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Nauji kariniai su 
( b • a ■ ■ ■ ■sivienijimai

Italijos moterįs gaus bal= 
savinio teises

Bolševikai veda tarybas su 
vokiečiais

Amerika apsiima gelbėti Belgiją

Wilsonas reikalauja besąlyginio prie 
sutarties

Kad jis neturi niekam išdavi- liuosuotas iš kalėjim 
nėti atskaitos iš savo elgimosi dabar yra, nežinoma. 
Paryžiuje, kaip lik 
žmonėms;

m ingai yra vedamas, valdžia 
yra liroai susirūpinusi.

ir
gi

nors sun-

Kad Vokietijos žmonės turi, 
katilu su savo valdonais, alsaf

dyli visus talkininkų reikalavi
mus.

Kad jis (VVilsonas) prisižadė- 1 
' jo Amerikos kareivių motinoms, 
jog tai bus paskutinė k irė ir ko
vojo, kad užbaigus visas kares.

gini tokios sutarties, jis būt nie-

to prižado ir ant visados už-

persergėjimu 
visoms valdžioms, .jog žmonija 
priešinsis imperialistiškoms am 

I bicijoms.
K d lyga yra vienatiniu budu 

panaikinti kares ir ji lai pada- 
j ro.

limybę atsinaujinimo pirklybi- . ------1-
nių ir politiniu rvšiu tarp Vokie rruc fiHnshtlon filed with ihe post- 
tijos ir bolševikų ir jaučiama, 
kad tas butų pražūtingu talkini
nkų pirklybiniai blokadai prieš 
sovietų Rusiją, jei Vokietija pra 
dėtų siųsfi į Maskvą tavoms di
delėmis kiekybėmis.

ning Standard sako patyręs iš I ----------------------------
augščiausio autoriteto, kad Suv. 1 Trim lrnn?la»ion IiieM \vith the post- 
Valstijos ir Anglija gvaranlavo į 7. bv'X\>!"'of Vvt. U. 'i'.''?
Belgijos saugum, nuo Vokieti-! AMERIK|EelAi VĖL UŽIMS VI

SAS (’OBLENZ TILTŲ TVJU 
TUMUS.

AMERIKA PADARIUSI KARI 
N1 SUSIVIENUiMA SU

Susijungė su Anglija apsaugoji

i

niaster at f.hicaf’o, Iii. Sepl. G, 191!) 
as reouire<1 hv the art of Oi t. G. 1917

STATINĖS MAISTO KAINAS 
CHICAGOJ.

Federalis biuras turi teisės už
daryti sankrovas ir konfiskouti.

CHICAGO.

Mokesčių rinkėjai krato namus
Finansų ministerijų įgalioje

APIPUĖŠĖ LIETUVIO 
SANKROVA.

CHICAGO.su mokesčių mokėtojų, įeiti,j
pyivatiškus namus ir padarvli i
l/n fil.iiausia kreta. Manoma. I i'111 uždaryta, nežinomi vagiliai, 
kad frotesl.ii nieko negalės pa-' |>< r užpakalines duris, j-
daryti, nes minisl rija turi dide- p daužė i Povilo I.mėlio miksi- 
les teises. n*V daiktų sankrovą, 3321 So.

____ __ , jlhdsled St. ir išnešė iš vienos 
šėpos visus joje buvusius link
inius daiktus.Nelaimės

13 UŽMUŠTA, 40 SUŽEISTA 
TRAUKINIU SUSIDŪRIME.

PARYŽIUS, rūgs. 5. 13
žmonių Tapo užmušta ir 40 su
žeista šiandie susidūrus triiyki- 
niams lies Toulousi1.

TRIS ŽMONĖS ŽUVO ŠULINY.)

True transl’Olnn !'•!<»•♦ «»»h ih»- i •*.! 
maslcr ai Chicago, Iii. Sept. 6, 1919 
jin reiirjirrd h\ I nf Ort G. 1 t|7

AMERIKOS JŪREIVIAI DABO
JIMUI TVARKOS FIUME

PA RYŽIUS. rūgs. 5. Prane
šama, kad komisija lalkinirkų 
generolų pasiusta į Fiume tyri-

kad Federalis kainu nustatvmo 
biuras šiandie ar ryto bus įstei
gtas C.hicagoje reguliavimui mai 
slo kainų kaip dėl sankrovų/ 
taip ir dėl pirklių.

Paryžių, nuospn ndžiu, ameri- Į Komitetui bus suteikia net di- 
ki.čiai vėl turės užimti visas C.o desnė gale, negu turėjo maisto 
blcnz tilto tvirtumas, arba lygiai administracija laike karės. Nan
tą pačią industriją ant 
kranto Reino, kokią amerikie-j 
eini laikė užėmė nuo i----’*

I
o

desnė gale, negu turėjo maisto

rytinio j jh’ji įstatymai apie maisto pel- 
j nagaudas, kurie, tikimasi, bus 

pereito ' ratifikuoti už kelių dienų, duos 
naujam komitetui teisės uždary

kusių sumišimų, kuriuose lapo 
užmušta fn.inciizii kareiviu,, re- 
komem’avo taikos konferenci
jai kad viešoji tvarka Fiume

T'-ite tn n^hcion fP<*<t wiih ii>e post- .R!’ kuiie peržengia icguliaiijas.
Komih tas taipjau turės teisės 

konfiskuoti ir paskui parduoti 
visuomenei visokį maistą, kuris 
yra vartojamas spekuliacijos 
tikslams.

master at Chicago, Iii. Sept. G. 1919 
reuuired bv the oct of Oct. G, 1917

WILS0NAS REIKALAUJA PRI
ĖMIMO TAIKOS BE JOKIŲ 

PERMAINŲ. *

viams sudarant Ainerik
Kirei-

r pulką.
Smerkia tautu lygos priešinin-

jei lyga nebus įsteigta.
mastei* ai Chi 1919

ITALIJOS PARLAMENTAS 
UŽ MOTERŲ BALSAVIMĄ.

KYMAS, nigs. 5. - Atstovų 
butas šiandie priėmė bilių, su
teikiantį Italijos moetrims bal
savimo teises.

Tnie 1 ra n sinti n n filed witn tbe p-‘st 
mastei’ at Chicago, III. Sept. G, 1919 
as reąuired b\ the >»<•! of od (», l'H7

RUSIJOS BOLŠEVIKAI VEDA 
TARYBAS SU ŠE1DEMANNU

Talkininkai nuogąstauja, k id 
talkininkų blokada liks sulaužy 
ta, jei Vokietija pradės siųsti sa- 

. vo tavoms Rusijon.

i'Anizit >, rūgs. — vyri* 
ausioji taikos konferencijos ta
ryba vakar patyrė, kad nauja 
komisija nuo Busijos bolševikų 
I adovaujama Bogdanlcv, atvy-

j imą su Philip Scbeideniann.

jiintis Paryžiuje 
mannas nors ir nėra kabineto 
nariu, nėra abejonės, turi did lę

Triie trnnslnt1nn filed iv5*b the po«t 
mastei* at Chicago, III. Sept. G, 1919 
rs reouired by the act of O l G. 1917

VokietijojeST. LOUIS, Mo., rūgs. 5. —
Bi siv ižinėjantis su prakalbomis j 
prezidentas \\ ilsimas šiandie pa Reikalauja pašalinimo Noskes. 
sakė 2,(XM\St. Louis biznieriams, 

r tautų lygos santarvė bus aidemokratų partija Breslnu pri-
atmesti ar kokiame svarbiame. rezoliuciją, kuri tapo įneš- 
dalyke pakeisti, tai tas reikš, kad į uacionalį susirinkimą vice 
kareiviai, kurie ėjo užjuryn ka- .pirmininko Loebe, reikalaujanti 
irauti už pasaulio taiką, tal)O.Lad visi armijos oficieriai tuo- 
suvilti ir kad Suv. Valstijų arini-1 -
jos ir laivyno garbė? pranyks publikos konstitucijai, o tuos ku 
kaip šapu .s naktyje. j rje atsiSakys nuo to, luo.iaus pa-

jaus priimtų prisaiką naujai res-

Kita nac.ionalin susirinkimai) 
estą rezoliucija reikalauja,los ii- Dievo apveizdoje. kils ko- įneš(a rezoliucija reikalauja, 

v t, kuri reikš nuostolius milio- j,a(| va|(|/ja atsikratytų nuo gy
liais Amerikos gyvasčių, pirm ministerio Gustav Noske,

l ai buvo jo atsakymas į sena
to užrubežinių reikalų komite-

nes jis neįstengia sustabdyti mi-

SociaJistas redaktorius nuteis
tas kalėjimai).

Nepriklausomųjų socialistų 
iniiis ir keturios dešimt priedų 1 laikraščio Volks Zeitung redak- 

Jis kvietė Amerikos žmonės torius tapo nuteistas trims sa- 
reika]ailti, k id taikos sutartis ir vaitems kalėjimai) “už įžeidimą 
tautų lygos santarvė butų tuo- gynimo ministi'rib Noseke” vie-

okuis spvlio į jaus ratifikuoti ir tai be. jokių 
nes Schtidc- priedų ar susilaikymų, nes tai

esą interesuos pasaulio taikos ir

name cditorial'e.

Išliuosavimas Liebknechto už
mušėjo.

įtekmę j Berlino valdžią. D:iu-: . , .
ginu to. kalhnmn.knd ir prie Wi ^vienatiniu išgelbėjimu nuo 
Ihelmo II jis vedė tarybas su j * ar
Leninu ir Trockiu ir todėl pažjsl 
tą bolševikų psichologiją.

Paryžiuje svarstoma apie ga- sakė:

gegužės men. Lipo nuteistas 2 
metam kalėjimo sąryšyj su už- 

Kalbėdamas vakar Columbus mušimu Dr. Kari Liebknechto ir 
Ohio, prezidentas tarp kitko pa- Bose Luxemburg, kaip praneša 

Die Freiheit, kareivių tapo iš-

Socialistų konvencija 
užsibaigė

Sauks visos Amerikos Socialistų 
ir Darbo Kongresą

SOCIALISTŲ PARTIJOS KON
VENCIJA PASIBAIGĖ.

, ~7. .. * j Išrinkta naujas Pildomasis Ko-lr»»o<l’»Uon fllvn w» h Ine po«t- | »» • .
.mastei* ai Chicago, Iii. Sept. G, 1919 

recpiired bv tbe» net of Oct. G. 1917

-PIRKLYBOS SEKRETORIUS 
REZIGNAVO.

mitetas. — Perkeista konstitu
cija. — Suspenduotosios federa

cijos išmestos.

VVASHINGTON, r.5. Sian-
Vakar 7:30 vai. vakaro užsi-1 

darė Socialistų partijos konven-

JO (L Mašinistų svetainėje Cliica-lybos sekretorius (ministeris)
VVililam (’. Bedfield įteikė savo goję ir tęsėsi per ištisą savaitę. 
i4*zignaciją prezidentui NVilso- I Paskutinėje konvencijos dje-

ji įeina veiknuen lapkričio 1 <1. | nalis Pildomasis Komitetas iš• j* .v. ~ , iiciuri i i it iui i ivuiiiiiv Kin

kininkas lleiman John nusjlei-Į (Sekretorius Bedlield chica- y nafiu ir 7 užvaduotojų. Be to, 
do į seną šulinį ,kad išgriebus giečiams yra atmintinas daugiau lapo išrinkta komitetas parašy- 
įkrilusią virvę, bet jis tuoj apal-.sia delei jo keisto elgimos laike , ipuj partijos Principų Deklera- 
po nuo susidariusių šulinyj ga-1 didelės Eastland laivo nelaimės, I cjj()S jr Veikimo Programo 
su. Simus šoko tėvą gelbėti, bet kurioj apie 1,006 vyrų, moterų (platformos) sekamų melų rin- 
ir jį patiko tas pats likimas. An- jp vaikų žuvo. Jis atvyko į Chi- kimų kampanijai. Tą Dcklaraci- 
tras sūnus irgi bandė juos išgcl-1 cago tuoj po nelaimei ir kada ( ja įr tą Programą turės paskui 
bėti, bet: ir jis užtroško kartu su ( Chicago priėmė jį su išskėsto- i patvirtinti visuotinas narių bal- 
broliu ir tėvu, l ik policija ir nijs rankomis, tikėdamosi, kad savimas.

Naujasis Pildomasis Komite
tas susideda iš sekamų asmenų:

po nuo susidariusių šulinyj ga-

broliu ir tėvu, lik policija ir mjs rankomis, tikėdamosi, kad 
kaimyn ii, užsidėję maskas, įs- jis kaipo federalės valdžios at-į 
‘..... ~ .....1,: 2*"l,,,w' stovas, visą dalyką nuodugniai

išt’rs ir kaltininkus nubaus. B(l 
vieton to jis stojo prieš negrinė- Wi|son m . Brandi. Mo.;Mehns, 

Wis.; Roewer, Mass.; Henry, 
Ind.; Hagel, Okla.

Iš senųjų narių P. K-e rinda-

mis.

VALDŽIOS TERORIZMAS 
ISPANIJOJ.

Darbininkai nerimauja. Reika
lauja nacionalizuoti kasyklas.

advokatas. Belo kada visas mies
tas gedėjo delei nelaimės, jis sa 
va.liudijimuose buvo šarkastiš-

<Fa m:
MADRIDAS, nigs. 5. Di- daugybę organizacijų pi 

dūlis ir nuolatos <lar labiau di- ' vo. kad prezidentas Wih 
dėjąs darbininkų nerimavimus šauktų Redlieklą ir buv 
pridaro valdžiai daug rūpesčių. kad jis delei to m t<

!() Ispanijos valdžia ir taip nie- kabinete).
kad nesijautė labai tvirta ir pa- -----------------------
šiliuke tik ant durtuvo, todėl ne- . v ;;f
stebėtina, kad ir dabar ji grie- ųnaštrr a,|,'c.i"icago,,'’lll. Supi 
besi prieš nerimaujančius dar 
bininkus teroro priemonių.“

anglių, anglių industrija labai 
pakilo. Nuo 4,421,439 tonų 1911 
m. anglių iškasimas 1918 m. pa
šoko ant 7,064,463 tonų. Bd da-

nių Ispanijos anglių sumažėjo. 
Ties viena kasykla stovi supilta 
800,000 tonų anglių, o mažes-

Rinką, kad ir blogesnėms an- 
gilims butų galima rasti užju- 
ryj, bet tada priseitų nacionali
zuoti kasyklas, ko valdžia neno-

kalauja nacionalizavimo kasyk
lų ir pagerinimo Iransporlacijos 
sistemos. .Jie mano, kad tai la-

juos pirktų Ispanijoj. Dabar gi

mano

Triie transtnflnn filol v :th fhc posr 
I. ii, 

as required by the act of Oct. G

Rusijoje
1919
1917

padainavo Internacionalą, ir de
legatai išsiskirstė geram upe.

SOCIALISTAI SIŲS ATSTO
VUS PAS MEKSIKOS SO

CIALISTUS.

Socialistų partijos konvencija 
nutarė bandyti sušaukti visu v •

CHICAGO. - Socialistu par
tijos konvencija vakar nutarė

socialistų kongresą ,kad išreiš
kus opoziciją šios šalies inler-

taipjau, kartu su Meksikos soci
alistais veiks, id neprileidus 
prie intervencijos.

Beto tapo nutarta nipintięs 
sušaukti visos Amerikos socialis - 
lu ir darbo kongresas, kulia g

au-
, Ccntralinės ir Pietinis A- 

nin-
r i nes 
merikos Socialistų ir dar 
kų organizacijų, l iksiu to koh-

jos viršininkai nepriėmė nomi
nacijų, turbūt nenorėdami, kad 
kas-nors manytų, jogei jie kovo
jo su “kairiasparniais”, idunl

ninku organizacijas vienon re
voliucinė!) partijom sutveriant 
kaipir Internacionalą vieno kon
tinento Amerikos.

Konvencija pireikaiavo am
nestijos visiems politiniams pra- 
skallėliams ir sąžiningiems ka-

taigose.
Partija reorganizuos kalbines 

federacijas.
Partijos konvencija tečiaus

! kalbines federacijas, tarp jų ir 
j I ietuvių Socialistu- Sąjungą, ir 

CHOLERA IR DISENTERIJA išbraukęs iš partijos trijų valsti- 
j jų organiziacijas bei ištisą eilę 
| atskirų kuopų už laužymą parli- 

STOCKHOLM, rūgs. 5. — jos konstitucijos ir paniekini- 
Cholera ir disenterija (kraujali-! mą partijos principų.
gė) pradėjusi siausti Petrograde. | Suspenduotosios federacijos 
Slaptybė užlaikoma apie skaičių 1 tapo galutinai apskelbtos išmes

tomis iš partijos ir Pildomass

PETROGRADE.

iš 30,000 angliakasių, 7,000 liko

5.

žmonių su paprasčiausiais bu- zuol iš tų jų kuopų ir narių, 
kurie pritaria partijai, naujas 

j federacijas.. Tuo budu neužilgio

BOLŠEVIKŲ KAREIVIAI 
TATUUOTI.

BUS nauja Lietuvių Socialistų Są
junga, o iš senosios bus atimta

PTROGRADAS, nigs. 5. — vencijojc. siūlė visai panaikint 
Bolševikų kareiviai nuo šio lai- kalbines federacijas,ibet tas pa
ko bus identifikuojami bitini- .siūlymas buvo atmestas.
otų raudonu ženklu ant kairėsės 
rankos. Tos priemonės griebta
si sustabdymui bėgimo iš armi
jos.

UŽGINČIJA EVAKAV1MUI 
OMSKO.

Nauja partijos konstitucija

ryto posėdžiuose konvencija 
svarstė partijos konstituciją. Ji 
lapo žymiai perkeista.

Svarbiausios alnyiinos yra se
kamos: Nacionalį Pildomąjį Ko- Į

nuo rūgs. 1 d. visų angliakasių WASHINGTON, rūgs. 5. 
algos bus sumižintos po 1 pese- Busijos ambasada šiiandie gavo 
tą j dieną. Tas sumažinimas mo- žiniu iš Omsko, kurios parodo, 
mesčių gali pirvesti netik prie kad pranešimai apie Kolčako zhit i nuo .) ant , pai įjos on 
angliakasių streiko, bet ir strei- Į valdžios cvakavimą savo sosti- 
ko kitų jiems užjaučiančių dar- nės yra be pamato. Mušiu linijoj

Valdžiai pradėjus terorizmą ir 
pastačius Bareelonos karinių 

viršininku buvusį Vokietijos . 
šnipą, ir Bareelonos policijos 
viršininką budelį Portillo, darbi
ninkai atgiežai irgi turėjo grieb- 
ties teroro ir dabar nuolatinis 
teroras siaučili netik Barcclą- 
noj„ bet ir Ispanijos sistinėje. — i 
Madride. Delei ir kitos pusės pra 
dėto teroro, kuris gana pasek-

liams uižpludant miestų, savai m i

gonhuCms ir panašias Įstaigas. 
'Pečiaus nė valdžia, nė gyven
tojai neturi, jokio mierio cvakuo 
ti miestą.

ORAS.

o konvencija:

vncijos bus laikomos kasmet; 
mėnesinės partijos narių mokes-

sekretorių skirs Pildomasis Ko- €
mitetas.

šitą naująją konstituciją tu
rės dar patvirtinti visuotinas 
partijos narių balsavimas. Vi
suotinam balsavimui palikta taip 

! -pat teise atšaukti negerus P. 
K-o narius.

Konvencija priėmė rezoliuci-
Giedra ir šita šiandie ir ryto, ją, pritariančią tam, kad Eugene 
Saulų teka 6:20 vai., leidžiasi V. Qebs butų sekamais metais 

7:16 vakare. nominuotas partijos kandidatu į

kėsinu darbininkų, taipjau prieš 
koki nors bindvma suvaržyti

C » C- *

Komunistai nenori vienyties su 
komunistais.

Tai gana keista, bet taip yra. 
Smolno instituto (ChicagOs) 

komunistų konvencija vakar nu 
trė nesivienyti su Komunistų

tų dagi be įgaliojimo). Komunis 
tų Dirbo partija irgi nutarė ne- 
si vii nyli su Smolno instituto 
Komunistų partija. Taigi abiems 
Komunistų partijoms nutarus 
nesivienyti, (labai’ turėsime 
dvi Komunistų partijas, kurių 
svarbiausiu uždaviniu bus priro- 
dinė.iimas žmonėms, kuri tų par 
tijų yra “tikrieji komunistai’*, o 
kurie “netikrieji, išdavikai ir 

šamozvancai.“

Triie translation filed wilh the posf- 
master ai Chicago, (II. Sept. G. 1919 
as recpiired by the act of Oct. G.1917

VOKIETIJA ATSAKĖ APIE U- 
NI.IA SU AUSTRIJA.

BERLINAS rūgs. 5. - Vo
kietijos atsakymas į talkininkų

gūžės 27 d. pranešė talkninkams 
kad Vokietija neturi micrio per
keisti Austrijos-Vokieti jos ru- 

bežiaus per prievartą, bet nega-

troškimui unijos su Vokietija.
Talkininkai pripažino gavę 

pranešimą birželio 16 d. ir todėl 
Vokietija jautėsi autorizuota i- 
dėti 61 skirsnį į konstituciją.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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



o h i c a g o.,

Metinis Iškilmingas Balius
•*- Hrugiainiis — 

TAUTIŠKOS DRAUGUOS APŠVIETIMOTAUTIŠKOS DRAUGIJOS APŠVIETIMO BROLIU \

Subatoj, Rugsejo-Sept. 6, 1919
M. MELDAŽ10 SVET., 2212 W. 23rd PL.

Svetaine alsiiiuris G vai. vakare.
Uždanga pasikels 7:30. Inžanga 35c ir 50c ypatai.

Su perstatymu komedija viename akte „KUNIGO GRAMOLOS 
RASTLNYČIA”. Bus taipgi juokingų monologų, ir kitonišku | a- 
marginimų. į 

i ’ - „
širdingai kviečia visus atsilankyti KOMITETAS.

Prakalbos su Paveikslais
Rengia Liet. L. Federacija,

SUBATOJ, 6 D. RUGSĖJO-SEPTEMBER, 
Naujienų apielinkėj

MALNAUSKO SVET. HALSTED IR 19 GATVĖS

Kulbės studentas T. J. Kučinskas. Pradžia 7^0 vai. vakare.
Inžanga 10 centų.

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

KOMITETAS.

Nuo 1-mos Rugsėjo

Aušros’ Mokykloj
sezon

3) 
d kitu

Prasidės žieminis
Anglų kalbos.
Lietuvių kalbos.
Geografijos, Istorijos.
Aritmetikos.
Algebros, Geometrijos ir

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

Luomons; Lietuvių kalbos — Konsl.
Augustinavičius; Matematikos — V. 
Mišeika.
3001 South Halsted. Street

us šie skyriai
Aušros Mokykla — seniausia ir 

geriausia, jos tikslas suteikti neat
būtinai reikalingą mokslą, kad su jo 
pugelba galima butų pagerinti gy
venimą.

Deki didesnes naudos sau ir pa
lankumo mokyklai pradėkite tuoj 

i neatidčliodami visi sykių.

Hoffman Mokykla♦j

įsteigta 1910. Mes prirnegiame kolegijai ir universitetui trum
piausiu, kiek tatai galima, laiku suteikti pamatinių instrukcijų. 
Vim musų mokytojai yra baigę kolegijas ir turi daug metų prakti
kos. Su mokiniais apsiena simpatingai,, draugiškai, DEMOKRA
TIŠKAI. Musu High Schoo! diplomą gavę mokiniai priimami j 
daugeli kolegijų. Musų mokykla turi pradedamąjį skyrių, kur 
mokinama aritmetikos, gramatikos, laiškų rašymo, speiinimo, 
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
žiūri ir veda D r. A. Montvidas.

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

MES SUTAUSOSIME JUMS NE VIENU METŲ LAIKO. ATSI
LANKYKITE ŠĮ VAKARĄ PASIŠNEKĖTI SU MUSŲ PRINCIPALU.

HOFFMAK PRIRENGIAMOJI MOKYKLA 
1537-39-11 NOKTU ROBEY STREET, CH1CAGO, ILL.

(Arti Mihvaukee Avenue).

Apsauga Padėtiems Pinigams
SECUR1TY Bank

OF CHICAGO «■■■■■■■■
Miiwaukee Avė. cor. Carpenter St 

NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM

3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ
Saugios depozitu Dėžės
Mainoma Svetimšalio įsmigai

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak.

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIA? IR PIGIAI i

. asm

ata, Rugsėjo 6 d., 1919
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ležinkeliui butu valdžios nuosa- c \

Jau Atspausdinta Ir Galima Ghaut

Nusigandę — “bolševikų.

turos veikalas—pasaka-drania—kokio

■

JJI

•'i

Demonstracija buvo viena di
džiausių bene visoj St. .losepli 
miestelio istorijoj. —D. G. J. Paskendusis Varpas

Penkių Aktų Pasakos Drama 
(Gerhardo Hauptmano. Vertė A. Lalis).

Yra tai puikiausias lite 
ligšiol dar lietuvių kalbk neturėjome. Kiekvienas, kas tą vei
kalą skaitys, skaitys n^ sykį, bet dešimt ir dvidešimt sykių, 
ir vis negalės atsigėjėy jo puikumu.

TEATRŲ MYLĖTOJAI, LOŠĖJAI!
Pasiskubinkite tą veikalą kuogreičiausla įsigyti ir pastai)ti 
scenoje! Nepraleiskite progos. Kaina 50 centų. Adresuokite:

Benbejones, kornns yni iš
auklėtas iš aukščiau minėl'ų au 
gmenų ir galimas daiktas, kad 

AUGM13NV ATSIRADI- jis buvo pradėtas dilginti vidu- 
MAS. t’inėj Mediko], Iš Meksikos jis

- ------- persimetė į pietinę ir šiaurinę 
augnienįs augantįs 'ūki- dalį Suvienytų Valstijų. Kuo- 
hiuke, turi savo praeities iHi'l Kohiiųbus alki^iavo Ame- 
i: jie visi yra išsivystę iš

Ūkininkų Balsas
UKfiS

MAS.

įlinko i 
istorijų 
laukinių žolių. Taigi šiandieni-

dabartinio laipsnio.
gas ir sumanus žmogus juos 
ptirinkdavo, tobulindavo ir tai
kindavo prie tuolaikinių gyveni
mo sąlygų. Augnienįs ačiū lo
kiam auklėjimui, keitė savo se
nąsias formas ir taikėsi prie 
naujų gyvenimo sąlygų. Nors 
auginenįs nuolat vystėsi, priė
mė naujų išžiūra, bet nekurios 
daljs visai arba mažai lepersi- 
keite, taip, kad bVtanikas leng
vai gail atspėti prn* kokios pu
šies žolių jie pirma priklausė.

Praeities istorija mums rodo, 
jogei primityviai žmonės mai
tinosi lokiais augmenimis, ko
kių jie rasdavo miškuose ir 
laukuose; lokiais gyvūnais, ko
kių jie pajiegduvo užmušti. Ne
kurios žmonių padermės dar ir 
šiandie maitinasi panašiu budu. 
Galimas daiktas, jog nokurie 
laukiniai gyvūnai buvo prijau
kinti pirma, no kaip platus javų 
auklėjimas buvo nepastoviu, 
taigi javų auklėjimas nebuvo to 
kiu parangiu dalyku, kaip gy
vulių auginimas.Gyvulių bandas 
jis galėjo ganyti aid milžiniš
kų neapgyventų žemės plotų ir, 
reikalo persikelti iš vienos vie
tos killion. To, žinoma, jis uoga1 
įėjo padaryti javus auginda
mas. Apart lo, primityvis žmo
gus neturėjo įrankių mišku kir
timui ir tinkamam prirengimui 
žemės javus auklėti. Taigi žem
dirbystė prasidėjo pirm^/lenai. 
kur gamtiškos aplinkybes buvo 
labiau prieinamos.

Atrodo, jog panašios aplinky
bes radosi didelių upių pakran
tėse ir prie jų intakų arba 
Eufrado ktonyse. Čia jau ytin 
ankstyvuose laikuose irigacija 
l uvo praktikuojama. Javų auk
lėjimas reikalavo pažiovaus gy
venimo. Kaip tik primityvis 
žmogus pradėjo užsiimti javų 
auklėjimu, jis tapo pastoviu 
gyventoju toj a.piej’inl^ėj. Vie
non vieton susispietę žmonių 
būriai pradėjo tvirti. komunas 
ir apgyventi platesnius žemės 
plotus. Su pastoviu žmonių gy
venimu ir jų komunomis pra-

rikon, komai buvo (pljiciai augi
nami! ant pietinio ir šiaurinio A- 
nierikos kiųilinenlo. Kolumbus 
ir kiti keliauninkai pergabeno 
komių i Europą iš kur jis išsi
plėtojo į)o visas valstybes. Žino
ma, komai Europoj nėra taip 
plačiai auginami, kaip Ameri-' 
koj, ypač Suvienytose Valslijo-' 
^e. mat čia klimatas yra tinka-] 
incsnis negut kur kitur. Apart 
to, komi,i Suvienytose Valsti
jose turi didelę pirk lybi nę svar-

Dienos niiotikiai
Vienas iš svarbiausių šiandien 

klausimų visame, pasaulyje, tai 
klausimas bolševizmo. M Nors 
manęs višai tas klausinius ne- 
apeina, vienok laikas o laiko 
prisęina susidurti su g^Himlo- 
iiiis ir "

Labai daug žmonių stovi už 
Rusijos bolševizmą, kuris dau
gumai visai nėra žinomas. Taip, 
vienas mano pažįstamas man 
pasakė, kad bolševiku gali būti 
kiekvienas, kuris tik turi užtek
tinai drąsos kilus paniekinti, o 
pats save išgirsti. Tas žmogus 
/ra didelis bolševikas, ir jam 
abai gerai sekasi niekinimas 
kilų. Matote, jis dabar nesis
kaito nė su vienu, kuris tik ne
pritaria bolševikams.

Vienų diena sutikau jį ir klau- 
au:,“kaip einasi bolševikams?”

Jiis sako: “kas tau galvoj, kaip 
lolšcvikams einasi? Tu nepri
klausai prie bolševikų, lai ir 
klausti nėra reikalo.”

Ar daug kaštuoja įstojimas 
bolševiku tarpa? — užklausiau

I o.
įstojimas nedaug kaštuoja, 

bet reikia tureli tam tikrų kva-

. - Kokių kvalifikarijų reikia? 
užklausiau jo

Turi būti .ištikimas tam, ką 
pasakai; niekuomet neturi pri- 
ipažinli prie klaidos, nors ir 
austum, kad tu padarei klaidų.

Aš sakau: “kad aš nemoku
meluoti!

■a re,
uis, 
nes
uenševikai

MMMMMHMIHHl

NAUJIENO
Jau Eina

LIETUVON

Kaipo atmintį ir Dovanų

savo giminėms Lietuvoje,
išrašykite jiems Naujienas

NAUJIENŲ Prenumeratos kaina 
Lietuvon dabar tapo atpiginta: 
metams $7.00; pusei metų $4.00; 
trims mėnesiams $2.00

Beabejonės, primityvis žmo
gus praliejo pirmiau auklei.’ 
tuos augmenis, kuriais jis pir
ma maitinosi. Laukiniai mie
žiai, kį.icciai, ryžiui, komai ir 

lai augnienįs, kuvyno| 
riuos primityvis žmogus pirinr 
rriidčjo auklėti. Tie augmeni 
buvo nuolat pagerinama pa rin
ktinu auklėjimu. Dar ir šiai) 
die mes gėlimo atrast į laukiniu! 
augmenis, panašius Įšaukto 
tiems javams. Pav., Gama žolė 
(Tripsacum dactyloides) ir “te 
ošinto” (Eucblaena Me.\icana)

Jic abu auga Me.vikoj ir pietinėj

kuliais užsivaisina su koriui, 
kas parodo jų'artimų giminystę.

T

PIRMAS

Bidelis Balius
MERKY MAKERS KL1UBO 

NEDELIOJ, RUGSĖJO-SEPT.

CARPENTERS HALL, 
Gil i SO. HALSTED ST.
Prasidės 8 vai. vakare.

Muzika Alesanders Jazz barni.

7 D.

'lai ne melas, jis man 
Jeigu nori stovėti su mu
lai turi būti toks, kokiu 
norime. Tu žinai, kad 

visada kalba liesa,

Ar jus manote, kad liesos 
tegalima kalbėli? užklausiau 
o.

-*-Taip, galima kalbėti liesų, 
rd jeigu nori kovų vesti, lai jis 
ako - reikia viską panaudoti, 

’’ad'r melų; blile tfik galėtum

CURTISVILLE, PA. — Rug
sėjo pirma čia buvo surengta 
paroda. Buvo įvairių “pa mar
ginimų.” Parodoj dalyvavo ir 
sugrįžusieji iš užjūrio karinin
kai. Vienas spykeris pasakė 
jiems karštų pagyrimo spyčių. 
Kartu jisai ragino juos, kad "vi
somis išgalėmis” kovotų prieš 
“bolševikus,” kurių pasalioj u 1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Aš jam padękavojau už jo al-

'riemiau.' i
bolševizmas yra? Ar visur vie- 
lodtis, ar sluoksniuotas, kaip 
>i*o vilnis?.. .

bai, labai daug.” Lai jie, girdi, 
nori ii'ub'cdninti šalį, sugriauti 
tvarką ir pridaryti visokių bai
sių dalykų. O kitas spykeris da
gi apreiškė, jogei “dabar visose 
bažnyčiose laikoma pamaldos,

■h-

Darbo Laukas
DarKo. dienos paroda.

:se.|o 
rvto

ST. JOSEPH, MG. — 1 
1 diena kaip 10 valandų 
čia buvo didele Darbo Dienos 
paroda, Tuksiančiai darbiniu-

siu sukilti tiems bolševi- 
kams!” Bekalbėdamas jis nei 
privertė darbininkus suklaupti, 
o pals iškėlęs rankas pradėjo 
kažinką bambėti ...idant dievas
išgelbėtų juos nuo“bolšcvikų!” 
Baigdamas savo spyrių jis ap
reiškė: “tegul visi socialistai!, air 
doblistai, kurie neužganėdinti 
šiomis aplinkybėmis, tegul jie

Knygelė parašyta James A 11 e n, versta 
St. Biežio. J. Ilgaudo laida. Turinys:

Širdis ir Gyvenimas.
Proto Pobūdis ir Pajiega.
Papročio Pasidarymas.
Darymas ir Žinojimas.
Pirmi Žingsniai j AugštesnįjJ Gyvenimą.
Dvasinės Sąlygos ir jų Pasekmės.

/ Padrąsinimas.
Kaina 15c.

\ ■

bais, maršavo miesto gatvėmis

drobių. Buvo daug lokių užra
šų: “Mes reikalaujame, kad ge-

Po parodos daugelis darbinin
kų lalnii nepatenkintai kalbėjo 
apie tuos spykerius.

—Jaunas Maineris.

x NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, Illinois

M
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RDO Piknikas
rengia LIET. L. federacija, m Q> CHERNAUSKO DARŽE, I

'Nuoširdžiai kviečiame skaitlingi.i atsilankyti ant paskutinių pikniko, 
kur turėsit progą visą dieną praleisti ant tyro oro ir išgirsti kvle;o kalbėto
jų prakalbas.

Kalbės Naujienų administratorius Kl. Jurgelionis, advokatas HuVohl O. 
Mulks ir T. J. Kučinskas.

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

Nedelioj, 7 d. Rugsejo-Sept., 1919 LYONS, ILLINOIS.
.................... .. ■ ........... . ............. . i ■ i

Pradžia 10 v. ryto. Inžanga 30 centų.
PASARGA: Važiuokite bite karais iki 22 gatvės, o 22 gatves karais j va

karus iki sustos, ten paimkit Lynus karus, kurie daveza iki daržo.

f

____

r



V lenkiniies gavę mažiau.

NAUJIENOS, Chicago., III
Uite

! KORESPONDENCIJOS Taigi, laigi už viską ir vi
sada Imi būt kaili Iii' darbi
ninkai! Ar ne? — Apuokas.

N. S. PITTSBURGH, PA. žmonių. Juo greičiau suliesi
me'reikiamą sumą pinigų, tuo

MILWAUKEE, WIS.

IJetuviy Kapinių Behdrovės 
sekretoriaus pranešimas.

Gerbiamosios draugijos ir
vit niai nariai. Kaip jums

J91N m.
Kapinių

Bendrovė. Jos paskirtieji žmo
nės jau daug pasidarbavo rink-

gijas stoti bendrovėn. Bet iki 
šiam laikui pas kai kuriuos esa
ma nemaža abejonės: kaži n ar 
Pittsburgo lietuviai įsigys savo 
laisvas kapines?

laikui Lietuvių Kapinių Bendro- 
vėn įstojo 263 na Kai, jų tarpe 
devynios draugijos. Viso ben- 
ilrovės iždan įmokėta $2,360.00. 
šičia neskaitau tų draugijų, ku
rios pasižadėjo duoti po 100 ar 
net 500 dolerių. Visa tai rodo, 
kad bendrovė puik ai auga.

Taipjau matai reikalo 
nešti, kad bendrovė jau

Pa
gavo 
1919

m. Kurios draugijos bei nariai 
norėtų jį pamatyti, tegul ateina 
į Lietuvių Mokslo Draugijos na-! 
mą 140 Orr St., Pittsburgh, Pa. I 
čarteris atiduota L. K. B. pirmi
ninko, J. Maski liūno priežiūrai. I

Tatai nebegali būt abejonės 
dėl LKB. gyvavimo. Bendrovei 
pamatas jau padėta, o jos na-1 
rių veikimas rodo, kad ncužil- 
gio jai lemta pasidaryti ytin 
Pinta spėka. LKB. savo susi-

vių Mokslo Draugijos svetainėj, 
1 10 Orr St. kaip 2 vai. po pietų. 
Todėl, gerbiamieji nariai, vLsų 
privalumas lankytis į susirinki
mus, o dar nepriklausančių 
ateiti ir prisirašyti. Krkvie
nam, rodos, gali būt aišku, kad 
šito didelio darbo pasekmės iš
imtinai priklauso nuo pačių

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

v škas kapines. I'ad tie. kur
Klerikalu prakalbos.

1 būtinai

lite. Užsimokėti galima 
sekamus draugus: V. Stac 
ii 
a

Bugpįučio 31. <1. vielos klcri

4?a-i buvo surengę prakalbas. Kai 
Pas jbėjo žinomasai klerikalų auklė

II. Katkų ir L. Karį, Mi
I žinoma, pasižymi burnojimais 
. ir šmeižimais susipratusių dar- 
. binmkų ir socialistų, 't aip bu-

Te vlbviuhiu ir S. Kirmins’a, i
* , ,, ; i

tsbmgh. Pa. Jie priims pi-
.Nors

a n

•isTr išduos reikiamų paliu- 
mn, o priimtuosius pinigus 
sius bendrovės sekretoriui J.
le'.is. LKB. Šerai parsiduo
ti 10 didel iu vienas. Vienas 
no ar draugija gali jų nusi- 
l; įiedaiigiaius kaip už 500

ei< u.
l'al; i kuris ikiek išgalėdami 

pilkitės bendrovės šorų, kad

dėląiį d: rba. Sekamasni Lietu
vių Kapinių Bendrovės snsirin- 
kim s Įvyks rugsėjo 
LMD. svetainėj kaip 
pietų.

2S diena

konišl

K B. sukr. Jos

. THORP, VMS.

Alexis

mus žymiai atpigo ameri 
as suris. Pii nn ūkiniu*

ladalius cento svarui, o dabar 
b; mokama lik po 29 centus sva
rui. Tūli ūkininkai nusislebė- 
ie naklausė nerkunčiu: kodėl,

)

kt lių darbininkai! Esą,* kad; 
darbininkai pradėję streikuoti

kia iš i unlinėti supirktas pro
duktus. Taigi dubi 
pilna, ir ūkininkai turi

Columbia@Grafonolas
pasiimti

su savimi ant vakacijų. • sis .modi'lis 
turi puikų toną ir didelės vertės. Mie- 
ra per apačią 16 i” X 16%” X 12aug-

Type C-2 $50.00

ši Gralonola yra labai didelė už vi
są kainą ir pirkios išžiuros. ši maši 
na įrengta su trimis sprinksais suvie
nyto mri.Gro ir galima gauti 
Goldcn O ik, Mahohanv, Nusmilkv-

aržuolo, Amerikoninio Biešučio
medžio
ir Budo Mahogany. Bekordų vie
toje laikoma 75 VckordiV. M ir ra
12 s ailgscto 

luino.
Type E-2 $100.00

Didžiausia pasirinkimas gramofonų 
nuo 1(1 dol. iki 250 dol. Katalogų rekordų 
siunčiu kiekvinam dxkai; siunčiam 
prisiuntimų mes apmokame.

NAUJI LIETUVIŠKI REKORDAI. KAINA 85c. VIENAS.
Jonas šmikts keliauja namo. Monologas.
Jaunimo Polka ir rūtų darželis.
Lietuva ’IT-vj nė Musų ir Tykus Nemunėlis Teka. 
Darbininku Marselietė ir Sukeikime Kovų.

visokio išdirbinio, kaina 
ir gramofonų, knygą pa- 

tuvorus Į kitus miestus; už

E

I

E

4238

2358 
2300 
3191 
321'1 
1180 
1099
-1181

3796
3797
3798

Saulutė Tekėjo ir Ant Marių Krantelio.
Saulele Raudona ir Beauštant Aušrele.
Medžiotojai, 2 dalįs, Dialogas, atliko Pleniunas.
Referatas apie Nosis ir Jaunystės atsiminimas, Monologai.
Alvito Ežero Bangos, Polka Mazurka, Vilniaus Orkestrą. 
Pilviškių Vairas, Kauno kandija.

Eisiu Mamai Pasakysiu ir Bernužėli Nesvojiok.

do prakalbos bus tame

tusiu darbininku, matomai tuo*. t ’

popiiri turėtų rausti iš gėdAs, 
jeigu visa t i bemlytum ant jos

a! aprašant vėliau

atsukyli by klausimus, jeigu kas 
norėtu užduoti. Girdi, “gš at
sakysiu.” Mat manė, kad nesi- 
ras lokių, kurie galėtu duoti jam 
klausimų. Bet apsiriko. Klau
simai pasipylė iš visų pusių. 
Tada g rsusis keikimas persi
gando ir nei vieno klausimo

iš turiu važiuoti namo šį

duotus klausimus atsakė.
Vėliau dainavo choras, suside

dantis iš kėliu davatkų. Dai
navo prastai. Lelijos žiedas.

LIET. SOC. DAINININKŲ 
REIKALAI.

Balsavimo pasekmės.

Pirm,asai Susivienijimo Lie
tuviu Soc'alislu Dainininku Sei- c c c

mas padavė visuotinam narių 
nub Isaviinui sekamus tris klau
simus: Įvesti metinių duoklių 

po 5 dolerius kiekvien:i+H- 
chorui, išleisti sąsiuvinį dainų 
ir pri idėti prie LSS. Turiu pa-

ir kad balsavime dalyvavo try-

7 k p.. Aido choras (Broklyn

ras. Aido choras (Boseland), 
l iet. Vvnr choras. Pirmyn cho- 
ra»s ir Simų ir Dukterų Dr-jos 
choras) kurie balsavo sekamai: 
Už pirmą sumanymą 182 balsu, 
prieš 8; antrą 260, prieš O; 
t r čią. 2 14, prieš — 30.

vis:Yi nedalyvavo balsavime. Gal 
tai dėlto, kad didžiuma jų, už
ėjus vasaros karščiams pasiėmė 
vakaeiiu. Keikia lečiaus likė-

i ine dalyvavusių chorų nutari*
. mnis.

Kadangi sumanymai lapo pri
imti. tai valdyba pirmiausia pa- 
sirup ns išleisti minėtą susiuvi- (

JJcl nu, I ■ <

Priėmus mokėti

bar teiksis prisiųsti tas duokles 
S'iisi v. L’et. Soc. Dainininkų

jau šiemet, 
sivieni jimui 
reikalingi.

Žinia juk, kad Su- 
p’nigai yra labai 

Išleidimas minėtojo 
sąsiuvinio reikalauja didokų 'iš
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Esu Garsingas V\ ras ir Kur Vėjai Pučia.
Indainavo Ant. Kvedarus.

Tamsioji Naktis, Vaicas :r Vilniaus Polka.
Ant Kalno Karklai Siūbavo ir šių Naktc’e per Naktelę. 
Mivgo Nemiegojau, indainavo M. Petrauskas.

Vai kad Aš Išjojau ir Atėjo Žiemelė, Įdain. M. Petrauskas. 
Ant ’rėvelio* Dvaro ir Nesigraudink Mergužėlę, choras. 
Bijūnėli Gražus Bijūnėli Žalias, Važiavau Dienų, choras. 
Suktinis iriValia Valuže. įdainavo M. Petrauskas. 
Prirodino Seni žmonės Man Jaunų Mergelę ir Kur Tas 
šaltinėli'--. įdainavo M. Petrauskas.

Mi'kds Už’a ir Sudiev Lietuva. įdainavo Karuziutč.
Ant Šešupės Kranto. Polka ir Lelijos Žiedas, Vairas.
Ili/u. Ilgu Man ant Svieto, Įdainavo M. Petrauskas ir Mano 
Skalbus, Vaicas. • 
š’onauiutė, Polka Mazurka ir Kur Upelis Teka, Polka. 
Kadrilius, ant abieju pusią, Rusų Benas.
Galionas ant armonikos.
Rusijos I iuosvbės Maršas ir kilos melodijos, Orkestrą. 
La Marselete ir Božc Caria Chrani, Mililarė Orkestrą.

PASARGA: | kilus miestus mažiau nesiimsime kaip 6 rekordus

JUOZAPAS F. BUDRIK,
33-13 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.

Pruselaitis stipriai kritikuoja 
pirmąjį d in ninku suvažiavimą 
bei jo tarimus. Be kita jisai 
S‘ ko, kad leidimas minėto sn- 
siuvino esąs nepraktiškas. Vie
na, tatai reikalauja daug išlai
du; antra ilgai reikėsią lauk-

n:gų tai reikės ir nemažai. Bet 
Inos pinimgį mes lik dėlto ir su
dedam', kad pasigaminus dai
nų. Gi kai dėl draskymo išleisto

Kas norės draskyti, o ne moky

besimokindamas. Bet mes ma

Mes patariame gatavas Kombinacijas Jūsų 
Giminėms Lietuvoje.

Lietuvos-Amerikos Pramones Bendrovė apsiima pristatyti jūsų giminėms ar draugams Lietuvo je, ku
rią lik norite, čia paduodamųjų konubiilrfcrjų nurodytomis kainomis. Tas mokesnis uždengia lėšas >siun-

gerumą ir svarumą pilnai garantuojame. Pasirink vieną, ar tiek, kiek tik nori kombinacijų. Nuplėšęs 
išpildyk apačioje šio lapo esančią blanką ir sykiu su money orderiu ar čekiu pasiųsk mūšų adresu. 'Tai 
ir viskas, ką turi daryti. Visą kitą darbą atliks pati Bendrovė. Gausi kvitą už savo pinigus tupjaus, o 
kuomet baksas bus pristatytas tam, kam siunti, į Lietuvą, gausi kvitą su parašu to asmens, kuriam mums 
liepsi baksą pasiųsti.

No. 1. Kombinacija už $10.
5 svarai ryžių.
5 šmotai muilo.
10 svarų kondensuoto pieno.
1 tuzinas špūlių siūlų.
2 pakeliai adatų.
5 svarai cukraus.,
5 matkai vilnonių siūlų.

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

No. 3. Kombinacija už $20.
5 svarai cukraus. '
10 svarų kondensuoto pieno.
5 svarai smalčiaus.
6 svarai jautienos.
10 šmotų muilo.
1 (lizinas špūlių siūlų.

10 svarų miežinių kruopų. 
’Zj svaro pipirų. , 
5 matkai vilnonių siūlų.

No. 4. Kombinacijų už $25.
12 svarų lašinių.
5 svarai smalčiaus.
(i svarai jautienos.
10 šmotų muilo.
10 svarų kondensuoto pieno.

No. 5. Kombnacija už $50.
12 svarų lašinių.
10 svarų smalčiaus,

cukraus, 
jautienos.6 svarai

10 svarų fasolių.
30 svarų kondensuoto pieno.
20 šmotu muilo.
2 tuzinai špūlių siūlų.

1 svarus pipirų.
1 suras arbatos.
10 malkų vilnoių siūlų.

No. 6. Kombinacija už $75.
24

svarų smalčiaus.
šmotų muilo.
svarai kondensuoto pieno.

20
48
12 svarų jautienos.
36 svarai lašinių.
12 svarų jautienos.

No. 7. Kombinacija už $100.

18
20
25
10
21

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

6 svarai kavos.
2 svarai arbatos.
4 tuzinai špūlių siūlų.
l/'j tuzino pakelių adatų.
10 malkų vilnoių siūlų.

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

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

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

Siųsdami užsakymą viršminėtoms kombinheijouis patašykite kombinacijos numerį kurį norite sių
sti ir Ridėkite čekį arba money orderį vardu Liliuiania-American Trading Company.

lėtume pasiųsti jums pakvitavojimą už jūsų pinigus, o vėliaus pakvi tavoj imą iš Lietuvos kuomet, bus pri
statyta tam, kuriam siunčiama į Lietuvą. Adresas:

LITHUANIAN AMERICAN TRADING CO., 6 W. 484h St, NewYork City
Nėra jokio nuostolio. Viskas yra pilnai apsaugota ir jei koks baksas pražūtų arba susidaužytų, jūsų 

pinigai bus sugrąžinti. Tai garantuoja Lietuvos-Amerikos Pramonės Bendrovė.

AS, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU
AUTOMOBILI V TAISYMO ŠAPA

j; Ag, ADOMAS A. AA1VALAU3AA3, hasau.
A4 labai sirgau per 3 metus, nusiabnėjęs pilvelis buvo. Dtspe> 

~ sija, uevirinhnas pilvelio, uuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu U 
r Hbelnas spėkų uustbjimas 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 vaistu, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 

.minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprčt, gerai*dirbt 
Kraujas išsivalė. Nervai ėinė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Heu 
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimv 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdava* ka« »a 
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 įnėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumų kaip tarp dienos ir nakties. Dabar Jauėiuo* 
smagiai ir esu linksmas ir 1900 sykių dėkuoju Salutaras mylistų fe

f rartejistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem si tokiais
7 «taitiAiinais patariu rmoširdtai kreipties pre Salutaras*

SALUTARAS 
CHEMICAL INSTITUT1ON J. Bahrenaa, Prof.

' 1707 So. Halated SU Telephone (Janai 6417 Cbicago, 111.

rtusiikos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzte 8902.

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

CHICAGO. ILL.
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FINIGAIS AR LAISVĖS BONDAIS 
PRIIMAMA MOKESTI N

už labai gražų $200.00 vertės 
rhonografi), pasilikusj sankrovo
je. šita mašina beveik nauja, prie 

jos randasi rinkinys 
-i rekordų ir dei- 
mantinė adata veltui 
Mes la’P8* turime ke 

graj tįAUįjM Iety augštos klesos
’ phonografų, kuriuos

H parduosime už

L UBE K T Y BOUBS
■ CASH

J. G. SACKHEIM & CO. 
1335 MILVVAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Sts.

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

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

SPECIALIAI: Maleva malevojhnui stubų iš vidaus, po $1.50 ui gal.
CARR BROS. VVRECKING CO., 

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

Pitone Pulhnan 621
DR. LEWIS H. LIPPMAN 

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

319 Kenuington Avenue ) 
10737 So Mlchigan Avė. i

Kalbu lietuviškai '■

Išleidinėti dainas pavieniais

daroma ir dabar

kas nenori nė platinti negi pirk
ti. Belo, ir patįs kompozitoriai

g; i dų. Ta i yra vyriausios prie- 
žastįs, dėl kurių mes turime iš
leisti sąsiuvinį. Suprantama, 
Susivienijimas neatsisakys iš-

mu
Šiemet pat yra plenuoja- 

išleisli vieną naują dainelę.
Pirm. A. Rudinskas,

Sek r. F. Janilionis.

Už pusę kainos kaip kitose šapo- 
se. t aisau visokios rųšics automo
bilius. IgniŠen startoms, generei- 
toi ius. ■ Parodysiu kaip jums pa 
tiems pasitaisyti ir už tai neimu 
pinigų kol nesutaisau automobilių.

I). PETRAJJČ1A,
3147 So. Union Avė., Chicago. 

Telefonas Boulcvard 479.

Telenhonr Hotilevard 2160 ,

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
) VALANIMIS- D—12 rv»o

TMV g

Reumatizmas Saujelė

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

Valandos nuo 4 iki 7 valan
dos vakare.

Or. S. Biežis
Telefonas McKinlcy 4988

DR. VIRG. NARBUTT
Physlcinn Surgeon 

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

3001 West 22nd Street 
Tel. Lawndale 660 

Gyvenimas: 2111 Marshall Blv.
Tel. Rockwell 1681.

už tai kad mes turi
me pratuštinti vietų.

Mes taipgi turime 
$650 player piano, 
garantuotų 10 |nelų 
ir vartotų tik 8 savai 
parduosime už $325. 

JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuo jaus. 
PRISIUNČIAMI' UŽ DYKA. 
WESTERN FORNITURE STORAGE 
2810 \V. Harrison St. Chicago, 111. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Nedė- 

liomis nuo 10 iki 4

kurj mes

V esi k a n k v kitę savęs skaus
mais. Reumatizmu. Sausgėle, 
Kauln Gėlimu, arba Mėšlungiu 
- raumenų sukimu; fces skau
dėjimai naikina kimo gyvvbę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

c A wo COMPOUND moi 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vonės pasveikę. Prekė 50c per 
pačiu 55c urba dvi už $1.05.

Justi n Kulis
3259 S. Halsted St., Chlcago, III.

Knyga .-“ŠALTINIS SVEIKA
TOM”, augalais gydvties, kai
na 50c. i

i w

Telephone Yards 5834

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

Minykų 
Kunigy 
Darbai

Vyrišky Drapaną Barbenai
Teisingos apsiėjimas. Garantuo 

tas užganėdinimas. Vyrų ir vaiki 
nų neutsišaukti, padaryti ant už 
sakymo siutai ir ovorkautai. vėliau 
sius stailės ir kouservatvvi modeliai. 
$20.00 iki $45 00

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

Vyrų kelnes $3 00 ir aukščiau 
Vaikų siutai $5.00 ir aukščiau. 
Pirkite sim overkutus dabar pa 

kol prieš ateinančių žiemų nepakilk 
kainos.

Mes užlaikome taipgi pilnų sande 
lį nežymiai vartotų siutų ir over 
kutų $8.50 ir aukščiau.

I'ųll dress. tuxedo, frock siutai 
ir tt. $10.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki 9 vai vak 
Nedaliomis iki 6 vai vak Šubato 
mis visų dineų iki 10 va),

s. GORnn,,.
1415 So. Halated St., Chictgo. Iii < 

lateifU 1902 I

Filipinų Salose
Žingeidi knyga pasis
kaitymui. 64 puslapiai.

Kaina 35c.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St 

Chicago, III.

“NAUJIENOSE”
■galite gauti

“Aukso Veršį”.
Komedija

I , ‘ *• .1
\ . I

. I • . ■ *
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NAUJIENOS
lithuanian daiuv i.«^a jų nenuoseklumo prie- 

Published Daily ercept Sunday by žastlS. Jie įsivaizdina, kad 
Che Lithuanian Newa Pub. Co., Ine., .. . . , , . * vRusija tai yra tokia šalis, 

kurioje viskas gali eiti ki-1739 SO. HALSTED ST
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506

i musų “kai 
: ar jie skaito toki 

Meksikos socialistų žingsnį prie
šingu tarptautinio socializmo 
principams, ir jeigu 
tai kaip jie sutaiko 
vo šukavimais apie 
riotizmąF*

šitie “Naujienų”

neskailo, 
tatai su sa- 
“social pat-

gindami Rusijos bolševikus, 
! Amerikos socialistai labai 
griežtai pabrėžia, kad šioje 

Naujienos eina kasdiena, išskiriant gajyje j]e <Jabar anaiptol 110-
nedčldienius. Leidžia Naujienų Bcn-I // f
drovė, 1739 s. Haisted st., Chicago, į ketina eiti bolseyikisKu ke- 
ill. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — pačtu:

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

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu;

Metams ...................................
Pusei metų ..........................   3.00
Trims mėnesiams ...........«... L65
Dviem mėnesiam .................. L25
Vienam mėnesiui ...................... 65

Pingius reikia siųst Pačio Monei 
Orderiu, kartu su užsakymu.

mes čionai irgi elgsimės 
- --j taip, kaip Rusijos bolševi- 
3.50 kai, bet šiandie musų kelias

$6.00

02 
12 
50

yra visai kitoks. /
Kodėl kitoks? Kod^kbol

ševikiški metodai netinka 
Amerikoje šiandie, o gali' 
tikti už keliolikos arba ke-

Kodėl toks 
nenuoseklumas?

Popietinėje ketvergo sesi
joje Socialistų partijos kon
vencija priėmė Manifestą, 
išdėstant) josios pažvalgą į 
įvairius svarbius šios dienos 
klausimus.

Kaip ir buvo galima tikė- 
ties, partijos konvencija ta
me Manifeste išreiškė sim
patiją Rusijos “sovietams” 
ir radikalėms socialistų 
frakcijoms kitose Europos 
šalyse. Chicagos spauda to 
delei paskelbė, kad Socialis 
tų partija, lygiai kaip ir abi 
“kairiosios” jos atskalos, e 
santi “bolševikiška”.

Toks skelbimas tečiaus žy 
miai prasilenkia su tiesa. 
Socialistų partija principia- 
liai skiriasi kaip nuo “kai
riojo sparno”, taip ir nuo 
vadinamųjų “komunistų”, 
susirinkusių Smolnam Insti 
tute. Ir kad tai yra taip, 
geriausiai parodo tas fak
tas, jogei tos pačios dienos 
posėdyje Socialistų konven 
cija parėmė Pildomąjį Ko
mitetą, išbraukusį iš parti
jos arba suspendavusį “kai
riuosius” ir “komunistus” 
už paniekinimą partijos pro 
pramo. (

Socialistų partija nėra to
kia, kokia ją mėgina pada
ryti bolševikuojantąs josios 
elementai; ir ji nenori būti 
tokia. Vienok neužginčina- 
mas yra dalykas, kad ji sa
vo Manifeste teisina bolše
vikus ir net rodo jiems sim
patiją. Kuo tatai išaiškin-

Nejaugi Rusija šiandie 
jau stovi ant tokio plėtoji
mosi laipsnio, kurio Ameri
ka atsieks tiktai ateityje? 
Rusija, /nesenai buvusi la
biausia atsilikusi šalis tarpe 
didžiųjų pasaulio valstybių; 
Rusija, kurioje ūkininkai 
sudaro 85% procentus gy
ventojų — rodo kelią archi-

merikai trustų ir miliniškų 
bankų?!

Užtenka tiktai mesti akį 
ant ekonomiško šitų dviejų 
šalių stovio, kad pamačius, 
jogei tokia mintis yra di
džiausia nesąmonė. Bet ta
me tai ir dalykas, kad di
džiuma Amerikos socialistų 
nesivadovauja ekonomiško 
plėtojimosi žvilgsniais.

Jie daugiausia kalba apie 
“ypatingą Rusijos 
psięhologiją”
kid Rusijos darbininkai ir 
ūkininkai visai kitaip jaučia 
ir protauja, negu amerikie-

zmomu 
apie tai,

ko mes negalime. Arba tie 
socialistai sako, kad Rusijos 
ekonomija esanti visai sa
votiškos rųšies. Vienas 
konvencijos delegatas, pa
vyzdžiui, labai “rimtai” iš
vadžiojo, kad Rusijos ūki
ninkai dar tebegyveną “ko
munistiškuose” kaimuose, ir 
kad todėl daugiaus kaip tris 
ketvirtadaliai Rusijos žmo
nių “praktiškai jau turėjo 
socializmą" prieš revoliuci- 
ją!

Kiekvienas žmogus, kuris 
yra bent kiek studijavęs eko 
romišką Rusijos istoriją 
(o Rusijos socialistų litera
tūroje yra apie tai prirašy
ta daug), žino, kad tie Ru- 

urdi 
kusi

sijos kaimai tai 
senovės liekana, 
iki šiol tiktai dėl ekonomiš
ko Rusijos atsilikimo.

Ekonomiškas Rusijos at
silikimas tuo budu, Ameri
kos socialistų akyse, yra 
priežastis, dėl kurios Rusi
ja aplenkė kitas šalis! Ame- 
r’koje jie laukia socializmo 
i; (ekonomiško progreso, o 
Rusijoje — iš ekonomiško

Ishiškinti tatai galima vi-i 
sųpirma tuo, kad Socialistų 
partija yra labai blogai pa- 
infbjmuota apie Rusijos san 
tykius. Girdama, pavyz
džiui, Rusijos sovietus, ji 
visai nežino,, kad sovietus
suorganizavo priešingos bol Vrogreso stokos, 
ševikams srovės, ir kad bol-1 štai delko Socialistų par- 
ševikai, įvykdinę savo gin- tija nesugebėjo užimti nuo- 
jkluotą perversmą (prieš so-l seklią poziciją linkui Rusi- 
vietų valią), sugriovė pačius'jos; ir štai kodėl .ji tokiu 
sovietų pamatus, išmesdami;menku pasisekimu kovojo 
iš jų opozicines partijas. So-;iki šiol su “kairiaisiais” . 
vietai pagal originalę jų praj-----------------------------
smę turi būt klesos organi- r-— ------——— -

Apžvalgagyvuojančias Į! *

klaiufimal, 
matonuu padarė daug “trobelių” 
“kairiemsiems,” kadangi jie 
ėmė dėl jų baisiai kai ščiuoties 
ir bjauriai plūsti “Naujienas.” 
B rooklyn iškilime savo organe 
jie prirašė tų plūdimų anie tris 
špaltas. vartodami vis šitokius 
išreiškimus: “sociaLlriiTžujai,”

“soči ai-patriotai,” “mulkina 
tamsesnius darbininkus,” “po- 
n:a»9 sočial-buržujai,” “aržuoli- 
nės makaulės,” “sukietėję snie
geli įs z ir 11.

Nors v ra labai nemalonus 
dalykas nagrinėti “literatūrą”

vienok, kad jau klausiniai tapo

nu

mui savo “kairiosios” pozicijos.
Pirmas klausimas, ar “kairie

ji” smerkia Meksikos socialistų 
žingsnį, ar ne.

Ne, jie nesmerkia jų. Jie ne
drįsta juos smerkti! Jeigu “kai
rieji” pasmerktų Meksikos so
cialistus už gynimą savo šąlies 
nuo imperialistų užpuolimo, tai 
darbininkams butų perdaug anb 
ku, jogei jie (tie “kairieji”) sa
vo taktika padeda imperialis
tams.

Įsidėmėsime Lalai: “kairieji” 
pripažįsta, kad Meksikos socia
listai elgiasi teisingai, stodami 
už savo tėvynės čielybę ir ne
priklausomybę ir ragindami tuo 
liksiu darbininkus remti savo 
valdžią.

keikia Francijos socialistus arba 
Rusijos sočia 1-demok ratus, sto

nuo Vokietijos ir rėmusius tuo 
tikslu savo valdžias?

prineipo, jogei socialistams\)ie- 
kuomcl nevalia ginti savo šaji

Ne, ne todėl. “Uiisves” besi
koliojantis redaktorius su prita
rimu cituoja sekamus savo “au
toriteto,” Zinovjevo, žodžius:

Mes gynimą tėvynės neat- 
rą et anie visai. Mes atmeta
me vadinamą “tėvynės gyni
mą” injipcriaristinėse, t.’y. re- 
akcioniškai - kapitalistiškose

Vienok ir lasai besikoliojantis 
žmogus numano, kad šitokio

mui Meksikos socialistų pozici
jos; nes juk kėsinimąsi ant Mek
sikos kaip lik ir yra imperialis 
tų kėsinimąsi. Meksikos socia
listai kaip tik ir turi omenėie re- 
akcioniškų kapitalistų^ užpuoli-

savo valdžią, kaU padėjus jai ap
siginti! Todėl lasai “Naujienų” 
pludikas paduoda dar šitokius 
savo “autoriteto,” Zinovjevo iš
vadžiojimus:

kad mes visur, visuomet, vi
suose atsilikimuose ir vismose 
laikuose (? “N.” Red.) atihe- 
lanie tėvynės gynimą ir im-

Kokie-gi yra tie atsitikimai, 
kur “kairieji” pripažįsta tėvy
nės gynimą net imperialistinė
se karėse? Jų, girdi, esą du:

Pirmas atsilikimas, tai ka
tė kurios nors šalies prole-

tė 
MOJĘ APIE 
QK|GAITI I*

Džiovas spyčiu laiko.

nę, kurie sako, kad tėvynės gy
nimas esąs visuomet ir visur nu
sidėjimas prieš socializmo prin
cipus. Jie turėtų todėl susiro- 
kuoli su savo “frontu” Baltru
šaičiu, kuris jau senai yra pa
skelbęs tokią notimonę.

“Kairieji” tvirtina, kad jie at
meta tėvynės gynimą tiktai “im
perialistinių karių gadynėje.” 
Toks ( sąs jų principas.

Bet iš šilo savo principo jie 
daro du išėmimu: viena, kad

talikus. Ta moterų orgahiza- 
cija ^ra žinoma, kaipo “Centro 
Fcminimo Radical,” ir išleidžia 
savaitraštį, “EI Icomodasla.”

Radikalė literatūra didėja.
Radikalės literatūros išlei

džiama labai daug. Bolševikų 
konstitucija ir straipsniai iš “Lii

tatai išaiškina visą dalyką.
Vienok mes grįžkime

Meksikos. Ar Zinovjev 
duotieji “atsitikimai” yra prilai-

prie

Pirmas “alsi tikinąs” nėra 
prtaikomas, kadangi Meksika

taria ta s butu paėmęs valdžią į

teigta socializmo tvarka, 'to
kios šalies, ištiesų, dar šiandie 
nėra niekur — nė Rusijoje, nė 
Vokietijoje, nė Austrijoje, nė ki
tur kur-nors. Socializmo įvar

(Jai tad yra pritaikomas prie 
Meksikos antras Zinovjevo “at
sitikimas?” Gal 
vo.jn už tai, kati 
nuo militarislncs 
lių) priespaudos? 
ne.

Meksika ko
pusi liuosavus 
(svetimų ša- 

Aišku, kad 
Meksika nėra nė padėjime
>s, kurią laiko pavergime 

milituristiška Anglijos spėka, nė

kariškos spėkos) savo vergu, pa-

vo Įtekmes storumas.

Meksika yra nepriklausoma

užsienių kapitalas, bet politiškai 
ir kariškai jisai dar nekontro
liuoja jos. Užsienių kapitalas 
darŠįklai kėsinasi uždėti ant jos 
tavo poKHšką kontrolę; ir šituo 
liksiu jisai įieško progos pada-

Meksikos buržuazija prieši
nasi šitoms užsienių kapitalo 
pastangoms, kadangi ji nori pa
ti būti šeimynnkė savo šalyje — 
ksplualuol jos turto šaltinius ir 

josios darbo jiegas. Ir Ca min
tos valdžia yra niekas (langiaus, 
kaip Meksikos buržuazijos rei
kalų saugotoja; gindama sali 
nuo užsienių kapitalo užpuoli
mo, ji turi omenėje ne ką kita, 
kaip tiktai apgynimą savo bur
žuazijos interesų, kuriems gra
sina pavojus iš svetimų šalių ka
pitalo pusės.

Taigi tasai besikoliojantis ra
šytojas kiša čioniH Indiją su Chi- 
niją visai be reikalo. Šios dvi 
šalįs jau yra (viena didesniam, 
antra mažesniam laipsnyje) po 
militariška svetinių valstybių 
priespauda, o Meksika dar nėra 
ir nebuvo1. Indija su Chinija 
dar liktai siekia prie tokio što

jas, o Meksiką jau valdo josios 
buržuazija; ji yra bui’žuaziška 
valstybė su sparčiai augančia 
pramonija ir su gana skaitlingu

da darbininkų klesa paima Sal
džią | savo rankas ir gina socia
lizmo tvarką; antra, kad socia
listai gali ginti tėvynę, kada ko- 
kios-nors kpitalistiškos valsty
bės kolonija arba šiaip ekono
miškai aUilikusioji ir pavergto
ji šalis stengiasi pasiliuosuoti 
nuo militariškos priespaudos.

Dabar tečiaus jie nripažista,

bei remti savo valdžią dąr ir ta
da, kada buržuaziška šalis, tu
rinti buržuazišką valdžią, ginasi 

GRASINANČIO jai svetimų 
valstybių, pavergimo.

l|ar sykį Iriausiame: kas da
bar išlieka nuo to “kairiųjų” 
“principo?” i

Jeigu “kairieji” pri lažjsta tė
vynes gynimo teisę ne tiktai to
kioms šalims, kurias valdo darbi 
ninku klesa, o ir tokioms, ku
rios! yra po svelin ų buržu
jų Į)ri('S])au(ki, 
tokioms, kurias 
ji buržuazija, — 
jų pripažinimas 
nimo i

n*, 
va 

tai
tekynės 

nepirklaušo n|io to, ka 
valdo šalį. Jeigu “kairieji” nor

do savo-

gv-

lojau lis jų

vedimą: jogei teise (ir net pa-
yra visuo- 
klausimas 

įpie jos NEPRIKLAUSOMYBĘ 
(ir čielybę), nealsižve gianl į lai, 
ar ji dar randasi prięškapitališ
tiško plėtojimosi stovyje (kaip 

i buržua- 
nt kapila-

met, kuomet eina

Chinija), ar ji jau yf 
dška valstybė, žengi 
kaĮiitalisliško plėtojimosi keliu

ku klesos valdoma šalis.
.Iii* turėtu pasakyti, kad remi

inrs po “te- 
danga, bet 

su tikslu, pavergti kitą šalį, su
naikinti jos nepriklausamybę

kada ji yra vedama n 
vynės gynimd” prie

remti yra 
socializmo

Tiktai šitokios karės 
nusidėjimas prieš 
principus; o rėmimu* karės tik-

nėra ir negali but nu

laikytųsi logikos, lai 
visą tatai pripažinti,

pavergimo

, “kairieji” 
jie turėtu 

ir tada jie, 
i jos, Busi- 
alistus, ko- 
'rizmo pa-

jos ir kilų šalių soči 
vojančius prieš kaiz 
vojų, pasmerktų savo bolševi
kiškus mokytojus, kurie sumai
šė jų protavimą sayo žioplomis 
teorijomis.

Bėda tečiaus su ta kairias-

yra sufanatizuoti, jogei jau ne
ima savobepajiegįa surišti v 

minti su kita, ir lik 
si, koliojasi ir kolio.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

panų kalbon ir platinama tarp 
žmonių.

“Galė’s Magazine” yra vieni li
telis anglų kalba einantis žurna
las ir turi labai plačią cirkulia
ciją. Jas pats žurnalas spaus
dinama ir ispanų kalba antgal- 
viu “Nueva Civilizacion.” Frirn- 
cisco Cerventez Lopez, naciona-

rius, išleidžia mėnraštį “EI So
cialistą.” Be to, yra daug ma
žesnių laikraščių. “Alba Boja” 
leidžia Zacatecas sindikalislai, o 
“Emancipacion” VA Oros mai- 
nieriai. Buvęs Yukatano gu
bernatorius, Alvarado, apie porą 
savaičių atgal pradėjo išleidinėti

ralod de Mexico.” Vienas dien
raščio puslapis pašvenčiamas 
raštams angųl kalboj. Į FA va ra
do žiūrima, kaipo į kraštutinį

liberalas. Ir jo laikraštiis ve
dama liberališkai buržuazinėj 
dvasioj. Karts nuo karto jis 
mandagiai nupeikia talkininkų 
užsimojimą ant Rusijos ir Ame
rikos intervenciją į Meksikos 
dalykus, v

VENGRIJA.

Darhininkai ir užsieniniai 
reikalai.

Vis Labiau ir labiau išreiškia
ma nepasitcnkiaiimas delei val
džios politikos. Irlandijoje j- 
vesta “demokratija” tankų, or
laivių ir okupacijos armijos pa
gelta. Tos armijos užlaiky
mas, sakoma, atsieina 900,000 
svarų sterlingų mėnesiui. Ru
sijos reakcionieriams siuncTama 
ginklų ir amunicijos, o tuo pa
čiu laiku užreiškiaana parlamen
tui, kad* intervencija į Rusijos 
vidurinius reikalus esanti su
stabdyta ir kareiviai traukiami 
lauk. Nemažiau kišamasi ir i

Sovietai sumažino prostituciją.

Nors Belą Kūno valdžia, liko 
nuversta su talkininkų pagefba, 
bet indoniu yra sužinoti net ir 
dabar apie kai kuriuos sovietų 
darbus. yj

Budapeštas, liepos 7. Pro
letariato diktatūra Vengrijoj pa-

mmažino prostitučių skaičių. 
Didelė didžiuma tų nelaimingų

Vengrijos reikalus. Visa tai 
erzina darbininkus ir kelia pro
testus prieš “demokratiškos” 
valdžios nedemokratiškus dar
bus.

Kazimieras Gugis

Vcda visokius reikalus, kaip krimina liukuose 
taip ir clviliikuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopitras.

.Namų Ofisas:

3323 S. Kalstei M.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
V ’ N. Dcnbarn SI. I 

1111-13 UnIlyBIdt.
Te!. Central 4411

Norint parduoti I.iberty Bondsu 
už aukštų kainų, kreipkitės į

European American 
Bureau

A. PEltapS & CO., Managers 
3249 SOUTH HALSTED Sl llEET 

CHICAGO, ILL.
Taiposgi siunčia pinigus ir 

parduoda laivakortes. Suteikia 
žinias žodžiu ar raštu dykai.

Telcphone Drover 5652

Dr. A. Juozaitis
DENTISTASValandos: nuo 9 ryto iki 9 vai. 

vak. Nčdčliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Haisted St. Chicago, Iii

ku surėdymu, pardavinėjo savo 
kūną, kad tuo bildu padarius 
;au pragyvenimų. Dabar jos 
išsižadėjo to niekingo užsiėmi
mo ir susirado sau kitoniško 
laibo. Apskailliuojama, kad 
įpie 40 nuošimčių visu prostitu-^l 
čių jau išsižadėjo savo senojo 
ižsiėmimo. Sovietai daro pas
tangų, kad visai |)fnaikinus pro
stitucija. Žadama net varu 
prispausti užsiregistravusias 
prostitutes dirbti kokį nors nau-

a Q j] fįi VAIKINU Ir MERGINU 
t' )< ii f B l H NORI Al’SIVEb I I, bet 
B H M H IRI neturėdami rMos susi- 
■rllVV pažinti ir ulmepj.ii mei- 

Hskusj'ySlus, nejlsili apsi
vesti. Palieukojimų Žurnalus vi-, lems 
sutelkia tokią pfoftą. Reikalaukite pa
žiūrėjimui; ten rasite plačiausias infar. 
■nacijas. Žurnalas metams $1. kopija 10c | 

ADVER'l ISiNG JOURNAL
209-210 Temple Court Bkljį. Chicago. Iii. I

Dr. D. J.BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

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

Avė., Roscland, 111.
Telefonas tas pats rezidenci

jai Ar ofisui. Pullman 312 
Valandos; 9 ryto iki 11 d.

2 po pietų iki 4
6 iki 9 vakare.

ANGLIJA.
LONDONAS. — Duonkepių 

streikas). Duonkepių streikas

lia, tyrinėjimo komr'sija pa- 
an.crkė naktinį darbą duonke-

Įvestas nuo karės pradžios. Bet

bū steriką. Tuo bųdu prie blo
gos komunikacijos, pragyveni
mo brangumas ir kitų negery-

duonos badas. Ir šeimynoms 
•d.'kia tureli didelio sumanumo, 
kad nebadavus šiuo laiku. Ligo
ninėms duonkcpyklos kol-kas

Lictuvis Daktaras
DR. S. SAIKELIS

Gydytojas ir chirurgas 
4712 So. Ashland Avė. 

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

Phone Drover 7042 
Cicero office 

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

Phone Cicero 5961
Rezidencija 3336 W. 66th St. 

Phone Proepect 8585

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodcvitiaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmai Floras 15c. Balkonas tOc.
Prie šių kainų priskaitoma ir 

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

Žemaitės RaštaiVrue translntion filed wi!b Ihe post- 
mastei1 at Chicago, Iii. Sept. 6, 191!’ 
is rccjinrcd by thc act of Ūct. 6,1917

MEKSIKA.

Audros centras.

Nors Londone ir jaučiaiTia se-
Karės Metuinduslriniu proletariate (gyva

vimas įtekmingos socialistų par
tijos Meksikoje parodo tatai 
kuoaiškiausiai). Meksika pa
gal savo ekonomišką išsiplėloji- 
mo liapsnį stovi nepalyginamai 
arčiaus prie Rusijos, negu prie

Meksico City. — (Simlikaliz
inas plečiasi). Visoj šalyj sindi- 
kalizmas auga nepatarsiu greL 
tumu. IW\V. skyriai dygsta,

šiuo tarpu pasilieka audros cent
ru. Policislų streikas eina tvar
kiai. .Inos remia miesto rolu- 
žės darbininkai. Be to, ir kili i

kai]) grybai po lietaus. Ir jei 
tatai tęsis kilk ilgiau, lai Viena 
Didelė Unija apsiaus visą šalį sa
vo tinklu. 4

streiko, kad parėmus policistus. jlinę tvarką. Antras atsiliki
mas — karė (.linijos,’Indijos 
ir tam panašų šalių, kurios 
vedamos (kuri vedama. “N.” 
Red.) pasiliuosaviimui iš po 
m iii tarinės priespaudos, už 
savo nepriklausomybę, prieš 
Europos militaristines val
džias.

zacija, apimanti visas parti
jas ir sroves,- i 
darbininkų klesoje; o ne parl 
tijos organizacija. ’Kaipo SOCIALISTŲ POZICIJA KARĖS 
partijos organizacija sovie
tai yra bereikalingi, kuomet 
darbininkai turi socialistų 
partiją.

Amerikos socialistai yra 
permažai apsipažinę su tais' 
dalykais, todėl jie ir daroi sūrimo ir remti savo valdžią jos 
tą nenuoseklumą, kad giria pastangose apginti ją. Nuro- 
sovietų idejąyr karta sirn-aižiusios tatai, “Naujienos” pa- Taip mano ir Brooklyno besiko-

Taigi, jeigu Meksikos socialis-

KLAUSIME.

klausomybę ir gali remti val
džią karėje su priešių grasinan-

jo šiuose miestuose Tampi-

pusių miestan, 
plėšimai, 'l'eči

kur

streiku. Jau ištiko susiremi-

Nesenai “Naujienos” nurodė, 
kad Meksikos socialistai išleido 
atsišaukimą į savo šalies darbi
ninkus, ragindami juos ginti sa-

šiluose dviejuose alsilikiniuo-

lai čia mes turime da ir tre
čią “atsilikimą,” kuriame “kai
rieji” daro išėmimą iš savo 
“principo.” Kas tečiaus tuomet 
pasilieka nuo to jų “principo?”

se mieštuose, kurie randasi prie 
jūrių. Grupo (-ullura Racio
nai”. Agpascalienlės anarchistų

siu organizacijų ir turi įsisteigu
si didelę knygyną. Be (o, ji iš-

dar gaji būt ‘teisingos* karės; 
bet viusosc kituose atsitikimuo
se jos yra šiandie neteisingos.

kai, socialistai neprivalo priešin- 
lics visoms karėms. Tuo bildu 
jie atmeta lokiu žmonių nuomo-

brošiūrų. Gutnlalalajuroj gru
pė radikalių moterų varo nepa-

ventojų. Rezultato užmušta i 
vienas civilis žmogus.

Parlamenlan liko įneštas bi-j 
liūs, kurio tikslas yra uždrausti 
policislams prigulėti prie unijos.! 
Didžiuma parlamento narių re
mia lą bilii|. Bet to hl'lio dėka 
visur auga, nepasitenkinimas ir 
streikai.

skaitymui knyga. Vir
šus papuoštas spalvuota 
iliustracija. Kaina 50c. 
Galima gauti Naujienų 
Ofise— . k

Chicago

Skaitykite ir Platinkite 
N A U J I E N AS



t

e

Subata, Rugsėjo 6 d?, 1919

Skaitytoju Balsai
' išreikštas Šiame skyriuje 
nuomones Redukcija neatsako J

DRAUGAS GVAIZDIKAS 
ATSAKO DRAUGUI 

METAI.

Draugas mėta rūstauja, kad 
aš erzinąs visuomenę. Gerai, bet 
tegul mano draugas Mėta atsa
ko štai ką: jeigu tą “kairia- 
sparnią“ spccialjškiimas yra da
ryti iš nebūto butą, jeigu tie so
cialistų niekintojai dieną ir ąa- 
ktį “veikia” tik tuo vieninteliu 
tikslu, kad pakenkus organizuo
tam darbininką judėjimui, ypa- 
d'ui Socialistą Partijai, dagi vi
sai negudriomis įmonėmis, 
argi galima skai lyties su 
rinitai? Žinoma, kad ne.

jais

kas.Mane dar stebina štai 
Draugas Mėta, tuksiantį kartu 
aciuodamas Naujienoms, jų ve
dėjams, ypač d. Grigaičiui už 
straipsnius, kri t ik lojančius
“kairiasparnią“ “teorijas” ir ją 
“veikimą“, išrodo, kalba už tą 
visuomenę, kurią aš erzinąs, 
šitai man yra visai nebesupran
tama... Bet jeigu ne tai|x jei
gu jis nekalba už tą “erzinimą”

- NAUJI
,.. .1 ■ll.njlBMĮ II J...

NVS, Chica g,o., 111.
MS

visuomenės, tai,ar jjjs skaito ta 
visuomene esant Chicagos Deg
tuko štabą? Kiek man žinoma, 
tai mano rašinėliais yra nepa
tenkinti tik jie ir mano dran
gas Mėta!

Labai norėčiau atsiprašyti sa
vo draugo Mėtos, jei kuomet 
nors ir kuo nors esu jį Įžeidęs. 
Šito, deja, jis nepasako. Iš jo 
rašinėlio suprantu tiek, kad jam 
nepatiko 
suminėta 
lizinas.” 
formuoti,
imk “kairiusparnią

SLSDA. Susivažiavimas. f
Naujienų rir. 199, J. S. Prūse- 

laitis, klaidingai įsivaizdino L. 
LSD. susivažiavimo tarimus ir 
net nt panagrinėjęs S-mo padėji
mo, apreiškia: “Ar-gi nė vieno 
protingo žmog<i.us tame suva
žiavime nebuvo? 
“jeigu ir toliaus
rinks iš savo tarpo valdybą, ku-1 
rios reiks iieškol per laikraščius, 
lai nešvarbu ir toks seimas“...

Dabar pužiurčkime, ar tie ta
riniai taip blogi; ir ar chieagie- 
čiai kaili už valdybos apsileidi
mą? c

O toliau: 
chicagicčiai

KLEIN BROS
HALSTED S 2111h SIS

Rink Klein Bros, tinklelius

toji žinutė, kur buvo 
žodis “bulbinis soeiia- 
Pasistengsiu jį pain- 

Drauge Mėta, paSi- 
išlcislą 

SodalisUį
Partijos Kairiojo Sparno Maįn
irsiąs.” Ten riebiomis raidė
mis parašyta toks dalykas, 
kaip “Dešrinis Socializmas.” 
Draugo Mėtos informucijad dar 
pastebėsiu, kad “kairiasparniai” 
apie lai kalba begalo rimtai. Ta
tai tikiu, kai jis perskaitys tą 
“rimtą” ir, suprantama, neerzi
nantį straipsnį apie 
čia liziną,
kus ir mano sarkazmas 
“bulbinio socializmo,“ ir 
met mano draugas Mėta gal ne
bematys esant reikalingu prašy
ti redakcijos, idant ji kaip nors 
sustabdytą “erzinančius visuo
menę“ Gvaizdiko straipsnelius.

— Gvaizdikas.

dešrinį so- 
jame pasidarys aiš- 

del 
tuo-

Saugi Ranka Jūsų Pinigams
Central Manufacturing District Bank

A STATE BANK
1112 West 35th Street (3 blokai nuo Halsted) Chicago
Kapitalas $550,000.00. Turtas virš 5,000,000.00.
W. N. Jarnagin 

Prezidentas

John W. Gorby 
Vice-President

S. L.
FABIJONAS 
Uirubežinio 
ir Lietuvių 

skyriaus 
vedėjas.

H. E. Poronto 
Vice-Prezident

J. R. Rolley 
Pag. Kasininko
F. C. Hoebel

Pag. Kasininko

F ra n k L. Webb 
Kasininkas

A. Petraitis ir 
J. A. Malooly, 
vedėjai Kcal 
Estate, Tfisu- 
rance ir Mort- 
gage Dcpartm.

A STATE BANK
Imimės ir abejonės savo pinigus į ŠIĄ VISIŠ

KAI SAUGŲ BANKĄ, ČIONAI jūsų pinigai bus SAUGUS. 
Gausite 3-čią procentą ir SUMA ant PAREIKALAVIMO.

PRANEŠIMAS.
Del parankumo žmonėms 'LAUPOMASIS SKYRIUS BUS 

ADARAS VISA DIENA SUBATOJ nuo 9 ryto iki 8 v. vakare. 
NAUJOS BANKO VALANDOS: Kasdiena nuo 9 ryto iki 3 po 

pietą. Seredomis ir VAKARE nuo 6 iki 8 vai. Subatomis 
nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietą.'Taupomasis skyrius adaras 
visą dieną Subotoj nuo 9 ryto iki 8 valnadai vakare!

Dėkite be

oniniiimmitiitiitflitiiiĮitHiiffliiiiffliiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiim

J. S. P. peikia tarimą išleisti j 
gaidas sąsiuvinyj, o ne atskirai 
po vieną. Visu pirma turiu pri-1 
minti, kad nutarta išleisti daline-, 
les jau maž-dailg paskleistos po 
chorus, ir daugelis chorą jam 
dainuoja. Išleidus jas atskirai 
(po vieną) biznio daug tarp tu 
chorą nepadarysi, liktai iškuš- 
čiai butą daug didesni, lai ir vis
kas. Bet tas daineles palikti ar- 
chive ir vis naujas leisti butą 
didžiausias nusidėjimas prieš 
kompozitorius ir pačią dailę. 
Nes jau ir dubar vienas kompo
zitorius pasakė, kad kol los dai
neles nebus išleistos, aš atsisa
kau (langiaus gaminti... Aš nia- i 
tau didesnį parankamą dėl cho- ■ 
rą leisti jas sąsiuvinyje. Ir dcl-

išgalės pasirinkt ir dainelę (ten 
bus ir sunkesniu ir lengvesniu). 
Biznio žvilgsniu taip-gi yru gera 
dėlto, kad kiekvienas daininin
kas galės įsigyt visas daineles 
kartu (lai labai svarbu aurėt at
minčiai) ir kiekvienam jas gan- i 
natri pirkti, nereiks nusirašinėl. ' 
Belo, lai rodys, kad Susivieniji
mas veikia ir chorai mielai dė
sis prie musą.

dvbos. Turbūt 'ir J. S. P. žino

ginčiai, ir kvietė kilus chorus 
prisidėti. Kol kiti chorai prisi
dėjo, chicagie&ai suspėjo paga
mini tris daineles vardu viso 
Susivienijimo. O kai prisidėjo 
(langiaus choru, tapo sutvertas 
pirmas apskritys. Apskri&o val
dyba tapo išrinkt i ant vietos. O 
centras rinkta referendumu. 
Referendumas užsitęsė pusę 
melą ir valdyba tapo išrinkta. 
Pirm., ir ižd. iš Chicagos, o sek
retorius iš New Yorko. Valdy
ba užėmus vielą liepos mėnesyj, 
klausė: ką chorai mano - - 
jie tiems metams rinkti ar se
kantiems? Chorai pritarė, kad 
jie. butų ir l'itos metus ir sekan
čius (lai buvo paskelbta laikraš
čiuose). Tuo t irpu chichgiečią 
apskritys rengė konceitus, pik
nikus ir už gautą pelną pirkosi 
gaidų: Jau 1917 m. jis turėjo

LIETUVIU DITAUTA,A

arba 
valgyti, ir to 
Tikrai žino-

Niekuomet senovinėj lietuvių 
istorijoje nebuvo galima rasti 
kas butų buvę prieštarauja
ma kas link meiles ir paguo- 
donės tėvynės. Niekuomet ne
steigdavo įstatų, kad to 
kito negalima 
negalima gerti.
me kad musų protėviai su pa
sididžiavimu priešindavosi 
prieš tokį įstatymą, kadangi 
buvo persitikrinę, kad vynas 
ir lengvas alus buvo vaistas 
vartojant juos ne po daug.
Per tūlų laikų Lenkiškai-Lie- 
tuviška Balto birelio Aludarė, 
Wbilc Eagie Products Com- 
pany, leidžia 
near beer”, 

gauti visose

taip vadinamų 
“Piwo”, kurį ga- 

! saldainiu 
cream par- 

grosernCse, ir 
Atminkite kas tai visuo- 
buvo ir yra liejusiai iki

«

linui 
sankrovose, “ 
lofs”, aludėse, 
lt.
met
pastarojo laiko.

White Eagie ProductsCompany
38411 and Racine Avenue

Telefonas Yards 158 '

Severas vaistų Išpardavimas 
Pus mus yra didysai sandelis Severos vai
stų . Kares mokesčių nepridedamu prie 
šitų kainų.
Antisepsolius — 35 
c. didis ...... 29c
Plaučiams Baisu
mas 25e dydis 22c 
Pančiams Baisu
mas 50c dydis 39c 
Gyvasties Baisu
mus 85c dydis 73c 
Kraujo valytojas 
81.25 dydis .. 98c 
Nuo šalčio ir gri
po plotkelės 30c 
i ik lai ............. 26c
Širdies tonikas '— 
$1.25 už ......... 98c

I Pankelyje Išpardavimas
Inkstams ir kepe
nims — $1.25, da
bar už ......... $1.09
Inkstams ir kepe
nims — 75c. dabar 
už ................ 69c
Nervolonas — $1.25 
už ................ $1.09
Odinis muilas 
25e 3 šmotai.. 
Plokštelės nuo 
vos skaudėjimo 
už ................
Gydantysis t<
las 25c. už .. 19c

55 c 
gal 
25c 
21c

Kiti specialumai
Trinerio Kartusis Vynas . ..
Grynas vaisluotas alkoholis puskvor- 

............................................. 95c 
/fautieiul Geležis ir Vynas, kvorta $1.09
Novako pilė# — krabelė ............. 16c

. . 79c

Panedčlio pigumai.
— Grabam

muilas
Muilas — 
skalbyklos 
lt) brusų .... 53c 
Geresota miltai, % 
bačkos maišelis tik 
tai už ......... $1.73
Uneeda sausainiai; 
sodiniai sausainiai 

3 pakučiai už 20c 
Sudėtinis prietai- 
sas —< Panaudok 
bonkų karštam fom 
deniui /tryksbunu 
švirkšliu; šitas su- 

taisymas susideda 
iš geriausios rū
šies srauniai tekan 
čios dūdeles ir už
sukamų galų; pa
siūloma už .. 78c 
Lovoms užklodės 
— Tik pilkos; mė
lynais ar baltai 
raudonais kraštais 
lanki vilna, dydis 
GI) per 78 colius; 
specialiai parduo
dama pora . . $2.47 
Aukso medaliu le-

koris, geras visok
iam medžiui; galio 
ninčse skardinėse 
galionui .... $1.49 
Apsiaustams ging- 
hamai, gražiai lan
guoti; dvigubo plo
čio; visokių naujų 
rudeninių madų, 
jardas .......... 19c
Vaikų šilkeliai — 
iš gelumbės, gerai 
padirbti; panešio- 
jamas šlikutis; di
delis pasirinkimas 
spalvų; po .. 39c 
Viedreliai vandeni 
ui — 12 kvortų mū 
lynai ir baltai pa- 
livoli vandeniui vi 
cdretiai; berumbi- 

... 59c 
nuleidai

> ge-

u

Moterim i r Vyram
Dr. J. SHANKM
Gydytojas Ir Chirurgas

Ofisai: I 
859 North

Rdbey Street I 
Vai.—8 iki 10 a.m. 

nuo 7 iki 9 vakaro 
802 W. Madison St. I 

11 rylų iki 7 vai. vak

GERI RAKANDAI
Kukam 
si ture 
palaikis 
parduodame

R .90
hai; stąri šonai; Vertus 
Martino ar oksiduota ap 
sibaiga; $12.95 vertė po

Jums Irūksta naujų veikalų 
perstatymui scenoje ateinančiu 
sezonu. 'lai štai jums maloni 
žinia: Puiki komedija, •'kurių 
kitų syk lošė Chicagoje Dramos 
aktoriai ir kurios niekur nega
lima buvo gauti, dabar tapo at- 
spauzdinta ir ją galima bus loš
ti visur. 'Tai komedija —

AUKSO VERŠIS.

ORKESTRĄ-BENĄ
Parūpina visokiems 

reikalams

J. SALAKAS
1414 So. 49th Court 

Cicero, III.
Tel. Cicero 2316

VAKARŲ RENGfiJAI.
TĖMYKITE!

engvomis Išlygomis
aslai perkami ilgam laikui, 'lodei lik geriau- 
jusų mintuose. Jie ilginus patvers ir ilginus 

gražiais iš melų j metus. Tai lokius mes

Jeigu jus nesi* 
jaučiat gerai 
ateikit pas 
mane

ai; po ...
Raštuoti i 
apsiaustams 
liausi mėlyni Am- 
merikos 
apsiaustams;
žėlu ar margų pel
nytų; jardas 17’/fc

audeklai
dru-

t
lik M. Petrausko pagamintą 
(mišriems bals.) 10 dainelių, .o 
vėliau padarė sąsiuvinį O 
pats Susivienijimas nieko nevei
kė. Pasirodė laikraščiuose pa- 
jiiškojimas valdybos. Vėliau 
paaiškėjo, kad pirm., /išvažiavęs 
Į Rusiją, o sckt'rlorius pasida
vęs j kariuomenę. Kandidatai, 
ar jie buvo kviesti, ar n.e užėmė i 
vielų, to nieks nežino, nes pas 
sekretorių buvo tos blankos su 
kandidatais. Tata/i Apskritys, 
permalęs reikalą išrinko komi- 
l( tą, kuris turėjo paskelbt nau
jus balsavimus išrinkimui val
dybos. Belo, dar nutarė išsiun- 
'li irt visiems chorams po 10-13 

ąiigščiaus minėto sąsiuvi- 
jei kuris to reikalaus. Ti- 
kad “Vilijos” choras irgi

no; 
kiu, 
gavo, bet gal nežino, kad tik trįs 
yra Susivienijimo, o septynios 
apskričio kaštais gamintos.

Referendumas perėjo. Jis pa
rodė, kad išrinkti yra cliicagie- 
či:it;;, nors iš 23 chorą tik 7 Chi- 
ergoje. Taigi už išrinkimą ją 
nėra kaili chiacgiečiai. Bet aš 
manau, jie kalti yra liek, kad 
veikia ir turli ką parodyt, bet 
mažai garsinasi ir nesigiria sa
vo nuveiktais darbais. Juk ne i 
vi/na apielinkė, negi choras ne- į 
miv(‘ikė dauginus, nė. dėl organi- < 
žavimo, nė dėl gaminimo dai- ’

Dabar dėlto išleidimo. J. S.
P. sako, 'kad “leis Susivieniji-1 

Ė m o pinigais.” žinoma, jeigu ' 
Ė ją buttj. Bet tanu* ižde yra lik 

dėl 
lai

Bei 
ne-

'$92.01)... Jeigu nutarimas 
'imtinių mokesčių pereis, 
■chorai sumokėtą $115.0(1. 
■su tais pinigais ne lik išleist

daįnelią (apie 30) neįstengtą lt 
Finansinis klausimas teks iš- j 

rišti komisijai. O ji tiki, kad

kymais. Apskritys iš savo iždo 
' hiip-gi gal nors porą žirniu pa
skirs. Taigi dabar jeigu tas

n.o vardu, ar gali kas būt prie
šingas? Kas-nors bet jau chica-! 
giečiai šilo klausimo nepames, 
nors jiems ir vieniems įjriseilą 
aid savą pečiu jį išnešti.

GERBIAMAJAI VISUOMENEI:
Užsakymus kruša arba telefonu išpildomo specialiu pasistengimu, išpildydami tą pa- g 
čią dieną. g

jos“ choro tie neaiškumai proto
kole įvedė Į keblumą, nes visi 
tarimai nėra pažymėli ir nutar
tieji neaiškiai apibudinti.

Kad palikta mokestis nuo cho
ro, tuii. dėlto ir persikėlimo mo-

7-šmotė pietaujamojo kambario eilė; \ViUiani ir Mary periodo 
mados; dideliu viršum siūlas, ištraukiamas iki G pėdu; \ieno 
aržuolo Jakobinine apibaiga; G krėslai pritaikyti

Matracai; vieno vailoko;
didžių, po .......................

apmušti

Naujienų knygynas įsigijo ši
tos komedijos knygelių geroką 
pundą, idant greitai patarnavus 
visiems lošėjams, kaip Chicago
je, taip ir kituos miestuose. 
Knygelės kaina 15c. Veikalų sta
tant scenoje, reikia tur-ėti G kny
geles. Kaipo patarnavimų artis
tams Naujienų knygynas perkan
tiems G knygeles ant syk parduos 
jas už 75c. Skubinkite su užsa
kymais. Siųskite savo užsaky
mus kartu su pinigais įadresu:

NAUJIENOS 
1739 South Halsted Street 

Chicago, III.

45 svarai; 'visokių ‘įi 75

Matracai; valinio v 
ko viršus ir apačia;

$7 45

ikejimu Istorija
Parašė P. D. CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE 

Teologijos Profesorius.
Lietuvių kalbon vertė J. LAUKIS.

Šioje didžiulėje knygoje yra aprašyta visokie 
tikėjimai su daugybe paveikslų jų dievų, dievaičių, 
relikvijų, bažnyčių, šventinyčių ir tt.

Ši knyga yra reikalinga ypatingai tiems, kurie 
šiokiu ar kitokiu reikalu susiduria su tikėjimu.

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

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

Tai yra stambus gilaus tyrinėjimo veikalas.
Kaina $7.00.

Jos reikalaudami siųskite užsakymus drauge 
su pinigais į

A. HERMANAS
LIETUVYS

MALĖVOTOJAS IR
POPIERUOTOJAS

i 529 N. Kedzie Avė.
Chica III.

971Tel. Kemuc 
Telefonuųkitc po G v. vak.

DR. O. VAITUSH, O. D.
Lietuvis akių 

specialistas.
Egzaminuoju 

nk's ir teisingai 
prirenka aki
nius. Jeigu esi 
nervuotas, skau 
da galvą,, arba 
galva sukas ka
da važiuoji str-\ 
eetkariu, krei 
vos akis, lilaros \ 
bėga krūvon sk
aitant, arba kitoki keblumai. Atei
kite ir pamatykite mane, patarimas 
dykai dėl motoru, vyru ir vaikų. 
Valandos nuo 10 ryto lig 8 vakare. 
Nedėliomis nuo 10 lig 1 po pietų.

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

KODĖL?
Tai gana aišku

NAUJIENOS

yra užvis daugiausia 
skaitomas lietuvių 

laikraštis.

TODĖL IR
II III

NAUJIENŲ

apskelbimai

atneša geriausias 
pasekmes.

Chicago, III. ,
(Seka ant 6 pusi.)

1739 So. Halsted Si



(Tąsa nuo 5-to pusi.)
kesčių neįvesta, nes jeigu įstoji
mas 25c., tai neužsimoką nė 
blankų daryt, nū štampų gadyt 
jį siutinėjau!.
įdomu žinot, kai
daro). Taigi čia
lenkta su
Jeigu tik mes žiūrėsime, kad su-

(Abeliai butu 
kiti chorai 

mažai apsi- 
demokratiišknimi.

išeis demokratiškai.

Kalbapt apie operą — buvo 
įnešimas leisti ją. Bet jos kol 
kds nėra ant rankų. O jeigu pa
sitaikytų ir chorai tai remtų ir 
pageidautų - kodėl ne? Tai už
giri i ir palikta valdybai susiži- 
not dėl siūlomos operos. 'Pa
lm*, rodos,'nieko bloga. •

radus, turėtume tai remti, nes 
jeigu mes vadinamės “Socialis
tų Susivienijimas,” tai kodėl 
mus neduot gvaranlijos, kad ne-

galėjo užtikrini, kad mes ne
kenksiu!... Pats pris’dėjiniftts 
gi nereikalauja, kad kiekvienas 
dainorius butų socialistas. Tu
rinu* juk aiškiai pasakyta, kad 
“kiekvienas chorus turi pilną 
aulononfją savo veikime, ant

principams.” Aišku, kad parti- 
viška organizacija tu.rj turėt sa-

l’ž rezoliucijas Internaciona
lo kliūtimi ir kt., rodos, nėra 
ko pik t. Tai yra mintis taip
aiškk būtent: ką manė delegatai, 
prisidėdami prie LSS. Chorai 
balsuodami už jas nieko nema
tys paslėpta. Priims ar atmes 

jų dalykas.
Aš manau, avškumas, ir ži

nojimas svarstomo ar kritikuo
jamo dalyko būtinai rcikalin

lijos,” choras nebuvo gerai su
pažindinti su tais tarimais ir ap
linkybėmis todėl ir atmetė kai
po nevertus vikdyti gyveninum. 
Tikiu, jeigu .1. S. P. butų susi

veikimu ir pačiu jo organizavi
mu, jis nebūtų drįsęs taip įžeis
ti chicagicčius ir patį susivažia
vimą. Taigi daug geriau butų 
duot gerų sumanymų referendu
mui ir laikraščiuose juos apgint 
ir parodyt jų geras puseS, negu 
be reikalo įžeidinėti tuos, kurie 
organizavo ir veikė ir mano vei
kti sulig savo išgalės. Taipgi 
butų pageidaujama, kad chorai, 
kuriems kas neaišku, keltų ne
aiškumus ir diskusuotų apie sa
vo reikalus, nes jeigu jau esa
me apie 1100 natrių, turim ir sa
vo organizacijos užduotis žinoti.

— Delegatas.

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu 
viška Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank
807-809 W. 35th SI., kampas S. Halsted SI.

Vieninlėlė grynai Lietuviška Banku po priežiūra Valdžios ir Ban
kas Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
Padėkite savo taupomuosius pinigus į šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvarantuojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti' ant pareikalavimo.

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigus.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
Rankos valandos nuo 9 ryto iki 4 po pietą Sukatoje nuo 9 ryto iki 
12d. Utarninko ir Subatos vakare iki 9 vai. vak.

VYRIAUSYBĖ:
JONAS Ik RRJ'NZA, Pirmininkas JULIUS C. BRENZA. Kaslerius 
JONAS KROTKAS, Vice-Pirm. S. A. SZYMKėV.lCZ, Vice-Prez.

DIREKTORIAI:
ANTANAS BRAZIS JONAS KROTKAS
ANT. ENZBIGIEL ZIGM. BALCZ1KONIS
ST. SZYMKIEW1CZ JUSTIN MACKEWICH
M. S. BRENZA * JUIJLS G. BRENZA.

JONAS B. BRENZA,

F A R M O S
Viena farma 200 akrą, per kurią bėga upė vadinama Pcnt- 

\vater River, geros ganyklos. 10 akrą miško, geri budinkal, 28 gal
vijai, 7 arkliai, 7 kiaulės, žąsy pulkas ir vistu; šieno 50 toną'jau 
namie. Apie t uolios nuo miesto, arti mokyklos, mažai kalneliu. 
Parduos po *(»" akrą, arba mainis ant (’hieagos prapertės, kita 
forma SU akrą su gerais bmlinkais, 2 mylios nuo miesto, (I akrai 
miško, upelis teka per gansklą, sodas palei pat žvyrinį kelią, že
mė labai gera. Kaina *65.00, arba mainis ant Grand Rapids pro- 
pertės. Ir daugiau didelių gerą farmą yra visokių pardavimui 
taipgi mažesnių ir pigesnių išmokestimis. Pas mus geriausia, 
nes su pačiais savininkais deri kaip nori. J musų miestelį trau
kiniai ateina tris kartps j dieną, taipgi ir nedėldieniais.
M. VVALENCIUS, BOX 96, H ART, MICHIGA<

KNYGA VALGIŲ GAMINIMUI.
Jau išėjo iš spaudos, kurioje telpa 100 geriausių parinktų ir 

išmėgintų valgių. Sutaisyta gražiai, turi 161 puslapius 9x6 colius 
didumo. Kaina >1.25 su prisiuptimu. Gaunama J. Budriki) kny
gyne, adresas:
Juozapas F. Budrik, 3343 S. Halsted st., Chicago, III.

Bridgeport Painting & Hardware Gompany
(Not inc.).

Malevojimo, dekoravimo, popierių klijavimo, kalcimavimo ir grei
ti avimo.

Malevos, aliejai, lakeriai, Šepečiai, kalcimas, sieninė popiera, stilu 
F las, geležiniaiSavorai ir tt.

Mes patarnaujame visos® dalyse miesto.
3149 So. Halsted Street, Telephone Yards 7282

* -------- /

VLKNATINIH BKGUTRUOTA8
VYRĄMS

APTIEKORTUB ANT RRIDGRPOMTO

(M
 Akiniai aokho rtmuoae nuo lt.00 Ir »a- 

gAėiau. Sidabro rėmuose nuo |1.00 Ir 
aoRičiau. Pritaikoma akiniu* u4<iyk* 
Atminkit: Galvon not^jima*. nervikku- 
maa. akių akaudėjima*, apvilkima* ir 
tt. yra vaisiai* (vairių lijrų, kurio* ga
li būti praialinto* uerų akinių pritaky- 
mu. lityrimaa utdykų, J*l perkti ar 
•kauda akis. J*i Jos raudono*. Jei gal
va sopa. Jei blogai matai, Jei akt* •lip
yta, netęsk ilgiau, o Jieikok pagalbos 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma •- 
kiniai utdykų. Atmink, kad ma* ko*- 
nam gvarantuojam akiniu* ir kiekvia- 

■nam gerai prirenka**.

8. M. MESIKOFF. Ekspertas Optika*.
Jei jų* eergate ir reikalaujate patarimo arba vaietų, ateikit pa* mane. Al burna *P- 
tiekorius Rusijoj viri 10 metų. Amerikoj 16 metų. Ai duodu patarimu* DYKAI. Galia 
padaryti bile kokiu* rus ii k u* vaistu*. Ai rekomenduoju tik GERUS daktaro*. Al **a 
draugas Įmonių.

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

SERGANTI ŽMONES
Užsisenėjusios ligos gydomos be Operacijos. Serum dėl pri- 

vatiškų ligų. Francuziškų daktarų gydymas dėl Kraujo ligų.
0 M 2221 So. Kedzie AvenueDr. wla Van Paing vai. i—s; 7—9 Po pietų

p., m.N
M"

KOKIAM TIKSLUI LEIDŽIA
MA “ŽARIJA“?

Subata, Rugsėjo (• u., 1919

n e tani 'Uksini ki
ne sutriuškinimui

Kuomet LSS. VIII rajonas 
sumanė leisti savo organą “žil
ąją,” 'buvo manyta, kad tas la
pelis išdidinęs ii* bus pašvęstas 
kovai prieš kapitalizmą, prieš 
darbininkų neprietelius ir tt. 
Bet apsirikta. Dabar pasirodė;, 
jog “Žarija 
džiauni,
kapitalizmo, ne išliuosuoti dar
bininkus, ar bent nurodyt jiems 
budus kaip reikia kovot prieš j 
nelikusį surėdymą. Dabar vie
ton visa to, “Žarija“ liko papra-j 
siu šlamšteliu, kuriame beveik • 
nieko daugiau ir nerašoma,’ 
kaip lik apie dienraštį “Ntiujic-j 
nas” ir P. Grigaitį, ir tai viso-( 
kių piktų šmeižtų. (Tų šmeižtų 
iš “Žarijos” čia neatkartosiu, * 
nes daugelis juos žino). Tokius 
“raštus” skaito darbininkai! Ir 
daugelis jų dar didžiuojasi: 
“Matai, kad peria lai peria Gri
gaičiui kailį...” Suprantama, ši 
taip kalba — didžiuojasi tik 
tamsus žmonės, kurie neturi 
j n; 174! a u.šio supratimo apie sa
vo ir kitų darbininkų reikalus.

Kiek yra proto tų žmonių, gal 
vose, kurie kas savaitę leidžia 
tą atsiprašant ‘laikraštį“, deda 

aukoja savo sunkiai uždirb
tus centus, kad jame rastų vie
tos visokį šmeižtai ir kelionės? 
Juk yra tokių darbininkų, kurie* 
net pasižadėję kas mėnuo mo
kėti tam tikrų duoklių minėtų
jų “raštų” leidimui! Bet jie už
miršta, jogei aukauja ir re
mia savo neprietelį. Nepriete
lį todėl, kad to lapo išleidimas

šimtas dolerių, kurie turi bul 
sudėti darbininkų, tų, kurie kas 
die gyvena nepertekliuje, ir lau
kia nežinomo-neužtiikrinlo ry
tojaus. Tokių “laikraščių” ve
dėjai betgi išvilioja iš tų alksta il
čių, šeimyną vieną-kilą dolerį 

neva “praveohnui geresnio su
rėdymo, geresnės ateities” ir 
11. Vargšai ir mano, kad jctyu 
remiamas “laikraštis” šmeiš P. 
Grigaitį ir “Naujienas,” tai pa- 

su- 
ne-

to “Žarija” nepadarys, čia 
v pa tiško pobūdžio kova; 
“Žarija” yra tos ypaitiškos

šaulyje įvyks |M‘rversmas, 
grius kapitalizmo sistema, 
bus kraujo praliejimo, k 
vių/kalėjimų ir, abelnai, visų 
tų kančių, kurias pergyvena dar 
bininkų klesa.

Ne, netaip yra... Juozai ar 
Vincui vilioja iš vargšų darbi
ninkų kruvinai uždirbtus cen
tus, o išvilioję — tuos centus 
jie panaudoja vieno ar kilo 
jiems nepatinkamo asmens 
šmeižimui. Bet kiekvienas žino, 
kad nuo to pasaulis nepersikeis, 
jog kapitalizmas nesugrius, ši-

tik
ir 

ko
vos organu. Jei Juozui ar Vin
cui nepatinka P. Grigaičio įsi
tikinimai arba jo pažvalgos, 
kad tokie Juozai ar Vincai klai
dina ir išnaudoja darbininkus, 
tai tegul jie savo, tamsios poli
tikos vedimui leidžia “organą“ 
savais pinigais, bet ne iš darb'’- 
ninkų vilioja juos. Ot kode! dar 
bininkai, remdami “Žariją“ re- 
nvia savo neprietelį.

Jei iš žmogaus ]xinigus išvi- 
lioji vienam tikslui, taigi žadė
damas jam laisvę, o paskui ne
duodi jos (ir nebandai duoti)., 
dagi tuos išviliotus pinigus pa- 
naudoji saviems tikslams, savo 
tamsios politikos apgynimui, 
tai reiškia apgauni bėdiną dar
bininką... Tuo pats lieki jų 
(darbininkų) n?prietelium.

To neužtenka. Yra kita prie
žastis, kuri taipgi parodo t i 
žmonių veidą. Tai tas, kad jie, 
P. Grigaitį nenug isdins, bent 
Užvedė medžioklę prieš darbi
ninkus. Aš skail.i t ir Grigaitį 
iian>i!i»nku, beto kartu ir va- 
Wu). Orgainizuoitoj)i “4” sky- 
mininkų grupė baudžia ir mėto 
iš LSS. kuopų tuos narius, ku
rie nepritaria tų gaivalų žy
giams. Susipratę darbininkai 
turi tik nusistebėti iš tokių apsi
reiškimų. Kas matė, kad nariui 
jau nevalia nei kritikuoti Jų pik 
tus darbus laikraštyj ar susirin- 
klmuoaes bet turi kentėti sukau

BIZNIERIAI, SITAI JUMS BIZNIS!
Šitai Jums Progai

ŠEŠIOLIKA TŪKSTANČIŲ ŠEIMYNŲ BĖDAVOJA, 
KAD NETURI BIZNIERIŲ

AITŲ NAMŲ GYVENTOJAMS REIKIA ŠTORŲ.
■— .................... ...... ......................... 1 .............................. .............. ....... ....... ...... *.................. . 1 ... .. .............■—*——■

Pradėkite šiandien, nes rytoj gali būti pervėlu. Kada visos praperte^ bus 
pavestos (restriktytos vien tik rezidencijoms, tai čia nebebus galima jokio biznio 
užvesti.

Kaip matote ant paveikslo. Čia yra prapertes paskirtos gražioms reziden
cijoms. čia jau gyvena šešiolika tūkstančių šeimynų, o biznierių taip kaip ir ne
būtų. Taigi visas šitas šeimynas reikia aprūpinti visokių krautuvių tavorais. 
Reikia č’.a visokių štorų, ir juos čia galima uždėti, kol dar tas neuždrausta.

Nėra skirtumo kokį biznį Tamsta turėtum ar norėtum užsidėti. Pasisekimas 
Tan.'stos biznyje yra užtikrintas. Didelė nauja proga jums pati siūlosi j rankas. 
Jus tik ateikite ir pasinaudokite ja.

Čia įsigyti savus namus ir pradėti savo biznį labai lengva. TAMSTA GALI 
PRADĖTI SU MAŽU, IR MOKĖTI NE PO DAUG KAS MĖNESĮ. Viskas atlie
kama be jokių painiu, nereikia tamstai advokatų samdyties, nes musų kontrak
tai yra padaromi ant vietos ir juos gvarantuoja žinomoji visoj Amerikoj Chi
cago Title and Trust kompanija.

b- ■ - -- ’ .

, Jeigu norite pamtilyU šitas p ra pertus, meldžiu 
pasimatyti su manim. i ■ ■ *

ADAM MARKŪNAS
Lithuanian Dep. Sales Manager 

847 First National Bank Building Chicago 
Telephone: Randolph 7400

Rimu ant prnpcrčių kas vakaras mm 5 vai. vaka

KUPONAS.
Iškirpkite šitą kuponą, išpildykite ji ir pasiųskite šiuo 

adresu: Adam Markūnas, 847 First National Bank Building, 
Chcago, III.

I Gerbiamasis:—
Aš noriu sužinoti (langiaus apie lai, kaip aš galėčiau įsi- I taisyti biznį toj naujoj vietoj, kur trūksta bižnirių, ir koks 

biznis goriausia man tiktą užsidėti.

51 Avė. ir W. 19th Str
Telephone: Parkholme,•»

Labai paranku alvažiuotf karais, bet jeigu norite tai tik 
patelefonuokil Cicero 225, tada automobilius atveš jus dykai.

Mano
Cicero.

Mano

Mano

vardas ir pavarde

adresas

dabartinis biznis

tašytų
laikus

Rusijo
valdžios.

dę dantis, kad ir kuolą 
ant galvos... Šitokius 
darbininkai pergyveno 
je prie dčspoto caro 
Bet tie laikai jau praėjo ir kita!
tokia vergija ant darbininkų ne- 
užviešpa liaus!

Taigi visa tai liudija kokiam, 
tikslui leidžiama ta “Žarija“ ir 
kaip ji “liuosuoja” darbininkus.

Dadbtininkai apie tai turėtų pa 
galvoti ir suprasti ką jie remia 
savo sunkiai uždirbtais centais. 
Nemanykit, kad aukauja! savus 
pinigus (kariais ir paskutinius) 
leidimui tokio lapelio jus prisi
dedate prie sutvėrimo “naujo 
svieto”, naujo ir geresnio gyve
nimo. . . . Ne. Tamsiausias dar
bininkas gali suprasti, jog Gri
gaitis ir “Naujienos” nėra prie 

ndt'ikusio pasaulio surė-žasčia 
dymo, nepakeliamo darbininkų 
vargo, ašarų, kraujo praliejimo 
ir kitų įvairių priežasčių, darbi- 
minkų gyvenime atsikartojan
čių.

Retas kuris to nesupranta. 
Retas nežino, jog šiandie pašau 
lį valdo saujale kapitalistų, ku
riuos palaiko militare spėka. 
Tas gaivalas valdo darbininkų 
klesą. žinia juk, kad G. dar ne
gimęs buvo, kaip darbininkų 
klesa gyveno vergijoj, skurde. 
Bet daugelis tamstių darbinin
kų taip Ir tiki, kad jeigu nebus valų — kadir dar taip “kairus 
Chica^oJ P. Grigaičio ir “Nau jie butų! ---- šešėlis Baltasai.

DR. A. MONTVID
CHICAGO 

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

18lli fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

2121 North \Vestern Avė. 
Valandos: 6 iki 8 vakare.

Rezidencijos telefonas West 6126

jienų”, tai pasaulis apsivers au-

mus, darbininkai gyvens per
tekliuje — visiems kris iš dan
gaus kepti karveliai! Visai ne- 
taip. Darbininkai gyvena netik 
Chicagoje, Amerikoje, bet vi
same pasaulyje, ir didžiumai 
jų nei sapne ntžinomas Grigai-

Taigi kas remia “Žariją” tuo 
liksiu, kad “išbombardavus” iš 
Chicagos P. Grigaitį ir dienraš
tį “Naujienas”, kad suvertus ka 
pitalizmą ir išliuosavus darbi
ninkus, tas yra paskutinis neiš 
manelis, ignoramllas!

Kapitalizmo sistema tol vieš
pataus, kol darbininkai tikės 
vjsoįkliems Juozams, Vincams 
ir kitiems panašaus plauko ele
mentam^. Todelei darbininkai 
privalo būti atsargus ir nerem
ti jų judėjimą stabdančių gai-

Į- TEISIŲ
Vadovas ir Patarėjas

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

1!'■*?*
į 6 Naudinga knygelė ypatingai norintiems su- 

sipažinti su įvairiomis legnliskomis teise-
' mis. 141 pusi.

KAINA 50/CENTŲ.
* Su pritriuntimu

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

Pagal Instatymus.
Indomi ir pamokinanti knyga vyrams ir mote

rims. 158 puslapiai. Kaina 40c. Galima gauti

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



< Lietuvių Rateliuose.
BRIGHTON PARK

Brightonparkiečiai ir vėl tu
rėjo pasilinksminimą. Pereitą 

savaitę čia apsivedė Jonas Bal
čiūnas su y-le Ona Jasinskaite. 
Jonas Balčiūnas nesenai sugrįžo 
iš )>. V. kariuomenės, kur ištar
navo daugiau kaip metus lai
ko. Prieš išeisiant kariuomenėn. 
Jonas Balčiūnas buvo žinomas 
kaipo vienas veikliausias narys

susirnkę, smagiai pasilinksmi
no. Išsiskirstydami namo, nuo
širdžiai linkėjo jaunavedžiams 
laimingo šeimyniško gyvenimo. 
Abu jaunavedžiai pažadėjo veik
li ir toliau tarpe Brighton Parko 
jaunimo.

Kažin kuris bus laba r sekantis 
iš daug esančių kandidatų, į mo
terystes stoną? Pagyvensim, pa
matysim.

— Justinas Gustaitis.

BURNSIDE.

priduoda, energijos yjrikejams.
Aš jokiiiTuščių prasimanymų 

nerašiau ir nemaną^ nieko blo
go apie Šv. J. K. K. Kitą sykį tai 
M. M. S. gerinus supranta, ką 
skaito. Daugiau aš jums, M. M. 
S., neatsakinėsiu. šiame dalyke, 
bus viskas. ..— B. J. Bronius.

Partijų Konvencijos
Kom. Part. Smolnianie.

Šiandie kaip nuvažiavau į

Į JŪSŲ PLAUKAI reikalauja stiprinamo
jo vaisto. Kiekvienas 

turčių vartoti tam tikslui gerą vaistą; musų 
nuomone nėra geresnio kaip 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 j dieną, norint 

užlaikyti ją sveikame stovyje. .lūs patirsite, 
kad Severos Antisepsolius geriausiai tinka tam 
tikslui. Mes lik prašome, kad jj gerai ištirlu- 
nictc. Kaina 35 ir 2. centai valdžios mokesčių.

Į p.---------------------- -----  / ^1

| Saugokite Savo AkLĮ

Ar Skauda Jums Strėnas?

Keistučio Pašejpinio Kliubo Cho 
ro ir Dramos skyriaus. Ir nenu
ilstantis veikėjas LSS. 174 kuo
pos. Dirbo nudėtose organiza
cijos iki išėjo kasiuomenėn. 
Sugrįžęs iš kariuomenei irgi 

pradėjo veikti išnaujo.
P-le Ona Jasinskaite yra daug 

•pasidarbavusi Keistučio Chore 
ir Dramos skyriuje. Ji bilvė 
pirmutinė veikėja Birghton Par
ke.

Balčiūnų vestuvės buvo labai 
linksimos, nes nebuvo to nema
lonaus triukšmo, kaip kad pa
prastai lietuvių vestuvėse pasi
taiko.. Gražus būrys jaunimo,

“Naujienų" n r. 197, niekuris 
S. užmeta man, buk aš 

i neteisingą žinią esu parašęs a- 
I pie vietos draugijų veikimą, 
i Buk aš priskaitęs Apšvietus ir 
Dailės Draugiją prie neveiklių
jų. Tečiaus, matoma, M. M. S. 
nesuprato mano sakinio. Mano 
buvo pasakyta: “Yra trįs pašel- 
pinės draugijos, šv. Jono Krik
štytojo, SLA. 63 kp. ir Apšvie
tus ir Dailės Draugija, kurios, 
atskirai veikdamos, negali pasi
girti savo nuveiktais darbais. 

T ugi nariai pagalvokite. Susidė
jus krūvon, tai ir veikimas atro
dytų naudingesnis."

Aš nesakiau, kad nė viena

Pranešu Visiem
Kad Salutc Stomach Bittek^ yra 

pripažintas \Vashingtonc, D. rt\'. už 
tikrą ir geriausią gyduolę (lel kiek
vieno, katras tik jaučias vidurii; ne
sveikatą, skauda po krutinę, vidu
rių užkietėjimą, skilvio nedirbima 
neskanaus atsirūgimo neturint ape
tite, galvos skausmą strėnų ir inkstų 
ir taip toliau. Salutes Stomach Bit- 
ters viską prašalina ir palieka lai
mingu, taigi kurie jaučiatės nykstat, 
tai persitikrinkite, o busite užganė
dinti. Kaina bonkai $1.50, 2 bonkos 
$3.00, 3 bonkos $1.00, 6 bonkos $7.50 
12 bonkų $14.00.

Salute Hitleris iš 
žolių sėklų ir žiedų, 
žinias svaigalu, bet gyduolė.

Galima gauti kiekvienoj apliek© j, 
o jeiįtu nešąli Kaisti tai prisiij.sk mo- 
r>ey orderiu pinigu*, o mes gavę pl- 

'nigns ir užsakymą kiek reikalaunat 
tai prisiusimo dėl tamistų.

šaknų žievių, 
ir nėra pripa-

Pasarga: Reikalaudami prisiųskit 
tikrą ir aišku savo antrašo ir rašy
kit taip*

S A LUT E M A N U FA (TTU R E
P. A. BALTRANAS CO.,

draugija suvis nieko neveikia. 
Bet aš turiu M. M. S. pastebėti, 
kad jus bereikaio kaltinai šv. Jo- 
sttvis bereikaio kaltinate ŠV. Jo
no Krikštytojo Draugiją ir SLA. 
63 k p., kad jos negali pasigirti 
savo darbais. Kil k man žinoma, 
los trįs draugijos, galėtų daug 
kuo pasigirti.

Gi viena Apšvietus ir Dailės 
i Draugija pasižymi vien tik su
rengiami paprastų balių, kurie 
burnskliečiams nenaujiena. M. 
M. S. pastebi koresponden
tams, kad daugiau skaitytus! su 
faktais, nes klaidingais įtari- 

; mais kartais ir veikliam žmo- 
| atima enei-fįijįj. Ths, inniio

I supratimu, yra geru daigiu, pa
stebėti -korespondentams, kurie 
kiltais klaidingai paduoda ži
nias Bet tušti pasigyrimai irgi 
blogas paprotys. Teisingas veiki

mas, be pasigyrimų, visuomet616 W. 31 st St., Chicago, III.
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kuri 
būt gražesnio 
smagesnio už

MAGDE'. "Ak, kaip man, nieiti gal- 
»•<,! Išbandiiau visokius ntttsgojimus, 
trinkimus, muilą rimus — ir viskas tas 

r " ‘Jo nuo tu bjauru/ pltis- 
’an gėda net darosi!* I 
"Na, tai kam tau kęst be- 

šteinus ir lysti. t) tai 
š vartoju RUrPLĖS!’’

nieko nepaaetbiji 
kanu... Man gi 

MARE
reikalingai! Žiūrėk, kokie mano plau
kai pradu* 
todėl, kad

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF- 
FI.F.$ yra tai paprasčiausia 
plaukų ir odos sustiprintojis, 

imtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal būt 
čystą neniežinčią galvos odą?

Smolną institutą, pastel>ėjau, 
kad durnų dar daugiau, negu pir 
nia. Vienas delegatas įneša, kad 

nerūkytų. Pirmininkas sako., 
kad jau tas seniai yra mitinta, 
bet nieks jo neklauso, smalina ir 
tiek. Gal tai nuo to snralinimo 
ir Smolnn institutu šią svetainę 
dabar vadinimui?

Pirmininkas irgi tas pats. De- 
legitai klausimus svaristo tin
giai. Nenori nei kalbėti. Sėdi sau 
apie stojus ir ruko-smalina.

Centralinis komitetas komu
nistų partijos susidės iš 15 na
rių. Iš tų 15 narių bus paskirti 
Įlenki ir prie tų penkių dar bus 
pridėtas centro sekretorius ir 

centralio organo redaktorius. 
J ie septyni bus kaip ir veikian
tysis komitetas ir visi turės gy
venti viename mieste. Centrali
nis komitetas ir organo redak
torius dirbs priežiūroj tų penkių 
žmonių, paskirtų iš Centralinio 
Komiteto.

Komunistų Darbo Partija.
Tos partijos konvencija visai 

mažėja. Yra tik apie dvidešimts 
delegatų is šnekasi be jokio žin
geidumo. Pašalinės publikos nei 
vieno žmogaus nėra. Turbūt jie 

šiiandie išsiskiiįstis. Išsdskistis 
konvencijos delegatai, išsiskistis 
ir jų partija. Vienas pastebėjo, 

JioiilH ■vvik.ti kuomu-
žiausiomis išlaidomis, nes nau
ja partija, nėra pinigų. Kalbė
dami delegatai, vietoj minėti 
savo partijos vardą, tankiai mini 
Sosialistų Partijos vardą. Kom. 
Darbo Partijos centralis komite
tas susidės iš penkių narių. Ir 
jie turės būti iš įvairių vietų.

Socialistų Partijoj.
Socialistų Partijos konvenci

joj delegatai dar nemažėja, bet 
keletas minėjo, kad šį vakarą tu
ri būtinai važiuoti namo.

Kuomet aš ten buvau, kalbė
jo apie narių mėnesines mokes
tis. Nutarė, kad narių iriėn. mo
kestis dabar bus 50c. Padalina
mi šiaip: Nacionailam ofisui 
10c; Valstijos ofisui 15c; pavie
to ofisui 10c; ir kuopai 15c. A- 
part to, kiekvienas narys turės 
pirkti metinę markę 50c. vertės, 
padengimui metinių suvažiavi
mo lėšų. Prie to dar sumiany- 
mas paduotas kad nariai mokė
tų bertainines, iš sykio $1.50 už 
tris mėnesius.

Valstijos delegatai siunčiami į 
nu tinius suvažiavimus turės bū
ti tos-valstijos arba referendu
mu išrinkti, arba valstijos suva
žiavime išrinkti.

Tarpui u tiškus Socialistų Par
tijos sekretorius ir delegatai 
siunčiami į tartauliškus Socia
listų kongresus, turės būti ren
kami referendumu.

Tas gal greičiausiai bus dėlto, kad jūsų inkstai suirę ir kad reikia imti koks-nors vais
tas vidun prašai mini ui priežasties, prašalinimui skausmo ir atitaisymui sveikatos. Iš 
musų pačių prityrimo mes žinome, kad

Severa’s Kidney andliver Remedy
(Severos Gyduole nuo inkstų ir Kepenų) yra idealiu vaistu nuo uždegimo inkstų, ar 
pūslės, nuo susilaikymo, ar tiršto šlapini Ino, geltligės, skilvio suraginto, paputusių 

kojų ir strėnų skaudėjimo nuo inkilų kliu lies. Jis buvo pageidaujamiausiu vaistu 
vaikams nuo prišlapinimo lovon. Kaina 75cir $1.25 ir 3 ir 5 centai valdžios mokesčių.
Jei jus negalite gauti kokių Severos vaistų savo apielin-ij* r- erurna pn Pnffor DnniHn U 
kės aptiekoje, tai rašykite tiesiog, įdedami reikalaujamą.f lutltllA UUij uuUfil ntipluS) 13 
sumą, drauge su taksais pas r

JŪSŲ VEIDAS turėtų būti sveikatos pa
veikslu, liuesas nuo viso

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

TOALETINIS MUILAS ‘“fu Vcl! vaistuotas, kad 
jis butą antiseptiniu. Jus rasite tinkamą vais- 
tuotumą Sveros Gydančiajame Muile. Jis pa
tariama vartoti kiekvienam šeimynos nariui 
kasdien per apskritus metus. Pamėginę įsiti- 

ccntaį įr j ccntas ino.

Teisingai pritaikytais akiniais, 
'kuomet jus kenčiate gaivus skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga i 
krūvą, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet iųs 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 y~sėkmės.

Gydymas visą akių, ausų no
sie* Ir gerkle* ilgu. Po priežiūra 

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

. JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS . 

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

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

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

Dr. A. R. Blumentlial

trynun

v ipirkt

minis

skanas! Sn jomis nereikia kelių mėnesių galvos I 
ų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti j 
raitės laike jų jau nei žymes neliks! Pa'skui tik retkar- | 
galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. ■ 
šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik į 
ky ite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai .

ankutės. Jei negausite jūsų aptiekojcL tai ! 
) markėmis, ar money order šiokiu adresu: j

ei
HJ
- —F. AD. RICHT&R O CO.. 326-330 Broadway, New York

/■" ■ 1 — ..........—

Aš esmi speciali tas visų ligų
Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir Plaučiu 
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

Gali būt prašalinta ir daugelyje tesitikinių Iš
gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me
tų 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. LfiVVHON, M. D.
35 So. Dcarborii St. Kambarys 307. /vg •/v ™ VALANDOS 9 iki 9 LnlCfl^O

(Kampa* Monroe) . Nedaliomis 10 iki 1. VIHVClg

Nacionalis partijos pildanty
sis komitetas turės paskirti tam 
tikrą komitetą, kurio pareiga 

bus, prižiūrėti ir veikti sykiu su 
Jau n ų Sočia i i s tų Lyga.

Nacionalį Socialistų Partijos 
Pildantį Komjitetą rinks suva
žiavimai. Piki. Kom'. susidės iš 
septynių narių. Vadinasi, So

cialistų Partija daro dideliu per
mainų savo partijoj. Taip bus 
daug praktiškiau, — mažiau iš
laidų rinkimams ir labiau cen
tralizuota valdyba.

šioje konvencijoje bus renka
mas Nacionalis Pildantis Komi
tetas.

Publikos pasiklausyti konven
cijos diskusijų susirenka į po
rą deselkų ir daugiau. Debatai 
iškeltuose klausimuose būna gy
vi. Socialistai matoma turi dau-! 
ginu ištvermės savo darbui, ne-1 
gu komunistai. —Kep.

NAUJIENŲ” STOTIS
Agentūros ir gatvių kampai kur vi

sados gulima gauti Naujienas 
• nusipikti.

VIDURMIESTYJ:
Madison ir Franklin, S\V kampas 
Madison ir Well, NW 
Madison ir State, NVV 
Adams ir La Šalie, NW 
Van Buren ir Franklin, NVV 
Vau Buren ir VVelIs. S\V 
Vau Buren ir Clark. SVV 
Van Buren ir Stato. SVV 
Harrison ir Wabash, NVV 
18th ir State. NVV

SOUTH SIDE 
Agentūros:

J. B. Aglinskas, 3238 S. Halsted St.
J. Mirauskas, 843 VV. 33rd St.
M. Matulevvski. 3121 Limo St.
Wki<lis, 2801 Union Avė. 
Svagiilis, 2358 Union Avė.
A. J. Kasparas, 3437 Union Avc. 
švolnis, 34ll> tVąlhicc St. 
Peldžius, 3651 VV’allace St.
Miščikaitis, 3500 lunerald Avė.
J. Budrikas, 3343 S. Halsted St.
Sol Marcus, 93rd & Cattagc Grove

1 Rarškis, 5363 Princenton Avė.
’ JanausKas, 4563 S. Wenthworth 
Avc. .
čeplinskas, 930 W. 35th PI.

Gatvių kampai
ir Madison, NW 
ir Jacksoų, NVV 
ir Van Buren, SVV 
ir 121h, NE 
Jefferson, NE
ir Maxwell, SE ir NE
ir 14th, NE
ir 18th. SVV
ir Archer. NVV
ir 31 st. NVV
ir 35th. NVV 

42nd SVV

Halsted
Halsted
Halsted
Halsted 
12th ir 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted
Halsted
Halsted
Halsted
Halsted
HalstČd
VVentvvortb ir 35th. SE 
Wentwotrh ir 47tb, SVV 
Ashland ir 35th, SE

N ORTU SJDE 
Agentūros

Jenurich, 2023 Greemvich 
Stropus, 1656 VVabansia Avc.

Gatvių kampai:
Milvvaukec ir Paulina, NVV 
Milvvaukce ir Lincoln, SE , 
Milsvaukee ir Hoby. NE ir NVV 
Mihvaukec ir VVcstern, SE

4VEST SIDE
Agentūros

V. Sabaliauskas. 2337 S. Leavitt st.
J. Kaulnkis, 2214 VV. 23rd PI.
J. Bagdžiunas, 2334 .S. Oaklcy Av.

GATVIŲ KAMPAI
BIuc Istand ir VVcstern, NVV 
Leavitt ir 22nd, NW 
12th St. ir Homan Avc.

18tos GATVSĖS APlELINKfi
Agentūros

J. F. Mali v, 633 W. 18th St.
C. Yutelis, 733 VV. 14th PI.
Si. žvirgždenis, 1131 S. Clinlon St.

BRIGHTON PARK
Agentūros <

A. Dlktavičia, 44 17 Washtenaw Aa 
J. Smith, 3813 S. Kedzie Avc.
Pasevičia, 4111 S. Rlchtnond Aye. 
Žurauskas, 4053 S. 

. A. Bclenskas,.2(517
Žukauskas, 4358 S. California Av.

Gatvių kampai 
VVestcrn ir 47th gatvės

T0WN OF LAKE
Agentūros

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

Ashland ir 47th, NE. Gross Avc.!
Halsted ir 47th, SVV ir NE

CICERO, ILL.
Agentūros

A. Rudinskas, 1409 S. 491h Avc.
ROSELAND, ILL.

Agnturos
F. Grybas, 11429 Calumet Avė.
G. Valaskas, .“>73 Kensington Av

E 
J.

ir

ir 47th, SW ir NE 
ir 51st, SE

st.

Maplewood Av. 
W. 40th Pi.

M
A. Žalais, 114 E. 1071h SI.

Lietuvių Legenda.
Labai indornus. pasiskaitymas iš užra

šų 1866 metų. Knygelę parašė P. Merimee, 
vertė L. Juras. Išleista “Naujienų" B-vės.

Kaina 15c.
“NAUJIENOS”

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

IR KITOS LYRIKOS EILES
Parašytos KI. Jurgelioniu (Kalėdų Kauke)

Tai vienas puikiausiųjų lietuviškų eDių to 
n. z»lis, kur telpa apie šimtas įvqJHų eilių.

Knygelė 106 pufilap’ų, $u gražiai* popieri
niais viršeliais. Kaina 50c.

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Ar Esate Amerikos Piliečiu?
Jeigu nesate Suv. Valstijų pilietis, bet no- ( 

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę. ‘ • i

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25c.

Toji knygelė sutaisyta anglų ir lietuvių 
kalbose, pagal paskutinius reikalavimus išlai
kymui kvotimo.

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

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

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

Nors veikalas ^pra sutaisytas lošimui, 
bet perskaityti jį yra taip svarbu ir inte
resinga, nes jis paduoda kaipo pavyzdį, del- 
ko įvyksta ^sukilimai.

Siųskite reikalavimus šiuo adresu:
KN A U J I E N O S”

1739 So. Halsted Street Chicago, III

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 

_________  nyksta regėjimas 
f Mes vartojam 

y pagerintą Oph- 
thalmometer, Y- 
patinga donia at 

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

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

DR. M. HERZMAN
a S r «j s i j o s

Gerai lietuviams J.fnrima* per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aitrias ir chroni&kas ligas, vy
ru, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laharatorlja: 1025 W. 18th 
St. netoli i i si. St.

VALANDOS: Nuo .10-12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street.

VALANDOS: 8—0 ryto. Ūktai.

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Haymarket 25M

DR. A. A. ROTU
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moterišką, Vyrišky, 
Vaiky ir visy chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. 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.
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir>Vyrišky.
Taipgi ChroiJskų Ligų.

fSO VALANDOS:
0 ryte/; nuo 12—2 po 

-8 vakare. Ne- 
9—2 po piet.

Nuo 9—f C 
pietų ir nuo 6 

dčlioniisnftK?
Telephone Yards 687

Telephone Yards 5032

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

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

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

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

Rez. Tel. Seeley 420

Tel. Yards 3654. AKUŠERE A

Mrs.A.Michniewiczw 
Baigusi Akušerijos ko’M^ 
legiją; ilgai praktika-ft? 
vusi Pennsj dvanijosB^ 
hospitalėse ir Pasek-J 
m ingai patarnau-ML 
{ja prie gimdymo.^* 
Duodu rodą visokio-* C. 
sc ligose moterims irJi 
merginoms. ;
3113 So. Halsted Str. I

(Ant antrų lubų) *—•j 
Chicago, III.

Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vėlai vak

prisiij.sk


R N A IT J T E N O S , Chicago., Subata, Rugsėjo^G d., 1919

Pranešimai
Pastaba aUiunėiuntjeinM draugijų 

pranešimus: —- 
Draugijų viršininkai ar įgalio
tiniai, siųsdami Redakcijai 
pranešimus, turi būtinai ant 
to paties pranešimo pasirašyt 
savo vnrdų-pavardę ir adresą 
Redukcijos žiniai. Kitaip pra
nešimas nebus įdėtas.
Draugijų pranešimus apie 
mitingus elc. skelbiame dy
kai, bet jie turi būt trumpai 
surašyti, kad neužimtų daug 
vįelos, ir atsiųsti Redakcijai 
iš vakaro ne vėliau kaip iki 8 
P M Nesuspėjant raštu, galima 
telefonu, Canal 1506, pranešti

— Redakcija

i Jaunų Lietuviui) Amerikoj ’l:mliš- 
• ko Kliiiho mėnesinis susirinkimas 
bus 7 d. rugsėjo I vai. po pietų Mil- 

, dos svetainėj, 3112 So. Ilalsted St.
Draugai, teiksitės ateit paskirtu lai- 

’ku ir užsimokėt užvilktus 
čius.

moko 
Raštini n km*.

■' PPD. Unijos susirinkimas bus 
. batoj, 6 
Aušros

‘.U- 
dienų rugsėjo 8 vai. vakare 
svetainėj, 3001 So. Halsled 

St. Draugui, malonėkite priimt lai
ku. - A. P. R.

REIKIA DARBININKŲ j REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGA moteris siūti storus 

daiktus mašina;
Atsišaukti pas Empire Maltress (’.o., 
2231 \V. Madison St.

REIKALINGA mergničjų į (lirb 
pastovus darbas, tuvės darbų. Geros algos. ‘Atsišau

kite luojaus.
Gold l’urniture Co.,

GERAS KRIAUČIUS — bušelma-j 
nūs —| reikalingas į storų. Darbas j 
pastovis. Mokestis geriausia, ’l rum i 
pos valandos. Netoli C.hiengos. At
sišaukite tuojuus į Naujienų ofisų. |

| REIKALAUJA merginų prie dar-
***• ”- ........ pu-

90(1

REIKALAUJA merginų 16 metų ir 
senesnių prie da' b » ploščių dirb
tuvėje. Prityrimas nėra būtinas.

Pcrcival B. Palu c r X Co., 367 W. 
Adams SI.

NAMAI-žEMĖ NAMAI-žEMĖ

Pirmos Pagelbos mokyklos pro
gramų Amr.'i'ikos Lietuvių Daktilių 
Draugija savo extra susirinkime

keliui ir Dr. C. Vyželiui galutiniu 
apdirbti ir įkūnyti kaip galima grei
tu laiku Pirmos Pauelbus Mokyk
la yra vien tik merginoms ir mo
tei ims. M >k\kla susidės iš dviejų 
sk\riu: 1> Veikiantis ir 2) indus-

11 Vikiančiame sky riilje bus mo 
kin ,mu merginos ir moterįs: kų da
ryli staiga susirgus ar susižeidus, 
idant vėliaus | abaigmios kursus 
liną butų pasiųsti Lietuvon sykiu 
su Daktarų ir Norsių vienuti, m 
ktlipo i-agelbininkes norsėms.

21 Imlustria’iškame skyriuie bas 
mokinama merginos ir moterįs kaip 
pagaminti reikalingus medžiagas 
pirmai pagelbai; apart to bus išda- 
I- ta i tam. tikras grupes — vienos 
iš jų gamins siuvinius reikalingus Ii 
gomums; kita grime gamins mezgi, 
niui kain tai — pirštines, pančiakas 
ir tt. Pirmos Pagelbos Mokykla ža 
('a atsidarvti greitu laiku, todėl ti
kimės, kad mergnos ir moteris pa
sinaudos proga joms suteikiama.

D r. A. L. Graičunas. sekr.

prašoma susirinkti j Mildos svetainę 
nedėlioj. rugsėjo 7, kaip 11 vai, 
ryto. Nesiveluokite.

Sekr. M. M. Juodis.

West Pullman.

lioj, 7 d. rugsėjo. Pradžia kaip 
12 vai. dienos, 11946 So. Ilalsted 
st. Draugės ir draugai, meldžiu su 
sirinktį paskirtu laiku, nes daug

Sekr. j. J. Chesunas.

Sietyno ir išraus choro susirinki
mas įvyks panedėlyj 8 d. rugsėjo 
kaip 8 v. vakare M. Meldažio svet. 
2212 — 23 Pi. Visi draugai ir drau
gės malonėsit atsilankyti paskirtu 
laiku, nes turim daug sbarbių rei
kalų apsvarstyti. — K. Navickis.

Nedėlioto kaip 7:30 vai. vakare • »»<> dirbtuvėje. C.era mokestis, 
įvyks Lietuvai Gelbėti Draugijos su- (imuos subatoj. Alsisnukti, 
sirinkimas ir prakalbos G. M. Cer- M. 18th St. 
nausko 
lauky ti

svet. Visi kvieč'ami alsi 
kuoskaitlingiausiiii.

— L. G. D. Komisija.

SLA 36 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks nedėlioj. 7 rugsėjo, t 
ros svet. 3(101 So. Halsled St. 11 vai.

Nariui malonėkite atsiluii- 
ri'.mlas svarbių reikalų.

—. Valdyba.

iš ryto. 
kyli, nes

Ro eland Ateities Spindulių vai
kų draugijėlės susirinkimas įvyks 
Subatoj, 6 d. rugsėjo kaip 1.30 v. po 
pietų. Palmei* Park svet. ant III 
g,;h ės. Di augės, m.doiiekite pri- 
siųsji savo vaikučios D.’iK'rtu kuku.

— E. Kučinski»‘nė.

■si Pirmyn ari«r i < chi • ir riji

do niknike Chendiusko darže, ne 
dilioj rugsėjo 7 dienų.
ši tie dainuoti. Nariai

Ten ture 
nepamirš 

Valdyba.

Ind'una Harhor, Ind. — SLA. ’85 
kp. mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedėliojo 7 d. rugsėjo 1 v. po pietų. 
V'si drautfai ir draugės 
rit atsilankyt, nes turim 
biii reikalu aptarti.

— Fin. Rašt. P. S.

PAKDAVIMOi

REIKALINGI 5 jauni vy rai, gy ve-. |<.|S norit pasipelnyti, meldžiu ne- 
m.utis Pullmane, Roslande, Ken- praleisti tos progos. Priežastis 
siiigtoii, Harvey.* 
Ind.. kurie turi plačių pažintį ir ge- vo locnus ganius.

Auš- rus vardus savo apielinkėje tarp
■ biznio žmonių ir šiaip savo kaimy

nų ir kad turčių palinkimų prie biz 1 
nio, arba vy rai buvę kokiame nors Į 
biznyje. Tikusius vyrus mes pri
imame Į savo kompanijų, 
galės auuti sykiu su mumis, 
kompanija yra susidėjusi iš tarme-!

Iriu, turinčių savo karves ir vištas' 
ir dėlto mes galime pardavinėti 
pi nų. kiaušinius ir sviestų daug pi- 
i''::u urvu ki'os pieno, sviesto ir 
kiaušinių kompanijos. Delio mes 
c.iunaiuv tuksiančius kostumerių ir 
tur ine gerų neinu

Lt ikalaujami vy rai turės dnsidė- 
li pinigiškai po 209 doi. arba d.m 
ginti prie musų kompanijos. Pini
gai bus vartojami platinimui biz
nio iv į einas bus atmokamas kas 
30 dienu, uždarbio mes gvarantuo- 
jume $40 Mivailėje ir daugiau at.i- 
lyj'-. kn. i pelnų ir busi patsai sa
vo bosu. . •

Norintis užimti šias vietas kreip
kitės y patiškai, arba laišku, para- 
švdami, }ick turite metų, kuomi e- 
sate užsTėmę ir kuomi dabar užsi- 

. .. r su kiek pinigų galite da- mados seklyčios setas,

ivisų Amerika, be geriau negalėjo at- 
PARSIDUOLA bučernė ir grocer- rasti kaip \Vis. lietuvių kolionijoje, 

ne geriausia viela geram žmogui, kur išlygos yra prieinamos ir bied-

FARMŲ PIRKĖJAI. 1 PARDUODAMA namas dviem pa-
Pirmiau negu pirksile I ARMA gyvenimais po 7 kambarius ir ga- 

gaukite platesnius paaiškinimus iš ražas. Kaina 1HI500 Atsišaukite pn. 
Lietuvių Bendrovės apie Lietuvių 647 \V. 51 PI. antros lubos.
kolonija \Visconsine, kur jau daug _________________________
lictuyių gyvena ir dar tuksiančiai 
apslgyens. nes ten žemė labai gera, 
ant kurios nepaisant kokie1 melai 
neimlų, visada geras užderėjitnas. 
Dabar geriausias laikas važiuoti ir 
pamatyti, kokie javai šįmet yra, 
kad iš kilų valstijų žmones atvažia
vę stebisi. Dauguma ihio bendro
ves pirkusieji buvo išvažinėjo po

I PARDUODAMA peras mūrinis tTh- 
nias, aku eilinė apačia, dviem augš- 
lais ir poiiamiu, pastatytas ant pu
santro loto pn. 2031 Ruble gatve. 
Platesnėms žinioms kreipti^ j savi
ninkų pn. 1702 S. Ilalsted St. Ma.lcy

būtinai tu-,;__
daug svur-Įimale ir

Rindokas

Bcloit, Wis. — Lietuvių Tautos 
Fondo susirinkimas įvyks nedėlioj, 
ru '<ėjo 7. 2 vai. po pietų Egles svet. 
Di augai meldžiami atsilankyti.

— Komitetas.

Roslande, Ken-1 prnl(.ist i tos "progos. Priežastis 
. III. ir llammoiide pardavimo yra ta, kad išeinu į sa- 

Kas dėl kainos 
» sutiksime. Atsišaukti pn. 609 

W. 14 1’1. Si. Stalais.

PARSIDUODA apinauje konslan- 
kurioįe 1*na priežasties išėjimo į karę. 

Musu Atsišaukti pn. 1813 So. Justin Si.

Dollon Dairy Co., 
351 Lincoln Avė., Dollon, III.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė geroj vietoj, apgyvento] visokių 
tautų, biznis labai geras casli; gera 
proga norinčiam gerų biznį įgyti. 
Pardavimo priežastis patirsit ant 
virtos. Atsišaukti į Naujienų ofisų

Gera proga, pigiai parsiduoda per 
12 melų išdirbtas biznis, grosernė 
ir bučernė. Atsišaukite pas savinin
kų 4839 W. l t St„ Cicero, UI,

RAKANDAI
EXTRA BARGENAS.

Jeigu jums reikia rakandų neyra 
lieskite šio bargeno. Puikus Play- 
er Pianas, stailč 1919, vėliausios 

, valgomojo 
miegamojo kambario setai, divonai, 
paveikslai ir tt., parduosiu už bilę 
kokį teisingų pasiulijimą viskas 
kaip nauja. Taipgi $200 dubeltavais 
springsais Phonograh. Grajįina vi
sokius rekordus, parduosiu už $55 
su rekordais ir deimanto adata.

PADARYKITE LHJOSA LAIKA 
NAUDINGU.

Oras atvesta, taigi liuoso laiko ih* 
praleiskite be naudos. Mums rei-į Residencija 1922 Sq. Kedzie Avė 
kalingi visose Chicagos kolionijose f Chicago, III.
pilni energijos vyrai, kurie norėtų, 
padaryti vakarais ar šiaip liuosu, 
laiku gera pelną. Informacijų '*■* 
Įima klausti per laišlpi

\VM. D. MURDOCK X CO., 
J. Mozeris, Saks Mgr.

1430 So. 49th Avė., Cicero, 
'rba n'Mlė’iomis atsišaukite

liekai į lietuvių skyriaus
. .. .. . .... .r 14980 Archer Avė., nuo 12 iki 6 vai.I.C.I»nd. - !>rau«ijos LOK. \ y-| ........ , Klauskit,. J. Mozeris,

irto No. 2 nepaorastas ir sykiu mė- L..i ‘ yi,;.. k
inis susirinkimas įvyks, |»cdėlio-|‘ • ♦ » • v
7 dienų rugsėjo, kaip 1:30 vai. Į 

po i’ietu broliu Strumilų svel. 158 E.' 
1(»Mh St. ‘ 
ki’•, bus 
nu >savos

Roseland. — SLA. 139 kp. mėne- 
siris Misir»ūkimas bus subatoj. 6 d. 
• 7’*’0 v. vakare 1’11(10 So.
Miehigan Avė. Visi draugai ir 
drauges malonėsite atsilankyti, nes 
t" ''n labai svarbiu reikalu ’onsvar- 
st; t i. — Rašt. K. Kalnietis.

n 
j t

e

Nariai, būtinai atsilanky- 
tariama apie įsisteigimų

A. Grebelis, Rast.

('hio'gos laikraštininkų unija No 
5 'engia masinį susirinkimų nedė- 
licj, rugsėjo 7, savo 
ryj 180 \V. \Vashington 
ti’e 201. Pradžia kaip 
pietų.

gatvėj rui- 
2:30 v. po

Roseland. — Draugijos L. D. K. 
Vytauto No. 2 mėnesinis ir sykiu 
nepaprastas susirinkimas įvyks ne
dėlioję. 7 d. rugsėjo, i :30 vai po 
piltu Br. Strumilų svet. 158 E. 107 
St. Bus svarstoma nuosavos svetai
nės isisteiimo klausimas. Visi na Draugystes PažinHs.J ietuvių Ame 
i:ni \ra prašomi Imtin u atsilankyti '*»• ‘J mėnsinis susirinkimas įvyks 

_  A. Grebelis, rast. . nedfhoj, rugsėjo 7 kaip 2 vai. po 
j nietų J. l.cšinskio svet. 1535 Donore 

S,’. Visi nariai nrašomi susirinkti 
laiku. — Pirm. L. Simutis.

. A
Lietuvių Laisvės Kliuho mėnesi

nis susirinkimas įvyks rugsėjo 6 d. 
7:30 v. vakare J. Mazeliausko 
3259 So. Union Avė. Meldžiam 
gų sugrąžint serijas. Beto bus 
svarbių dalykų apsvarstymui.

A. Kvedaras, pirm.
J. Parkaitis, nut. rast.

drau 
daug

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

ga-

III. 
yna-

J.-----REIKALAUJA atšaki
rnoshoje ir Ručinėje, \Vis. Jei 

kuris gyvenančių tuose miestuose 
apsiimtų paagentauti, tai turėtų ge
rų pelnr, pašvęsdamns visų laika, ar 

i id* idėden as tam tik vakarais. Turi 
būti gabus, arba tokis kuris yra 
jau agentavęs, arba buvęs kokiame 
(jiznyje, arba tikrai norintiepis duo
sime proirr išsilavinti. Atsišauki
te per laiškų, I klai apsvarstę tų, 
kuo norite užsiimti.

Chas l’rnich, 
Room 1328, 220 So. Šate St. 

Chicago, lll.

TIKTAI ši MĖNESI.
Geiuusis pasiulinimas gaus puikų 

tikroj skuros seklyčios setų, varto
ta 39 dienų, vertas $175. Mes esame 
priversti taipgi pratuštinti daug ki
bi seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonu. 
Taingi pianas ir fonografas. PRI
SIUNČIAMU UŽ DYKA. Priimame 
I 'bertv Bt'uds.
VVF.STERN FURNITURE STORAGE 

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

dėliomis nuo 10 iki 4 va’.

PARSIDl’ODA rakandai, neilgai 
'dėvėti, geri ir pigiai, arba išduoda- 
u>a kambariai pavieniams ar vedu
sioms. Atsišaukti pn. 452.2 S. Pau
lina Si., 2 lubos nuo pryšakio

... .

IA1

LDLD. Pirmo Apskričio valdy
bos. Agitacijos Komiteto ir Revizi
jos Komiteto susirinkimas įv>ks se 
ledoje. d. rugsėjo. 1919. 8 vai. 
vak. Darbo žmonių Knygyne 3218 
So. Ilalsted St. Visi malonėkite su 
sirinkti. n-s yra daug svarbiu rei 
kalų. J. (Janiūnas I Apskr. Sekr.

Paįiešk.iu savo brolio Vincento 
Saunoro iš Lctuvus paeina iš K.iu- 

į no gub., l’žvinČio rftra’ujos. Girdė
jau gyvena t iitcag.ij, UI. Turiu lu- 
bui svarbų reikalų. Jis pats arba 
ku* ie žino anie jj m- lonėkite pra
nešt man sekančiu adiesu:

Lįudgurda Saunoriutė,

Cicero, III. LSS. 138 kp. rengia 
dhle'es prakalbos, kurios bus pane
dėlyj, 8 <1. rugsėjo Juknio svet. 4837 

lt St. pradžia 7:30 v. v. Kalbės 
Daubaras ir Danta . iš J)c- 
troit. Mieli. Inžanga dykai. At
silankyki!. Tuskenia.

I’aiieškau Jono Kriščioko, Juozo 
Kriščioko Marijonos Šepkauskaitės 
po vyru nežinau, paeina iš Suvalkų 
gub., Naumiesčio apskr., Zubry kai
li o. Atsišaukit šituo adresu:

John Krist, 502 Edison St., Mil- 
vvaukec, AVi^r—'

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

North Sidiečių domai. Visi, ku
rie nori mokyties lietuvių kalbos 
gramatikos, ateikite užsiregistruoti 
nedėlioj, rugsėjo 7 d., nuo 7 iki 10 
vai. ryto j lloffmano mokykla,

Montvidas.

Parandavojimui kambarys dviem 
vaikinam, arba merginom 
šių porai 
ntam. Ii; ___ ____  _ ........ t
šiltas vanduo, maudynė, telefonas ir 
kili parankumai.

J. K.s703 \V. 21st PI. antros lubos 
iš frontm

ir vedu- 
larendavosiu ir pavie- 
>ary;s šviesu* i’ dailus,

Ilarvey, III. -- LSS. 228 k p. su
sirinkimas įvyks nedėlioj. rugsėjo 7 
paprastoj vietoj ir kafp 9 vai. ry to. 
Visi n:»’’’ai kviečiami ntsilankvti lai
ku, turime daug svarbių reikalų.

— Organizatoriui!

PARANDAVOJAMA kambarys — 
vaikinui ar merginai. Atsišaukite 
nuo I iki 7 vai. 923 \V. 34 St., Imas 
fl. f r/

H E AKO DARBO

L. Laisv. Federacija rengia prakal 
bas su paveikslais subaloj 6 d. rug
sėjo, 8 vai. vakare Naujienų apielin- 
kėj. Malinauskio svet. kampas 19 
ir Ilalsted gatvių. Kalbės 'i*. J. Ku
činskas. — Komitetas.

Pajieškau darbo subatomiy ir ne
dėliotais, galiu dirbti bučernė], d o- 
ku 5 kalbas, lietuviška, lenkiškų, ru
siškų. angliškų ir žydiškų.

2839 \V. 40lh St Chicago, iii.

R'riPės Dr-jog išvažiavimas, kuris 
turėjo jvvkt nuniučio 10 dienų, bet 
tapo atidėtas, danui* įvyks ruksėjo 7 
dienų Beverk* lliil girioj. Tie, kur 
turite nusipirkę bilietų, įsidomė
kite lai. Visus kvlcčinmo skait
lingai dalyvaut*. — Valdyba.

Kam reikalingas barbervs? Mo
ku darbų atsakančiai norėčia tfauti 
pastovia vietų. Atsišaukite Peter 
Urban. 911 \V. 35th PI., Chicago, III.

niausimu žmogui, o prekė perpus 
pigesnė už žemes negu kitur. Gra
žios (leikos) ežerai dabina visų a- 
piclinkę. miestas arti, su visais pa
lankumais dėl farmerių. Taip-gi ir 
keliai visur geri, kad ir blogiausiam 
ore galima išvažiuoti.

Kas norite nupirkti gerų formą 
pigihi, linksmoj vieloj ir tarp sa-

... .lai prisiųskite savo adresų, o mes 
jums prisiusime knygelę su plates
niais paaiškinimais, paveikslais ir 
pienu.
LIBERTY LAND X INVESTMENT 

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

PARDUODAMA mūrinis namas 
2 pagyvenimais vienas 6 kambariais 
kitas I kambariais ir 
Raudos neša •m<2‘I į mėnesį, 
duoda už 
ai mažai, 
kėt kaip 
netoli .šv.

maudynė, 
oarsi- 

$1.900, reikia įmokei vis 
o likusius galima išmo- 
randa. Namas randasi 
Jurgio Bažnvėios.

K. Suromski, 
3116 So. Ilalsted St., Chicago, lll.

PARDl'ODAMA gera transferinė 
kertė. Savininkas išvažiuoja į Cali- 
forniįų ir turi parduoti. Atsišau
kti pas Delia Kenneily 2901 \Valla- 

>(•(•, viršutinis pagyvenimas.
I' • I.5IDUODA pigiai n:< .»:g 4 pa 

gyvenimais; ramios atneša $56. — 
J. ra».iošiunas,'^35<)5 So. mnia

PARSIDUODA dviejų pagyvenimų 
puikus muro namas su uasu, elek
tra, maudynėmis; garu šildomas; lo 
tas 40x125; rendos neša į mėnesį 
$70; savininkas turi išvažiuoti j 
Culifornijų ir todėl parduoda pi
giai: kaina $5500, reikia inmokėti 
$1000 ar daugiau, likusia sum i po 
-50 ’ mėnrsj. Platesnėms inlcrma- 
(ijoms atsišaukite pas

A. Grigas & Co., 
3T14 So. Ilalsted St.. Chieago, III.

EXTRA
Jeigu nori namu arba formų pi

giai pirkti, tai ateik pas mus, nes 
mes turime daugeli bargenu. Tai
pogi darome visokius mainus pro-

• ('. Suromski,
3346 So. Ilalsted St., Chicago.
i----------------------------------------------------------------

PARDUODAMA namelis pn. 2830 
\V. 39 Plane, tinkamas didelei šei
mynai, 5 miegamais kambariais, iš
tinamąja, maudyne ir guzu. Kaina 
$2500. Gera viela vištoms ir kiau- 
ėms laikyti $5'10 įmokėti, o h kis iš
mokėsimus. Atsišaukti pn. 2908 W. 
38 PI. Mr. Gleich.

BARGENAS.
Mūrinis, gražus, 3 augštų namas, 

3 l'latai 5 ii* 6 kambariai su variom.
[l latai gražiai ištaisyti. Aukštas ba- 

K J sementa*;. Randa $720 ant metu.
Automobilius parsiduoda — Hml- Kaina $5800. Ant Bridgeporto. Tu- 

* mobile — 191(> m-dėl visai k.iJp ri būti parduota greitai, 
naujas 5 sėdynių — latrai nauji.1

$20 — $25 j savai- Priežastis pardavimo išvažiuoju į < 32 19
kitą inkšti}, laibai pigiai. Atsišau
kite nuo 4 iki 8 vakare.

5437 So. Kobey Si.

Aliejuotojai 
tę. Ugnakuriai 
dens prižiūrėtojai $28. Namsargi.s 
$20 — $25. Kalviai po 6(|c. valan
dai. Skardžiai po GOMiC. valandai, 
dailydės 62’/<>c. valandai, darbinin- 

| kai nuo 44 iki 46’Zjc. vai. Inžinie
riai $135 mėnesiui; durkšlinės ma
šinos darbininkai nuo 10 iki ,‘iOc. 
vai. Gręžiamųjų mašinų darbinin
kai po 15c., mašinistai po 621 -c. 
vai. Garo pritaikytojai ir Padėjėjui, 
48* vai.

, SOUTH PARK 1-MPLOYMENT

DIDELIS BARGENAS.
Parduodu autbitlobilių, fordinis 

t rokus, nųujos ratlankis, baksas 
galima nuimti. Yra šventadieniui 
pritaisyti. Labai parankus bučernei 
rrba kitokiam bizniui 7-10-16 metu. 
Kaina $265. Tel. McKinlcy 4339. 
396.5 Archer Avė.

Sl

MOKVKLOS

Didelis Bargėnas. 6 kambariais 
meilinis namus parduodanti leng- i 
vomis fšmo'kestimis: 3505 So. Cali- 
fornia Avė.

DRAUGIJOS
IIARVEY. ILL.. AMERIKOS LIETU

VIŲ PAŠALPOS KLIL’BO.
Valdyba:

Pirmininkas Alex Lemcsh,
155 and Vincennes B., Box 88,

Phonix, 11).
Vice-pirm. Kazimieras Norvvicli,

15520 Loomis Av.t Ilarvey, III. 
Protokolų Rašt. Antanas Bernotas,

194 — 157th Si.. Ilarvey, III. 
I'inasų Bašt. Mykolas \Valcnta,

553 — 155th St.» Phonix, III.
Kasierius Alex Macikas,

526 — 1511h l’lace, Phonix, lll.
Kasos (liovėjai:

Petras Cheponis,
154 l’lace, Box 80, Phonix, III.

I. ouis Bnividas,
15819 l.atrop Avė., Ilarvey, tll. 

Maršalka Petras Delba,
15815 Carce Avė., Harvey, lll.

Susirinkimai laikomi kas mėnuo 
paskutinį ncdėldtenj, 2 vai. po pie
tų, Gonciarzo svetainėj, Ilalsted.SL, 
Phonix, UI. *
SIJŪ”212~KP.7 V ALD Y B A 1919 M.

Kenosha, Wis.
H. Labanauskas, Pirm,,

818 Albert Street 
Karolis Mickevičius, V. Pirm.

726 Park \ve.
Ignas Baubonis, Prot. Sekr.

728 Park Ct.
Juozas Baubonis, Fin. sekr.

726 Park Avė.
Karolis Mickevičius, Iždin.

726 Park Avė.
Juozas Sokelis, ižefo glob.

1934 Care Avė., Racine, Wis.
Juozas Vaičiulis. Iždo glob., 

447 N. I’leasant Street
Vladas Bielskis, Organiz., 

267 Mllwaukee avė.
J. N. Pult, Daktaras KvoL

165 Main Street
Metiniai komitetai VI. Bielskis ir 

Juozas Vaičiulis.

A. Petralis & (’.o.,
S. Halstd SI. Atdara nedėlioj

BARGENAS.
akrai gražaus derlingo juodže-
mažiau kaip už valandos va-

4193 So. Ilalsted SI., 2-ras augštas.
Visi darbai South Ndclh ir \Vcst 

pusėje. (Kalbama lenkiškai L

REIKIA moterų j dirbtuvę, pas
tovus darbas, 35 centai i valandų. 
10 valandų į dienų, subatoj puse die 
uos.

National Lead Co.,
900 W. 18th St., Chicago, III.

REIKALINGA 25 merginų prie 
dirbtuvės darbo, $11.00 sanvaitef, 
nuo stukių padaro po $17 ir $20 
savaitei. Atsišaukite: American In- 
sulated AVire & Cable Co 
21 St., Chicago, lll. Tel. ( anai

P.' CSI,DUODA Liinousinas |labelt 
Detr< i| su extra vakariniu viršum, 
i’iini.K i iu, 7 pasažieriam.;, visai ma
žai vartotas; pats starduojasi, 1917 
i”, m. dcl's. Savininkas Am Kriš- 
čiuhas, 833 W. 341h St. Trečios lu
bos nuo pryšakio.

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

951 \V.
1854

PARSIDUODA beveik nauja ma
šina 6 naujomis latlankėmis, labai 
maža kaina, 4612 So. Western Avė.

Kas turite parduoti nedidelį au
tomobilių. Malonėkite pranešti šiuo 
adresu.

M. Kulikauskas, 720 W. 35 St. 
Chicago. Tel. Blvd. 2570

NAMAI-ŽEMĖ
DIDŽIAUSIAS bargenas Cliicag

REIKIA DARBININKŲ |
Ih • TkTlAU J AJ i iumI ųk i r p i k o. pa

stovus darbas, gėrfi mokestis, .kreip- 
LSJI . Imos kp. ne’' užlies hm *in- lįs pas l’mpire Maltress Co., 2231 \V. 

kin as įvvks subaioj, rugsėjo (SepL) Madison St.
( d Aušros xvet.3(‘01 So. Halsled St. 
Pradžia 8 vai. vai: Visi natini ina- 
lonėkite susirink*i paskirtu laiku, 
nes turime daug reikalų ar t u Ii.

-— Valdyba.

50 vyrų reikalauja, nuolatinis dar
bas per apskritus metus, greitai pa 
keliama algos, geros gyvenimo są
lygos, žema nuoma, geras valgis ne- 
v< (lusien s. Mes turime mokyklas, 
bnžnvčias, teatrus ir kitas pasilink
sminimo vietas. Sveikas klimatas. 
Čia daug musų krašto žmonių.

Važiuokite tiesiog New Yorko 
^’entra’iu gelžkeliu, arba rašykite 
ras p. James Springer, I Jpnithfield 
8t.. P'ttsburgh, Pa., o jis plačiau 
paaiškins.

THE AI UMINUM COMPANY 
OF AMERICA, 

Massena, Nevv York.

Cicero. — SLA. 194 tos kp. susi
rinkimas įvvks^nedėlioj, rugsėjo 7,

Pajieškau patyrusio darbininko 
prie išvežiosimo duonos arkliu, ar 
automob'liu. Ir pajieškau pirmos 
rankos duonkepio. Ge/a mokestis. 
Atsišaukti J. Bukauskus 351.8 Eme- 
rald Av.

49 A v**. Pradžia kaip 1:30 v. po pie
tų. Visi nariai ir norint}* prisira
šyti kviečiami ateiti.

— Pirmininkas.

REIKALAUJA prityrusiu pardar 
Vėjų čeverykų ir vyrų aorėdalų sky • 
riuose. Turi mokėti anglu kalbų. Ge 
ra mokestis. Lusting’s Department 
Store, 3410-12 St. Ilalsted St.

Mokykla Kirpimo ir Designhų, 
Vyrišky ir Moteriškų Aprėdalų

Musų sistema ir ypatiškas mokiu* 
mas padarys jus Žinovu | trump> 
laiką. 1

Mes turime didžiausius Ir geriat 
sius kirpimo-designing ir siuvim 
skyrius ,kur mes suteiksime praktii 
ką patyrimą kuomet jus mokysite

Elektra varomos mašinos muši 
į siuvimo skyriuose. •
i Jus esate užkviečiami aplankvt) i
I pamatyti musų mokyklą bile laiku- 
dieną ir vakarais ir gauti speciali* 
kai pigia kaina.

Petrenos daromos pagal Jūsų mit 
rą — bile stailės arba dvdžin, iš tr 
le madų knygos.
MASTER D'ESIGNING SCHOOI.

J. F. Kaanicka. Perdėtinl*
, 190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake St. ant 4 lubų

LIETUVIŲ JANTTORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠELPINIO KLIUBO 

Valdyba 1919 metams:
Napoleonas Vilimaitis, pirmininkas, 

3154 Douglas Blvd. 
Juozapas Užubalis. pirm, papelb., 

2911 W. Adai.is St.
J'abijonas Striško, nut. raštininkas, 

4021 Gladvs Avt> 
Vincentas Manikas, fin. raštininkas, 

2328 West 22 Plaee. 
Mvkolas Kaziunas, iždininkas, 

. 3959 \V, 161 h Street.
Susirinkimai esti kas antras ne- 

dėldienis kiekvieno mėnesio. 1 vai. 
no pietų John Zugel svet., 3720 
Harrison St. ,

Lietuvių Darbininku Dr-jos 
AMERIKOJE.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos ativ. Valstijose 
Siuvimas, netrenų Kirpimas. De- 
signing, dcl biznio ir -narnų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai, 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
la Išmokinti jus pasiūti suknes tif 
$10. Phone Seelev 1643

SARA PATEK, Pirmininke

J. Zaulras, pirm.,
1919 S. Union Avė 

Jo. Butkus, vice pirm.
526 N. Robey St. 

A. Maželis, nut. rašt.
731 W. 18 St.

F. Girdwainis, Fin. rašt.
2000 S. Ilalsted St. 

D. Shemaitis, Kas.
1750 S. Union Avė.

Susirinkimas būna kas antrų su
imtos vakarų kiekvieną mėnesį 8:00 
va’, vak? D. Shcmaičio, svet. 1750 
S. Union Avė.

_______________ i

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

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

Madison St., Chicago, lll.

VYRŲ IR MOTERŲ APŠVIETOS
DR-TRS, CICERO. ILL., VALDYBA:

;> 
mio 
žiavimo nuo Chicagos Burlingtono 
gelžkeliu. šita žemė tinka auginimui 
vištų ar daržovių ir teikia netur-, gatves, 
liūgam žmogui progų patapti ne- 
prigulmingu. Daug lietuvių šeimy
nų jau nusipirko čia ir yra mžgaPė
dinti ir laimingi, šita ; 
pirkti pigiai ir labai lengvomis 
mokestimis. Rašykite, telefonuo- 
kite, ar ateikit? tuoaus platesnėms 
žinioms, Paul Baubly, 1101 
SI., Pilone Canal 6296.

INTFRNATIAL BARBER SCIIOOL
Mokytis tereikia tik 10 dienų, pas 

kui mes mokame 50% to kų moki
nys uždirba 653 \V. Madison St., 
vienas blokas i rytus nuo Ilalsted

AMERIKOS LIETUVIŲ

engvomis iš- MOKYKLA
\V. 18

UŽGANĖDINTI KOSTUMERIAI

je , parš e».oda 2 ’oiu, krūvoj 6;'x 
130 pėdu yrigal pat 72 ir Archer A v 1 
ant puikaus kalno su 15 žaliuojan- ’ 
čiŲ aržuolų. Atsišaukite pas savi
ninkų. |

R. Vaičaitis,
816 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.

2908 AV. 38 l*Ė trįs pagyvenimai, 
vienas keturiais kambariais, du po 
penkis kambarius, išeinamoji vieta, 
maudynė, gazas ir skalbimui cčbe- 
iiai. Randa $37 mėnesiui, kaina 
83500. Inmokėti $500, lykis po $37 
k is mčnesis — po tiek kiek nuomas 
i'lnešl savininkui Gleicli. Atsišauk
ti pas Gleich.

YRA GERIAUSIAS APGAR
SINIMAS,

Reikalaukite knygutės “Laiškai 
nuo Užganėdintų Kostumerių” Pa
sėmęs daug reiškia. Musų farmos 
yra geros. Aš noriu kad jus patįs 
pamatytumėt. Vpatiškas patarnavi
mas kiekvienam pirkėjui, šios far
mos randasi greičiausiai augančioj 
dalyje Suvienytų Valstijų. Molio že
mė, riebi nitrogenu, molio subsoil. 
Arli randasi daug sviesto ir sūrių 
išdirbysčių. Karvių auginimas čia 
yra daugiausia užsiimama Jr pasek- 

pningai varomas.
Į Šios yra tikros farmo.s, ne tik “pa 
dirbtos” farmos. Geri minai, tvo
ros, šulinis, 10 iki 50 akrų išdirbta 
su gyvuliais, kitos be gyvulių 

| Po įmokėjimui vienų penkta dalį,, 
jums daugiau nieko ant sumos ne
reikia mokėti per 10 metų. Mes par
duodame arklius, karves, vežimus 
pakinkius ir tt. ant labai lengvų iš
mokėjimu. Mes taipgi padedame 
nupirkti materijolų dėl namų statę 
mo. Geižkelio išlaidos gražinama 
pirkėjams. Jums nieko nekaštuoja 
pamatyti šias formas.

Musų farmo.s randasi AVisconsIn 
valstijoj, Lincoln, Langlade, Taylor, 
Marathon, Priee ir Clark pavietuo- 

Mcs priimsime pageidaujamas 
Mort-

Mokinama: angliškos ir lictuviš 
kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
lės, stenografijos, typewriting, pir- 

! kis bos teisiu, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos, pįlietystės, dai- 
liarašystės.

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

Juozapas Takazauskas. pirmininkas, 
1101 So. 48th Ct., Cicero, lll. 

A. K. Lingė, vice-pirmininkas,
1436 So. 48th Ct.. Cicero, lll. 

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

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

1409 So. 49th Avė., Cicero. III.;
Telef. Cicero 2053 

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

Iždo globėjai: V. Stanislovaitė. 
1331 S. 18 Ct., Cicero, III.; A.Dockie- 
nė, 1225 So. 5!th Avė., Cicero, III.; 
J. M^rozas, 1849 W. 12th St.. Chica
go, III.; T. Bartkus, maršalka; org. 
užiurėtojas, C. Tuskicnis, 1225 So. 
50th Avė., Cicero, III.

Susirinkimai laikomi paskutinį 
nedėldienį žSdno mėnesio kaip 2 v. 
po pietų, Joc Neffo svet:, 1500 So. 
49th Avė.

DRAUGIJOS IR ORGA 
NIZACIJOS

CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ
KŲ TARYBOS 

Pidomasis Komitetas
A. Petrulis, pirmininkas 

3343 So. Lowe Avė.
S. Danilevičius, iždininkas

1617 N. Winchester Avė.
J. Degutis, sekretorius

2-128 Coblenz 
Komiteto nariai:

P. Jakavičia, 927 W. 33rd PI.
J. Gustaitis, 2856 W. 38»h PI.
J. Vilis, 2538 Frankfort St.
J. Briedis.

Jaun. Liet. Am. 'tautiško Kliuho 
valdyba 1919 metams:
S. S. Meškauskas. Pirm.,

3752 So. Wallace st.
K. Kunca, Vice-pirm.,

3126 So. Lowe avė.
K. J. Petroks, Nut. Rašt.

3422 So. Lowe avė.
J. Gustaitis, fin. rašt.

2856 W. 38 PI. 
J. Žilvitis, ižd.

t 841 W. 33 si

st.

DRAUGYSTĖ LIETUVOS BALSAS 
KENOSHA. WIS. 

Valdyba 1919 metams:

ČIA JŪSŲ GERIAUSIA PROGA!
Parsiduoda naujas mūrinis na

mas vienu pagyvenimu, 2 metai 
kaip statytas su gasu. elektra Ir 
maudvne; namas randasi lietuviu 
a"g'vonioje apielinkėje Į vakarus, 
už Kedzie Avė., vienas blokas nuo 

REIKIA moterų skudurams rinkti 'Archer Avė., rtatvekarin. Atsišauki-
Harrv Drav

1447 Blne Island Avė.
Chicago, III.

/

se.
prapertes kaipo Įmokėjimų. 
gage už likusią skola.

M. J. AUGULIS,
2209 W. 23rd l’lace, Chicago, III

FARMA
80 akru žemės Michitfan, l1/> my

lios >ki miesto, arti didelių fabrikų 
miestu, 40 akru dirbamos. 40 akrų 
i'anyk’os, aptverta tvoromis. (Mė
lis sodnas, arti ežero. Kaina $1900, 
mainom ant miesto pronertes.

United Land X Invcstment Co.,
te pas .savininkų sekančiu adresu: 

J. Yusbkevvitz.
3114 So. Ilalsted St. Chicago, UI. H7 N. Dcarborn St., Chicago, lll.

Pirm., Kaz. Brazevlėius, 
402 Lincoln Street

Vice-pirm., Ig. .laselhinas,
# 960 Jenne Street.

Prot. sekr., Jonas Sereikis,
960 Jenne Street

Fin. sekr., Kaz. oivauskas.
818 Jenne Street

Tždin., Tg. Orlickis.
313 N. Sberidan Road 

Iždo crlobėini:
biozas Poška. 809 Albert Street
M. Songaila. 653 Market Street 

Maršalkos:
Tonas Kabintis—. 653 Garden Street i
M. Nekrašas. 120 Oranže Street

Teisėjas Antanas Bobele, 
313 Otiince Street 

Velisvanešiai:
Juozas Jurevičius, 152 Main —St.
Petras Miliauskas. B. 1 Box 56 

Durininkai t
N. JanaviČia, 614 Market Street
Ben. Kančios, 274 N. Chicago St.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ K LIVRAS 
SAVITARPINES PAŠELPOS.

Valdyba 1919 metams: 
P. Švelnis, pirmininkas, 

1732 N. Lincoln St. 
Vice pirmininkas Dom. Žutautas, 

1502 N. \Vood Street. 
J. Kalpokas, nutarimų raštininkas 

1839 Wabansia Avė. 
V. Briedis, turtu raštininkas, 

. 1049 N. Marshfield Avė. 
Just. Antanavičių, iždininkas.* 

1719 Eilėn St. 
H. Rauskiniutė, kont. rašt. 

1652 Wabansia Avė. 
Fr. Kasiulis ir J. Valiulis, iždo glob. 
J. Dauginis, maršalka?
G. H. Moldenhauer. dak. kvotėjas. 

1554 W. Chicago Avė. 
Susirinkimai atsibuna pirmų se- 

redų kiekvieno mėnesio, Liuosybės 
svet. 1822 \Vabansia Avė.
^TMETINES ŽVAIGŽDES PAŠAL- 

POS IR PASILINKSMINIMO 
KLIUBO VALDYBA:

J. Chepaitis, pirmininkas, 
1661 N. Oakley Blvd.

T. Sabiecki, pirm, pagelbininkas, 
2042 Homer str.

J. Zakarauskas, nutar. raštininkas, 
1302 N. Hoyne Avenue.

J. Rasimas, iždininkas, 
1845 N. Hoyne Avenue 

J. Kitchaf?, finansų raštininkas, 
3646 Hainilton Avenue.

Susirinkimai atsibuna pirmų ket
vergę kiekvieno mėnesio, Liuosy
bės svetainėje 1822 Wabansia Avė. 
kaip 7:30 valanda vakare.




