- 
bininkas, kuris norėtų mokytis. At
sišaukite E. Therein 6226 llarper 
Avė., ant pirmų lubų.

REIKALINGA mergina dėl stubos 
darbo gera viela gera mokestis. At
sišaukite E. Therein 6222 Harpcr

EXTRA BARGENAS.
Jeigu jums reikia rakandų nepra 

lieskitc 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 (iubeltavats 
springsais Phonograh. Grajina vi
sokius rekordus, parduosiu už $55 
su rekordais ir deimanto adata.

Besidencija 1922 So. Kedzt? Avė., 
Chicago, III.

UŽGANĖDINTI KO8TDMERIAI
YRA GERIAUSIAS APGAR

SINIMAS,
Reiknrftiukile knygutės “Laiškai 

nuo Užganėdintų kostumerių" Pa- 
KcmėN daug reiškia. Musų farmoa 
yra gero*. Aš noriu kad jus patįs 
pamaty turnet. Ypatiikas patarnavi
mas kiekvienam pirkėjui, šios fai
luos randasi greičiausiai augančioj 
dalyje Suvienytų Valstijų. Molio že
mė, riebi nitrogenu, molio subsoil. 
Arti randasi daug sviesto ir su.ių 
išdirbysčių. Karvių auginimas čia 
yra daugiausia užslbuąuia ir pasek
mingai varomas.

šios yra tikros farmos, ne tik “pa
dirbtos“ fanuos, lierj mriHu. tvo
ros, šulinis, 10 iki 50 akrų išdirbta 
su gyvuliais, kitos be gyvulių

Po įmokėjinmi vieną penkta dalį,, 
jums daugiau nieko ant sumos ne
reikia mokėti per 10 metų. Mps par
duodame arklius, karves, vežimus 
pakinkius ir tt. ant labai lengvų iš
mokėjimą. Mes taipgi padedame 
nupirkti materijolą dėl narnų staty
mo. Gęižkelio išlaidos gražinama 
pirkėjams. Jums nieke nekaštuoja 
pamatyti šias farmas.

Musų fanuos randasi VVisconsin 
valstijoj, Lincoln, Langlade, Taylor, 
Marathon, Price ir C.lark pavietuo
se. Mes priimsime pageidaujamas 
prapertes kaipo įrnokėjinią. Mort- 
gage už likusią skolą.

M. J. AUGULIS, 
2209 \V. 23rd Place, Chicago, III.

1’LoIDUODA pigiai nu .iic> 4 pa 
gyvenimais; randos atneša $56. — 
J. lai.loši imas, 3505 So. i...L:ornia

Didelis Bargėnas, 6 kambariais 
medinis namas pardu(idanti leng
vomis išmokestimis: 3505 So. <2uli- 
fornia Avė.

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

Chicago, III.

PARDAVIMUI 7 kambarių . įvai
rus namų rakandai, viską vienam 
arba atskiram, kam kas tinka. Prie
žastis, išvažiavimas iš Chicagos.

M. J. Damijonaitis, 3237 Auburn

REIKALINGAS — gertoj, patyręs 
bučeris, kuris mokėtų važiuoti tru
ku. Gera mokestis, vieta ir pra
gyvenimas. Atsišaukti tuojaus į J. 
.1. Mc Nišky 1015 Market St.' De 
Kalb, III. Vieta, graži ir yra netoli 
nuo Chicagos.

AUTOMOBILIAI

REIKALINGA 
prižiūrėjimui 
dirbti.

sena moteris, 
2 vaiku, nes aš einu 

Atsišaukto i Naujienų ofisą.

PARSIDUODA labai pigiai auto
mobilius Chevrolet 1917 metų, at
rodo ir eina kaip naujas, elektra 
pradedamas ir daug kitų dalykų ex- 
tra, parduosiu pigia kainu. Kreip
kitės vakarais 6 vai. į savininką M. 
Masiliūną 1318 So. 49 Ct., Cicero, 
Illinois.

ČIAI JUSU GERIAUSIA PROGAI
Parsiduoda naujas mūrinis na

mas) vienu pagyvenimu, 2 metai 
kaip statytas su gasu, elektra ir 
maudyne; namas randasi lietuvių 
apgyventoje apielinkėje į vakarus 
už Kedzie Avė., vienas blokas nuo 
Archer Avė., gatvekariu. Atsišauki
te pas savininką sekančiu adresu:

J. Yushkewitz,
3114 So. Halsted St. Chicago, III.

REIKALAUJA darbininko gelež
galių kieme Poples IroiriS: Metai 
Co., 5835 So. Loomig St.

REIKALAUJA, indų plovėjų —- 
1045 \V. 12(h St.

REIKALAUJA merginų prie dar
bo dirbtuvėje. Gera mokestis, pu
sė dienos subatoj. Atsišaukti, 900 
W. 18th St.

REIKALAU.IA jaunų merginų ir 
moterų prie lengvo darbo dirbtu
vėje. .$13.00 į savaitę pradžiai. Nuo
latinis darbas per apskritus metus. 
— Olson Rug. Co., 3095 Monroe St.

REIKALINGA kiek suprantanti 
pi ie namų darbo moteris ur m i gi
na nuo 35 iki 45 melų amžiaus už 
gaspadlnę švariuose namuose Vie
nu ypala, be šeimynos nedideliame 
miestelyj Illinojaus valstijom, gera 
vieta ant visados gerai moteriai, ma
lonėkit atsišaukti šiuo adresu: E. 
L Mineika. 3313 So. Union Avė., 
Chicago, III.

' RG» niauja 50 pečkuuų 
Ir darbininkų.

Geriausios darbo ir gyveninio są- 
h g s. Geri naujoniniai namai la
bai žemomis nudmoinis. M*xs turi
me bažnyčias, mokykla.*, pasilink
sminimo vietas. Žmonės ^iėię čia 
padaro didelę pažangą .r uždirba 
geras algas per apskritus metus. 
Važiuokite tiesiog New Yorko cen- 
traliu gelžkeliu pas Aluminum coni- 
pany of America, Massenoje, N. Y. 
arba rašykite pas p. James Sprin- 
ger, 4 Smithfield, St., Pittsburgh,

REIKALAUJA vyro apie 65 metų 
amžiaus, pastovaus, duodama 
du« garu šildomi kambariai ir $40 
mėnesiui Atsišaukti šiądien ar ne- 
dėlioj nuo 2 Iki 5 po pietą. — Gold- 
berg, 2237 W. 12th St.
W .. «..■> «. ..... « imi IĮ — <11 i— 11 MWl I * m ——

REIKALINGI 5 jauni vyrai, gyve
nantis Pullmane, Roslande, Ken- 
sir.gton, Hnrvey. III. ir Hammonde 
Ind., kurie turi plačią pažintį ir ge
rus vardus savo apielinkėje tarp

gelevvskio svetainėje, 4;>00 Sp. ’l ai- biznio žmonių ir Šiaip savo kaimy- 
n.ia.n, ,.ve> *ISI draugai prasonu su- nų įr kad turėtų palinkimą prie biz slrinkti, nes yra daug svarbių rei- ■ ...»
kalų.

PARSIDUODA dviejų pagyvenimų 
puikus muro namas su gasu, elek
tra, maudynėmis; garu šildomas; Jo 
tas 40x125; rendos neša į mėnesį 
$70: savininkas turi išvažiuoti i 
Californiją ir todėl parduoda pi
gini- kaina $5500. reikia inmoketi 
$1000 ar daugiau, likusią sunią po

• mėnesį. Platesnėms inferma-

DIDELIS BARGENAS.
Parduodu automobiliu, fordinis 

trnkas, naujos ra(lunkės, liuksas 
gulima nuimti. Yra šventadieniui | *•'50 ’ 
pritaisyti. -Labai parankus bučernei cijoms atsišaukite pas 
arba kitokiam bizniui 7-10-16 metu. < A. Grigas JI Co..
Kaina $265. ' Tel. McKinley 4339. ?H4 So. Halsted St.. Chicago, lll. 
3965 Archfą* Avė.______________________________

P.‘JtSIDUODA Limousina* ilabelt 
Delnui su extra vasariniu viršum, 
cihuderiu, 7 pasažieriam.;, visai ma
žai vartotas; pats starduojasi, 1917 i 
m. m.delis. Savininkas Am Kriš
čiūnas, 833 W. 34th St. Trečios lu
bos nuo pryšakio.

EXTRA
Jeigu nori namų arba fannų pi

giai pirkti, tai ateik pas mus, nes 
■ mes turime daugelį bargenų. Tai
pogi darome visokius mainus pro- 
pęrcių.

C. Suroni.ski, 
3346 So. Hąisted St„ Chicago.

PASIDUODA 1919 Oldsmobile 8 
cilinderių, žieminiu viršum, 7 pasa- 
žieriams, mažai vartotas — 700 my
lių. Savininkas turi išvažiuoti ki
tur. Parsiduoda už $1750. Tclepho- 
nuokite: Boulevard 2681.

PARMDUODA beveik nauja ma
šina 6 naujomis ratlankėmjs, labui 
maža kaina, 4642 So. VVestern Avė. 
Chicago, III.

PARDUODAMA namelis pn. 2830 
\V. 39 Placc, tinkamas didelei šei
mynai, 5 miegamais kambariais, iš
imamąja, maudyne ir gazu. Kaina 
$2500. Gera vieta vištoms ir kilm
ėms laikyti $500 įmokėti, o lykis iš
mokėsimus. Atsišaukti pn. 2908 W. 
38 PI. Mr. G leidi.

NAMAI-ŽEMfi
DIDŽIAUSIAS bargenns Chicag >• 

je , pars.C’.oda 2 lotu, krūvoj «t‘x 
130 pėdų pagal pat 72 ir Archer A v 
ant puikaus kalno su 15 žaliuojan
čių aržuolų. ^Atsišaukite pas savi
ninkų.

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

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

MOKYKLOS

Mokykla Kirpimo ir Deaigning 
Vyrišką ir Moterišką Aprėdalą.

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

Mes turime didžiausius ir neria** 
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktil- 
ką" patyrimą kupiaet jąs mokysitM.

Elektra varomos mažiuos musą 
siuvimo skyriuose.

Jąs esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti musą mokyklą Mle laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti spedalii- 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jutą mle- 
rą— bile stailfis arba dydžio, iŠ bi
te madą knygos.
MA8TER DE8IGNINO BCHOOL

J. F. Kasntcka. Perdėtinla 
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St. ant 4 lubų

FARMŲ PIRKĖJAI.
Pirmiau negu pirksite FARMA 

gaukite platesnius paaiškinimus iš 
IJetuvių Bendrovės apie Lietuvių 
kolonija Wisconsine, kur jau daug 
lietuvių gyvena ir dar tūkstančiai 
apsigynus, nes ten žemė labai gera, 
ant kurios nepaisant kokie metai 
nebūtų, visada geras užderėjimas. 
Dabar geriausias laikas važiuoti ir 
pamatyti, kokie javai šįmet yra, 
kad iš kitų valstijų žmones atvažia
vę stebisi. Dauguma nuo bendro
ves pirkusieji buvo išvažinėją po 
visą Ameriką, be geriau negalėjo at
rasti kaip Wis. lietuvių kolionijoje, 
kur išlygos yra prieinamos ir bied- 
niausiam žmogui, o prekė perpus 
pigesnė už žemes pegu kitur. Gra
žios (leikos) ežerai dabina visą a- 
pielinkę, -miestas arti, su visais pa
rankamais dėl fnrmerių. Taip-gi ir 
keliai visur geri, kad ir blogiausiam 
ore galima išvažiuoti.

Kas norite nupirkti gerą farmą 
pigiai, linksmoj vietoj ir tarp sa
vų.) ų.

Tai prisiųskite savo adresą, o mes 
jums prisiusime knygele su plates- 
.niais paitiiklniniais, paveikslais ii- plonu.
LIBERTY LAND A INVESTMENT

COMPANY,
330 b. Halsted St., Chicago, III.

nio, arba vyrai buvę kokiame nors 
. Tikusius vyrus mes pri-

— ___ ...... .. . .... . ......... ..... , ,n imame į savo kompaniją, kurioje
ASMENŲ TIE^KOTTMAT lga,Cs au«tl svklu su “Himis. Musųį kompanija yra susidėjusi iš fanne- 

ii dienūs ,urin^iU savo karves ir vištas ‘ir dėlto mes galime pardavinėti 
pi'mą, kiaušinius ir sviestą daug pi
giau negu kitos pieno, sviesto ir 
kiaušinių kompanijos. Dėlto mes 
gauname tuksiančius kostumerių ir 
t u r.’m o gerą pelną ,

Ih ikalaujnmi vyrai turės dasidė- 
ti ninimškai po 200 dol. arba <Iat« 
Hii.ii ■lonf.ij kompanijoj. I’ini-gai bus vartoja'mi platinimui biz-l 
nio ir jehins bus atmokamas kas 
30 dienu, uždarbio mes gvarantuo- 
jatne $10 savaitėje ir daugiau atei
tyje. lm. i pelną ir busi patsai sa
vo bosu.

__ ___  ____ .... Norintis užimti šias vietas kre.ip-
— ---------------------------------------- kilūs ypatiškai, arba laišku, para-'
Pajieškau draugo Viktoro Gustai- šydnmi, kiek turite metų, kuomi e-

sate užsiėmę ir kuomi dabar užsi- 
’’’ su kiek pinigų galite da-

Bolton Dairy Co., 
-------- ...j,, Dolton,

~ J. Wikart Kast. Į biznyje.

l ajieskau Petronėlės Vi’SoidL 
po tėvais Dudaitė iš Biuvidžių 
dos. Panedėlio par. gyveno 
Town of Lake. Turiu svarbų
kalų.

10718
A. Bruzgulienė, 

Pcrry Avc. Roseland,

so- 
ant 
rei-

111.

VALENTINE DRESMAKINO 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dei biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti sukoee ui 
810. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmlninki
l-anbriilevičiaus,Andr. Tamkevi- 
ėiiius ir kitu pažystamų. Paeina iš 
Suvalkų gub., Kelvarijos pav., Aly
taus ginino, Slabados parapijos^kai- 
mo Antalaukio.

Ignas, Embrulcvičia,
1739 S. Halsted St., Chicago, Ilk

Militarišikas muš taras, <sako<, 
mokyklose (high school) bus 
pakeistas. Nuo visų mokinių '

čio: jis metus su viršum tarnaut 
kai iuo.at nėję, girdėjau sugrįžo l'« 
ei.ui iš Kauno gub. f.'lsių p«v., sidėli. 
Atsišaukti adresu: A. M. 3(28 Union U
Avc, Chicago, III. 351 Lincoln Avc III.

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

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

Madisoo St., Chicago, lll.
2908 W. 38 PI. trįs pagyvenimai, 

vienas keturiais kambariais, du po 
penkis kambarius, išeinamoji vieta, 
maudynė, gazas ir skalbimui cėbe- 
fini. Randa $37 mėnesiui, kaina 
$3500. Inmokėti $500, lykis po $37 
kas mėnesis — po tiek kiek nuomas 
atneša savininkui Gleich. Atsišauk- vienas blokas į rytus nuo Halsted 
ti p«is Gleich. gatves.

INTERNATIAL BARBKR SCHOOL 
Mokytis tereikia tik 10 dienų, paa 

kili mes mokame 50% to ką moki
ny^ uždirfia 653 W. Madison St.,
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