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as !equired by the act of Oct. •». i'J17 \

Austrija pasirašys po 
taikos sutartim

Rumunija atsisako rašyties
Minske badas ir ligos

Anglai nubaudė Vokietijos miestą

Wilsonas gązdina priešininkus bolševizmu
AUSTRIJOS NACIONALIS SU- galima kitas problemas, kaip 
SIRINKIMAS NUTARĖ PASI- ■ geležinkelių sitnicija, išrišti kol 
RAŠYTI TAIKOS SUTARTĮ besitęsia tas vilkinimas.

\Vilsonas ginė sutarties parė-
A, rūgs. G. — Nacio-

laikos sutartim. Susirinkimas tas kad davus Mohroe doktrinai 
ečiaus užprotestavo prieš “imt- viršenybę vakariniame žemes

mispresli savo likimą".

AUSTRIJO^J KABINETAS NU*jl'rue translntion filed with the post- 
TARĖ PRIIMTI TAIKOS j master at Chicago, III. Scpt. 8, 1919

i as rvqiiired by the act of Oct. 6,1917
RANDO SUSTABDYTI PRIE-

BEKN, rūgs. 6 . - Iš Pragos, SINIMASI TAIKOS SUTAR- 
pranešama, kad Austrijos kabi-1 ČIAI.
net is po pilnam apsvarstvmui
laikos sutarties, vienbalsiai nu-:Net demokratai senatoriai per
tarė rekomenduoti nacioimliam į eina opozicijos pusėn, 
susirinkimui ją priimti.

WASHLNGTON, nigs. G. — 
Didelės pastangas deda senato-Triic translaHon filed with the post- Į

master at Chicago.,III. Scpt. 8, .1910 rilis Hitchcock ir kiti adminis- 
as reonired bv Ihcacl of OH. I tl.acijos va(|()vai, ka(l suslabd_
RUMUNIJOS PREMIERAS AT-į žilis demokratų pakilimą prieš 

META AUSTRIJOS TAIKOS 1 prezidento reikalavimą ratifi- 
SUTARTĮ. ! kuoti taikos sutartį ir tautų ly-

VIENNA, nigs. G. — Rumuni- mainės, 
jos premieras Bratiano saki/ 
kad jis nutarė pasilikti vieh iv, 
kad asmeniškai priėmus atsako-

charesto žinia.

ei jos, Dr. Kari Renner pasakė, 
kad jis sugrįš į St. Germain ne-

Kalbėdamas apie

žuvimui delei politikos iščiul- 
pinio iš mus paskutinio kraujo 
lašo. Ta į yra nedoriausias dar
bas dvidešimto šimtmečio".

noracija diktavo šia taiką. Ji 
nieko neturi bendra su teisybe 
ir teisingumu."

Trne translntion filed vi b the post- 
master at Chięago, III. Scpt. 8, 1919 
as »cqnired by the act of Oct. 6.1917
WILS0NAS GĄSDINA BOLŠE

VIKIŠKU BAUBU.

Sako, vikinimas su taika stato 
pavojun visą pasaulį.

DĖS MOINES, la., nigs. 6. — 
Galimybė, kid bolševizmas gali

grasinančių porporcijų, jei tai

to \Vilsono šįvakar laike prakal
bos CoKseumė.

miai, sakė jis, kuomet nuodai
kurie suardė Rusiją yra skleid
žiami tarf) žmonių, kurie dar ne
žino kokios gvarantijos laisvei 
bus naujajamie pasaulyje.

pilala

chen, Reino Prūsijoj, tapo nu- Trur trnnslaHon filed wUh tbe pmt- 
tristas sušaudyti ir 100,(100 imu* 
kių pabauda tapo uždėta ant 
ant miesto. Apie lai praneša ži-

masler at Chicpgo, III. Sept. 8, 1919 
us require<l by the art of Del. <>. 1917

DU ŽMONĖS UŽMUŠTI. fru? irunsintton Hled v.itti the post- master ai Chicago, III. Sepl. 8, 1919 
reqtiired by the act of Oct. 6, 1917 »>a s

kareivis buvo sužeistas minos.
KALTINA 
WILS0NĄTrue transia»ion ftled with the post- 

master at Chicago, III. Scpt. 8, 1919 
as reqiiired by the net of Oct. 6,1917 !
JUČO SLAVAI REIKALAUJA ' COSTA RICA PREZIDENTAS 

AUSTRIJOS LAIVYNO. | KAITINA WILS0NĄ.

WASH1NGTON, rūgs. 7. — Tinoco sako, kad Amerika pri- 
Jugo-Slavijos valdžia įteikė lai- gelbsti revoliucijoms kad už- 
kos konferencijai reikalavimą a-1 griebus žemes.
tiduoti Jugo-Slavijai pranykti*

zentacija užreiškia, kad laike 
pietų slavų revoliucijos, laivy
nas tapo karaliaus Karoliuos a- 
liduotas Agramo nacionalei ta-

LONDONAS, rūgės. 7. - Pre
zidentas VVifsonas yra “priešas 
Costa Rica", sako tos mažos res
publikos prezidentas Don b'rede- 
rick Tinoco, “ir sužadina Costa 
Rica revoliucijas, kad Amerika 
galėtu pasigriebti ten teritori-

kininkų politikams.

automobilius apvirto Tcsville 
miestelyj ir <hi (įrangai žuvo. 
Pals Weber gi nežinia kur pra
puolė. Manoma, kad jis yra su
žeistas, bet per 3G valandas jieš- 
kdjimo nesurasta nė pėdsakio.

4 ŽMONES SUŽEISTI.
ICAGO. Vakar ties Mi-

automobilius ir keturi žmonės 
lapo sunkiai sužeisti. Du jų tur
būt mirs. \

200 GEMBLERIŲ AREŠTUOTA
CHICAGO. Vakar Cottage 

■ Grove policijos stoties apygar- 
I doje buvo padaryta medžiokle 
ant gemblerių ir įvairiose vielo
se areštuota 200 žmonių už gem- 

l bleriavimą.

Rumunai apleidžia 
Budapešta

Išsivežė 6,000 vagonu grobio
RUMUNIJOS-SERBI- įtovui Nicholas Misų apie gaviGRESIA 

BIJOS KARE. mą pastarojo pranešimo, kad 
vyriausioji t.iikos konferencijos

Talkininkai nebeduos Rumuni
jai ginklu. Bijosi bolševizmo 

pačimeKum unijoje.

PARYŽIUSč, rūgs. 7. Szol- 
nok tiltas per Tisza upę tapo pa
taisytas pnnedėlyj ir 0,000 Ven-jos." |

Tinoco, kuris atvyko į čia g • • • j
“delei savo sveikatos ir biznio LJHi DililllKll KOVct lų su rumunų užgriebtais daig- 
reikalais" šiandie pasikalbėjime i ----- ,---- - ! tais jau pervažiavo tiltu ir yra

ja Paryžiuje tvirtina, kad Itali
jos “kontr-reikalavinuii,” gali bu
Ii padaryti lik prie dailės laivy-1 išreiškė didelį rūstumą prieš A-! GRESIA PLIENO DARBIN1N- kelyjj Bucbarestą. 
no ir Jugo-Slavija pripažino Ita- merikos prezidentą, tikrinda

mas. kad Amerikos valdžia šuo-* 
kalbiuoju su Niearagua, kad nu-

KŲ STREIKAS.

porto. to didelio streiko.

I į Rumuniją. Telegrama sako, 
kad vyriausiosios tarybos pasiu
stos į Bucbarestą notos nėra gan 
tos ir prašo, kad Misų atkreiptų 
vyriausios tarybos atidą į “pavo-

yra I kruizeriai Spaun rųšies, 19 
laivų Duklja ir Ta t ra rųšies, 2G 
torpediniai laivai ('aiman rųšies 
11 Pero! motorinių torpedinių 
laivų visos submarinoš ir bydro

si tenderiai.

Trite iranslntlon filed wi*h l’ie pnst- 
m isler at Chicago, III. Scpt. 8, 1101’ 
as required by the art of Oct. 6.1917

PARYŽIUS ATIDAVĖ 6PITZ-
BERGEN SALAS NORVEGIJAI

PARYŽIUS, nigs. 7. — Taikos 
konferencija nutarė atiduoti

ja, kuri nagrinėja tą klausin/i 
nusprendė atiduoti Norvegijai.

Kaip tik prezidentas Wilsonas ,kaip Wesl Virgii 
išvažiavo su prakalbų maršru-j kai be gyventojų, 
tu tikslu sužadinti publikos spali Į---------------
dimą ant jo oponentų republi- Į True hunslation file<l with the n^st

SIBIRIEČIAI UŽMUŠĖ 23 AME
RIKIEČIUS.

Atsilraukia į dieną po vie
ną demokratų senatorių nuo pre 
zidento išvažiavimo iš VVasbing 
tono ir kalbamą, kad dar dau
giau senatorių, rengiasi paskelb
ti savo nepriklausomyl)\‘ ir pri
sidėti prie oĮMizicijos, pritarian
čios priėmimui susilaikymų.

Dabar yra septyni demokratai 
senatoriai, kurie pritaria1 ratifi
kavimui su susilaikymais.

Tr'ic lran«lH»inn filed wlth the post- 
master at Chicago, III. Scpt. 8, 1919 
as bv tbe net of Oct. 6. 1917
BADAS IR LIGOS LENKŲ VAL 

DOMAM MINSKE.

Amerikos Raudonasis Kryžius 
siunčia pagelbą.

WASHINGTON, rūgs. 6. -

Miinskc, Amerikos Ilaudonas/is

būrį, taipjau laukų būrį, kovoji
mui su tylu. Ateinančios iš Min
sko žinios sako, kad žmonės ten 
miršta kaip muses nuo bado ir

master at Chicago, III. Scpt. 8, 1919 
as rerjulrcd bv tbe art of Oct. 6.1917

ANGLAI SUŠAUDĖ ŽMOGŲ 
IR NUBAUDĖ VOKIEČIŲ 

MIESTĄ.

LONDONAS, rūgs. 7. — Her 
Kupper, vadovas minios, kuri

džią.
“Aš turiu didelį draugiškumą 

prie amerikiečių abehiai 
Tinoco, “bet Wilsonas y 
ta Rica priešas. Jis prigelbsti ui- kalus ir neišgalįs konferencijos

WASHINGTON,
sako. Jeigu prezidentas VVilsonas neįs-

Gcn\ Mardaresco, komanduo- 
tojas rumunų kareivių užiman- 

e čių Budapeštą, sakoma, gavęs 
Į paliepimą ('vakuoti Budapęštą 
bėgyje 18 valandų, pasitraukiant 
už Tiszą upės.

Rumuną-Serbu susirėmim'as 
neišvengtinas.

Didžiuma Rumunijos karei-

litikos, kokia ji priėmė linkui 
Rumunijos”.

Telegrama sako toliau:
“Rumunijos valdžia yra abso

liučiai įsitikinusi, kad sunaikini
me bolševizmo Vengrijoje ji at
liko didelį pasitarnavimą talki-

medegomis, Rumunijos valdžia 
galbūt bus priversta svarstyti 
parankamą ištraukti kareivius

kurių žemių, per kurias mano- ninku streikas. Amerikos Dar-

Teritorijos vagystė

nesipriešina žingsniams

priešinasi vagystėms jos terito
rijos po tamsos priedanga.

švdija, Finlandija, Rusija, Da
nija ir 1 (olandija bandė gauti

<uo Meksika vra dėl Suv.

žia į musų šalį, kaip meksikie-

kada

muel Gompers pasiuntė VVilso- 
mii (telegramą, prašydamas.

ją, bus pasiųsti į Banat Temes
var, kur serbai koncentruoja ka
reivius Loronthal apygardoj. 
Pranešama,/ kad sus>irėmimas 
tarp rumimi’ ir serbų toje apy-

Rusijoj ir nuimti puo savęs vi
są atsakomybę už chaosą, į ku
rį ta dalis Europos gaji būti įs
tumta nesutikimais tarp bolše-

nes

konferencija ir ji nutars už strei 
ką, nes darbininkai visur yra pri 
sirengę prie streiko ir labai ne
rimauja, kad strikas dar ikišiol

uis atidėliojimas stribo, jei ne
bus išgauta kon f erekcijos su 

trustu, yra negalimas.
mano kareiviai išveja įsiveržė- ■ PRANAŠAUJA GENERALĮ PLI 
liūs, mes atrandame nusidėjėlius^ ENO DARBININKŲ STREIKĄ.

Embargo ant ginklą.

Kad išvengus susirėmimo tarp 
serbų ir rumunu ir taipgi delei 
baimės bolševikiškų sukilimų 
Besarabijoj, taikos konferencija 
visai uždraudė gabenti amunici
ja į Rumuniją. Talkininkai siun
tė ginklus ir amuniciją vartoji
mui rumunų kareiviams palei 
Dniestro upę prieš Rusijos lx>l-

Trnc transb'Hnn filed w’»h the pnsl- 
iiiasler at (’hicaųo, III. Stąit. 8, 1919 

reouired bv the act of Oct 6.1917
ALBANAI NUŽUDĖ 300 ITALI

JOS KAREIVIŲ.

BERN, rūgs. G. Iš Agramo 
pranešama apie albanų sukilimą 
prieš itajus. Sukilimas plėtoja
si. Italų garnizonas iš 300 ka-

i je neramios žinios parodo, kad
I ■ . V « •• . M • . V *

TOKIO, rugp. 19 (per Ix>ndo- 
ną, nigs. 5). — 23 amerikiečiai 
iš 7 i kareivių pulko tapo užmuš
ti viename iš askirų mūšių už 
Vladivostoko.

K,000 amierikiečuų kareivių 
spėka lame distrikte yra bevil
čiai menka, jei gyventojai pasi
darytų jiemis priešingais.

Streikai ir naikinantis užpuo
limai teroristų bandų padarė ne 
pakenliamu dalyku padėjimą pa 
lei Siberijos geležinkelį. Artina
si didelės bėdos.

as required by the art of Oct. 6,1917
RUSIJA NEPRIPAŽĮSTA AN- 

GLIJOS-PERSIJOS SUTAR
TIES.

Atiduoda iš Persijos atimtas že
mes.

COPENUAGEN, nigs. 6. — 
Čičcrinas (bolševikų užrubeži- 
nių reikalų ministeris) pasiun
tė notą Persijos valdžiai, kad Ru

jos sutarties. Taryba panaikina 
visus Rusijos reikalavimus Per
sijoj, paskelbia Kaspijaus jurą 
neutrale ir sugrąžina Persijai vi
sus uostus, geležinkelius, krosą 
ir tt., kuriuos ikišiol valdė Ru
sija.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENAS”

Amerikos konsulai globoja už
puolikais.

“Amerikos konsulai visoj Cos 
la Rica yra revoliuciniais agen- Į 
tais.>tAš ypač kaltinu konsulus 
Chase ir Harrison -— S>an Jose 
mieste' ir Saen Punta Arenas 
mieste, gelbėjime revoliucionie
riams.

“/Kada revoliucionieriai nese
nai šturmavo San Jose kalėjimą, 
paliuosuodami žmogžudžius ir 
vagis, atakuojančioji partija už
griebė šautuvus ir tada pasislė
pę konsulo Chase namuose. Ka
da atvyko policija , jos neįsileis
ta pamatuojant tuo, kad namas 
yra Amerikos žemė.

' I L
“Karlu revoliucionieriai pasi- 

.rodų ant namo balkono ir šovė 
į minią, sužeisdami du policis-

CHICAGO. — Cbicagos Dar
bo Federacijos prezidentas Jobu 
Fitznatrick vakar išduodamas

bolševizm•?.« įsigalėjo tarp uži
mančių Besarabiją Rumunijos 
kareivių ir grąsina laimėti atra
mą pačioje. Rumunijoje.

Taryba penkių mano, kad su- 
stabdymbas amunicijos gabent

si. Italų pagelba yra skubiai sinti 
čiama iš Valona, Adriatiko pa-

ir geležies darbininkų visoje tša- in(> j Rumuniją, sulaužys Rumu- 
lyje turės kilti, nes kompanijos njjos valdžios karinį palinkimą 
nenori tarties su organizuotais prjejį serbus Temesvar apygar-

T roe ♦raiisl«*inn flIoH h the pn«t- 
masler at Chicagc, ’ll. Scpt. 8, 1919 
as renilired hv the art nf Oct. fi. 1917

VOKIFičIŲ SPARTAKIETIS 
AREŠTUOTAS VIENNOJE

darbininkų būvio.
Jis utarninke važiuos į Wa- 

shingtoną, kad dalyvavus plieno

rencijoj. Jei apie tą laiką nebus 
išgauta konferencija su plieno 
trustu, darbininkams nepasilie-

doj ir tuo pačiu laiku padarys 
rumunus mažiau pavojingais,

Anglijos admirolas prisirengęs.

Aglijos admirolas Trovvbrid- 
ge, su savo Dunojaus laivais Bu-

ka kito išėjimo, kaip paskelbti prješ ru mimus laivyno veikimo,
streiką. jei bus reikalas.

GINKLUOTI ANGLIAKASIAI įžiuoja iš Paryžiaus j Bucharcstr 
EINA ANT KITOS KASYKLOS, su kopijomis taikos konferenci

jos bevielinių pranešimų, kurių 
Rumunijos užrubežinių reikalų 
minfctcrija tikrina niekad nega
vusi, ir su instrukcijomis paskli

CHARLESTON, rūgs. G.
1,500 angliakasių, kurie, sako-

tus. Aš paliepiau Harrisoną de- ma, yra visi ginkluoti šiandie i- 
portuoti ir tuojaus pranešiau šėjo iš Oak Grove ir apielinkės bin(.’ evakavinuj Budapešto. 

Suv. Valstijų valdžiai, kad kon- miestelių ir eina per kalnus prie. 
Coal upėjs, kad suunionizavus

ta Rica.

“Visas keblumas yra, kad pre
zidentas Wilsonas nori pasi-

Kurt Ra-

kiečių, tapo areštuotas čia ir y- 
ra kaltinamas veikime komunis
tų rateliuose ir suorganizavime 
kelių demonstracijų.

Suomė Vengrijos komunistus.

Du buvu-BASEI
šieji nariai Vengrijos valdžios, 
Dr. Lokaes ir Ernest Seidler-ta
po areštuoti Austrijoj. Seidler 
pirmiau buvo komanduotoji! 
Vengrijos raudonosios armijos.

GENERALIS STREIKAS ČILI 
MIESTE.

RUMUNIJOS KAREIVIAI PRA-
, DĖJO EVAKAVIMĄ BUDAPE-Skclbiama ,kad kasyklos toje t r

ŠTO.

Londonas, rūgs. g. — Daily 
Maro gavo žinią iš Paryžiaus,

Bravarninkams atsisakius išpil
dyti reikalavimus savo streikuo 
jaučių darbininkų, mieste tapo 
paskelbtas generalis streikas,

sitikti maršuotojus. Gubernato- 
irics asmeniškai atsišaukė į mar
šuotojus atidėti ėjimą, bet jie at
sisakė tai padaryti.

Vėliausios žinios praneša, kad . 
maršuotojai sustabdė savo ėji-'

!n1^’
7. Turtingas gyvulių auginio- kams. Maršuotojai pradėjo ėji- 
jas Hiles, turintis virš 7,000 ak-l mą pasklydus gandui, kad kasyk ' 
rų žemes, nusipirko du aeropla- lų savininkai toje apygardoje Atidarysianti duris bolševikams 
nūs. Vieną skraidimui kad pri- šaudo angliakasius ir žudo mo- 
žiurėjus ūkę, o kitą didesnį vi- toris ir vaikus. Todėl angliaka
ses šeimynos skraidymui. Dabar sini visoj apielinkėj metė dar-1 PARYŽIUS, rūgs. 5. . Rumu- 
visa jo šeimyna mokinasi skrai- hą, apsiginklavo ir ėjo apginti nijos premjeras J. J. C. Bratia- 
dyti. * SaVO draugus.) ' R11 mi i tri i rvc of_

ŪKININKAI PERKASI AERO
PLANUS.

evakuoti Vengrijos sostinę Bu-
kai streikuoja.

(rRAND 1SLAND, Neb., rūgs. , atsisukus unijos viršinin- RUMUNIJA GRASINA TALKI- 
NINKAMS.

25,000 REKONSTRUKCIJOS 
DARBININKŲ SRTREIKUOJA.

LILLE, nigs. 5. — Darbinin-

savo draugus.)

jos darbo Pas de Galais departa
mente sustreikavo, reikalauda
mi 17 frankų už 8 vai. darbo die 
ną, vietos dabartinių vidutiniš
kai 12V2 frankų. Streiko komite
tas apskaito, kad 25,000 darbi

no pranešė vietos Rumunijos at- ninku delei to nedirba.

Ukrainoje.
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—Ji žino ne daugiau de&m- 
ties žodžių ir mudu tylęjome...

—Tikroji meile, —- atsigręžęs 
ir rodydamas baltus dantis, tarė 
senis, — muša į Širdį kai žai 
bas, užtat ir bežadė kai žaibas

negu publikos sušaukime, tarp kita ko, sako- žiurėjau į ją.
—štai kaip?

♦—Žiurėjau, sakydamas sau — 
štai aš, jaunas ir stipras, o tau 
—nuobodu, pamylėk m.tye ir 
duok man gyventi geru gyveni
mu!...

—Jai nuobodu?
—Kas gi važiuos svetimoji ša

lin, jeigu jis nėra bieduas ir 
jam linksmų?

(Tąsa ant 3-čio pusk)

daug augščiaus 
simpatijas aš statau tiesą ir iš
tikimybę savo įsitikinimams.

Bet draugų pritarimas tai po
zicijai, už kurių aš stojau ir le- 
bestoju “Naujienose,” man yra 
palihdymas, jogei “Naujienų” 
darbas nebuvo bergždžias. Tas 
idėjinis ryšys, kttfis kasinei jun
gė į daiktų vis didesnę ir dides
nę minių lietuvių darbininkų, 
skaitančių “Naujienas”, pasiro
do jau yra taip tvirtas, kad jo 
neįstengia suardyt nei žmonių 
ūpo keitimąsi, nei atkakliausios 
priešų pastangos.

Matydamas tai, aš galiu ra
miai eiti tuo keliu, kurį man ro-

i vi A iJJIF ’MOS gaivalų politiką ir tendenci-
U&» Keletas dienų atgal

fe* pailv buvo pranešta, kad Deniki-
Pwbh8hed Daily except Sanday by nas vedęs derybas su tauti

-------  nės ukrainiečių valdžios gal 
.va, Petlura; ir tų derybų re
zultate Petlura sutikęs, kad 
Ukraina dabar išsižadėtų ne
priklausomybės ir apsiimtų 
laukti Rusijos Steigiamojo 
Susirinkimo, nuosprendžio.

Antras svarbus atsitiki
mas tai įsikūrimas šiaur
vakarinės valdžios su Jude- 
niČu pryšakyje. Šita valdžia 
norėjo padaryti savo sėdybą 
Revelyj ir veikti išvien SU E-|do mano įsitikinimai, ir liepai

1?3» SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedčidienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Ealsled Si., Chicago, 
UI, — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — paėtu:

Metams .......1................ .
Pusei metų ........................ .
Trims mėnesiams ............. .
Dviem mėnesiam ..............
Vieua mėnesiui ..................

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

Maksim Gorki. Vertė K. A.

93 nuoš.
amžius:

— 32 iš 1,000. 
įplaukos: —

16.00
3.50
įjįj Revelyj ir

stonija. Tarp jos tečiaus ir1 syti tų keiksmų, niekinimų ir

12 pratimų; estai atsisakė duot l>riesai iš kairės
™ jai kariškos pagelbos (to- 

SuvknytOM Valstijoj na Chictfoh dėl Pskovas pateko į bolše-
Mcptnm“:.......    $5.00 vikų rankas). Kiek galima
Pusti metų ............................ io$ numanyti, tai estai todėl pa-
Dvtem lm^«i!2>S L25 sišiaušė prieš Judeničą, kad
Vienam mėnesiui .................... t>5

Pingius reikia siųst Pačio Menei
Orderiu, kmtu su užsakymu.

estų valdžios įvyko nesusi- šmeižtų, kuriais mane diena iš

Rusija ir 
mažosios tautos.
True translation filed with the post- 
maslcr at Chicago, III. Scpt K, 1919 
as required by the art of Oct. 6, 1017

jisai nepripažino tautinių 
Estonijps reikalavimų. Gir
dėt, kad aplink Judeničą 
renkasi patįs atžagare i- 
yiškiausieji gaivalai, carizmo 
laikų valstybės veikėjai ir 
karininkai. Jisai jieško pini- 
giškos paramos Ąpglijoje, 
ir jau buvo žinių laikraščiuo 
se, kad Judenič rengiasi iš-

ir iš dešinės.
Ačiū todėl, draugai, už jųsų 

prielankumų. Dirbkime, kaip 
dirbome iki šiol, idant “Naujie
nų” skelbiamas idėjas suprastų 
dar didesnė lietuvių darbininkų 
minia. /

" P. Grigaitis,
“Na u j ienų” reiki k torius.

apie 1,250,000. 
daugiau biliono

Pusiaudienis. Saulė spindu
liai atsimuša vandenyj įvairio
mis spalvomis. Jūrė snaudžia 
ir kvėpuoja balsvu rūku, mels
vas vanduo spindi, y t plienas; 
jūrės druskos kvepėjimas jau- 
čiiiųna pakrantėj.

tižia vilnįs, tingiai apšlaksty- 
danios akmenų krūvas, peršoka 
per jas ir bėga toliau —. vilnių 
keteros pe augplos, permatomos, 
lyg stiklas.

Kalnas apsiaustas ruku, pal
ši medžių lapai, yt sidabras, den
gia kalnų; žaliam kaure matosi 
auksiniai geltoni apelsinai, m<i 
loniai šypsosi granatų Žiedai ir

pamąstęs pastebėjo av

Mažųjų tautų, gyyenan- naujų rubHų, kurių kur
čių buvusios Rusijos terito
rijoj, klausimas dar tebelau 
kia išrišimo. Jisai bus ga
lutinai išrištas, be abejonės, ,
tiktai tada, kada nusistatys elementai, kurie telkiasi ap- 
dalykai pačioje Rusijoje; ir linkui valdžias, įsisteigusias

są garantuosią Anglijos ka
pitalistai.

Tie visi faktai rodo, kad

nuo to, kaip jie tenai nusis- 
tatys žymiam laipsnyj pri
klausys tų tautų likimas.

Jeigu Rusija bus demo
kratiška valstybe, kurioje 
sprendžiamą' balsą turės dir 
bančioji liaudis — ūkininkai 
ir darbininkai, tai mažųjų 
tautų padėjimas bus vienas; 
o jeigu ji bus konservatyvi
ską šalis, valdoma senųjų

Rusijos pakraščiuose, nori 
atstatyti Rusiją senosiose 
ribose (išskiriant Lenkiją ir 
Finliandiją). Jeigu jiems 
pavyks pastatyti po savo 
kontrole ir centralinę Rusi
ją, tai jie dės visas pastan
gas, kad mažosios tautos 
gautų kuomažiausia teisių; 
jie ne tiktai nepripažins 
joms nepriklausomybės, o 
ir vargiai sutiks duoti joms 
kiek platesnę autonomiją.

Rusijos kapitalas norės, 
kad Lietuva, Latvija, Uk

raina ir Kaukazas butų, 
kaip buvę pirmiaus, atdari* 
jo išnaudojimui. Rusijos 
valdininkai norės turėt,

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

True translation Hled witn the post- 
inaster at Chicago, III. Sept. 8, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

i FRANCIJA.
Paryžius. — [Sindikatų kon

gresas]. Nesenai Litle įvyko- 
šiaurinės Pranei j oė sindikatų! 
kongresas. Kongresas atstova
vo 60,090 darbininkų.

Visi dienos klausiniai, suriš- 
iti su darbininkų gyvenimu, li
ko išnagrinėti. Laurenl, Genera- 
les Darbo konfederacijos dele
gatas kalbėjo apie streiką, ku-( 
ris įvyko liepos 21 dieną, ir nu- j jjjnoSa 
rodė priežastis, delei kurių strei į' 
kas liko atšauktas. ___ _;

Buv

ma:
"Ekonominis ir apšvietus 

stovis Indijoj, pasidėkojant an 
glų režimui, yra sekamas:

“Apšvieta: — jos nėra Indi
joj — nei laisvės, nei priversti
nos, nei visuotinos.

“Nemokšų: —*•
“Vidutiniškas

23.5 metų.
“Mirtingumas:
“Vidutini Akos

$9.50 ant žmogaas melams.
“Mokesčių: — $1.60 melams 

kiekvienam žmogui.
“Vidutiniška alga: — apie 

11 centų į dienų paprastam dar
bininkui.

“Indijos prisidėjimas prie ka
rės:

“žiuonių
“Pinigų:

dolerių, neprįskaitaiit armijos 
užlaikymo išlaidas.

“Medžiagose «— Miliūnai tonų 
maisto. Armijos užlaikymo 
sandėliai ir kitokie dalykai,

“Atlygininuis už tų lojai išku
rną.

“Nauji suvaržymo įstatymai: 
— Bowlatto pUlvarkymas.

“šautuvai ir bombos: — nu
malšinimui beginklių žmonių.

“Kaliniai, išsiuntimai ir mir
ties nuosprendžiai: — kaip bau
smės.

SUVIENYTOS VALSTIJOS.
New Yorkas. — [Prigaudin- 

gas streikas]. Kuomet kituose 
I miestuose rengiama tik A strei
kai, tai Ne\v Yorke rugpjūčio 
17 ir 18 diena gatvekarių darbi
ninkai surengė streiką, kuris 
(iaugiau buvo panašus į farsu, 
negut į ką k’tų. Jo. tikslas buvo 
ne iškovojimas darbininkams 
geresnio būvio, !bet prįspįnti pug 
likų mokėti daugiau už važinė-

Inlerborough Rapid

pūkeHa klausimas kas V() darbininkus į tani til

Myli saulė tų žemę...
Ant lakmenų sėdi du žvejai: 

vienas — senis, su šiaudine 
skrybėle, stambiu veidu, neap- 
siskutęs; jo nosis raudona, o 
rankos bronzinės spalvos nuo 
saules. Laikydamas meškerę 
jis sėdi ant akmens, nuelidęs že
myn apžėlusias kojas, šokan
čios vilnįs pavilgo jo kojas ir 
nuo pirštų krinta į jurę sunkus, 
šviesus vandens lašai.

Už senio nugaros, atsirėmęs 
alkūnėmis į akmenį, murkso 
juodakis jaunuolis. Jo mėly
nos kelinės paraitotos iki kelių, 
ant gaivos uždėta raudona ke
puraitė; jis gražus, stiprus ir tie
sus, yt nendrė. Dešinės rankos 
pirštais jis peša savo usiukus ir 
užsimąsčiusiai žiuri į jurę’ kur 
svyruoja žvejų valtelės, o toli 
jurėj matosi lai vilkas. Jis, ta
rytum, nekruta.

—Turtinga senjore? — klo
sią kimiu balsu senis, traukda
mas meškerę iš vandens.

Jaunuolis tyliai atsake:
—Man rodosi — taip! Toki 

špilka, su dideliu molynu, y t ju
re, akmeniu, auskarai ir 
daug žiedų, ir laikrodis... Ma
nau — amerikone...

Jaifnuolis pakėlė didelį akme
nį ir norėjo sviesti jurėn, bet 
paskui numetė per petį ir tarė:

—Kartais suvis nesupranti — 
kam žmonėms reikalinga tiek 
daug kalbų?

—Sakoma, kada nors to ne
bus!
uis.

Ant molyno jūrės kauro, bal
tame rūke, Šliaužė laivas.

— Sicilijon! — tarė senis, lin
guodamas galvų.

Paskui jis išsitraukė iš kiše- 
niaus juodų cigarą, perlaužė jį 
pusiau, ir padavęs vieną pusę 
j aunuoliua, paklausė:

—Ką gi tu mąstei, sėdėdamas 
su ja?

—Žmogus visuomet mąsto a- 
pie laimę...

—Todėl jis ir kvailas visuo
met! —- ramiai įkirto senis.

Pradėjo rūkyti. Mėlyni du
rnai kilo oran išlėto, kadangi 
nebuvo jokio vėjalio.

—Aš jai dainavau, o ji šyp
sojosi... X

—Bet tu žinai — a$ blogai 
dainuoju.

-^-Paskui aš paleidau irklus ir

INSURINA 
namus, forničius, automobilius, 
stiklus didžiausiose kompanijose

A. PETRATIS & CO.
KEAL ESTATE 

(Manadžicriai European 
American Bureau)

3249 SOUTH HALSTED STREET 
CHICAGO, 1LL.

Nariai Chicago Board of 
Underwriters.

Tclcpbone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
4 DENTISTAS

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vai. 
vak. Nedaliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted St. "Chicago. III

ffcBIIA VAIKINŲ Ir MERGINŲ IH | ■■■ NORI APSIVKSTI. b«t 
gi U R IH neturėdami pi <>£><►» susi* 
BfR*VU pažinti ir užnic&žtl mei> 

118ku8 ryAJus, negali apsi
vyti. Pajteboji™'j Žurnalą* vin icms 
nuteikia tokia proka- Reikalaukite pa- 
2iurėjimi|l; ten rasite plačkiusiaa infor- 
snacUas. Žurnalas mctamsSl.kopija 10c 

ADVtRTLSING JOURNAL
109-210 Temple Court Bldį. Cbk-ago, III.

IDar šią savaitę išpardavimas I
_ $500 Solo Concerto C ■ 
I Grojamųjų Pianinų po I

įskaitant 25 grojamuosius ritulius, kėdę ir uždangą. 
Lengvos išlygos — mes neskaitome palukių.

■ Musų pereitosios savaitės spccialis pasiūlymas sužadino lokį di- | 
Įdėlį įdomumą, kad mes nusprendėme palaikyti jį dar šią savai

tę naudai tų, kurie nesuspėjo pasinaudoti jiems pasiūlyta proga.
NAUJUTĖLĖ SOLO CONCER

TO GROJAMOJI PIANINĄ.

talisty ir karininkų, tai tų 
tautų padėjimas bus kitas.

Dabartinių Rusijos stovis, 
žinoma, yra tiktai laikinas. 
Vadinamoji “sovietų vald
žia,” kuri faktiškai yra ka
riška diktatūra mišraus ele
mento, susispietusio bolševi- kaip turėdavo seninus, šiltų 
kų partijoje, neprtenkina 
nė vieho Rusijos gyventojų 
sluogsnio: nei ūkininkų, nei 
darbininkų, nei buržuazijos.' dos iš to, kad Lietuva arba 
Anksčiaus ar vėliaus ji tu
rės užleisti savo vietą kito
kiai valdžiai.

Bet kokia bus ta valdžia, 
tai klausimas. Naudodamie
si žmonių nepasitenkinimu, 
Įvairios rųšie^ reakcionie
riai Rusijoje šiandie mėgina 
atgauti tą galią, kurią jie 
prarado, puolus carizmui. 
Jie organizuoja dabar savo 
jiegas Rusijos pakraščiuose 
— Sibire, Kaukaze, šiauri
nėje Rusijoje, ir šiaurvaka
rinėje Rusijoje. Jiems jau 
pavyko nuversti demokrati
šką valdžią Omske ir įsteig
ti jos vietoje Kolčako dikta
tūrą. O Kolčako autoritetui 
pasidavė Denikinas ir Ar
changelsko valdžia, vado
vaujama Čaikovskio.

Kokia yra šitų elementu 
pozicija linkui mažųjų tau
tų?

Kolčakas, atsiikydamas į 
talkininkų nou, kaip žinia, 
sutiko pripažinti nepriklau
somybe tiktai Lenkijai ir 
fi'»nliandijai, kičas mažąsias 

tautas, gyvewčia? seno
sios Rusijos nibose, jisai 
skaito Rusijos dalimis, ku- 
riy likimą privaląs nuspręs- 
t i Steigiamasis Rusijos Su
sirinkimas.

Paskutiniu laiku tečiaus į-

vietų tose šalyse.
Bet Rusijos ūkininkams 

ir darbininkams nėra nau-

kita kokia tauta butų paver
gta. Priešingai, jiems iš to 
butų tiktai skriauda, kadan
gi pačioje valstybėje, paver
gusioje kitas tautas, neišven 
giama. stiprėja priespauda. 
Rusijos darbo žmonėms bu
tų geriausia, kad ją vienytų 
su kitomis tautomis draugi 
škumo, o ne pavergimo ry-l 
šiai.

Taigi Lietuvai ir kitoms 
mažomsioms tautoms yra 
labai svarbu, kad iš dabarti
nio Rusijos chaoso išeitų pe
rgalėtojais darbo žmonės.

Ačiy draugams
“Naujienos” kasdien gauna 

po keletą laiškų, kuriuose skai
tytoji! išreiškia savo karštą pri
tarimų musų dienraščiui ir jo 
redakcijai. Neturėdamas lai
ko atsakyti tiems draugams laiš
kais, aš noriu padekavoti jiems 
šioje vietoje.

Až niekuomet neabejojau, jo
gei milžiniška didžiuma “Nau
jienų” skaitytojų nori, kad jas 
butų vedamos tokioje dvasioje, 
kokioje, jos cjo uito put savo ^«i- 

tniiiHi. Tiktai turėdamas šito
kį įsitikinimą, aš sutikau grįžr 
Ii j “Naujienų” redaktoriaus vie
lą. *

Sai v/vi su Belgijoj darbiniu- gauizuotieji darbininkui. Bro
kais; kongresas padarė lokį nu- b'slčs nariai gauna butų savo 
larima. Bulgai privalo buli si|sir.wkiiuan'is » kompanijos, 
samdomi Francijoj lik tokiame ° organizacijos lyderiai nuola- 
atvėjyj, kada truksiu franeuzų . *os lankosi 
darbininkų. Paskui liko uular-. viršininkus, 
ta pareikalauti, kad karės imli-i Kompanija, 
niai ir chinų darbininkai butų jai nepasiseks 
išsiųsti įš Francijos.

Kasliuk Vokietijos darbinio-, 
kų, kurie turės pavaduoti ka
rės imtinius, kongresas nepada
rė jokio nutarimo. Tasai klausi
mas bus rišamas Amsterdamo 
interiKmionaliamc 

kongrese.
Kongreso pradžioj

pas kompanijos

sindikatų'j;

matydama, kad 
įsikelti važinėji- 

Jinos mokestį iki 8 centų, padare 
su brolystės prineipalais sular 
tį. Sulyg tos sutarties, darbi 

Iįlinkai turėjo pareikalauti pa
kėlimo mokesties 50 nuoš. Ka 
da tie reikalavimai buvo įteikti, 

i kompanija užreiškė, kad ji ga 
tinti pakelti algų tik 10 nuoš. 
Įvyko keletas karšių susirėmi- 

geležiu-buvo su- mų majorą ofise, kur
šauktas milingas, kurį vadovu- kelių principidąi ir

pagerbi- viršininkai parodė vieni kibusisvo delegatas Dolory, 
inui Jaureso. Paskui 
siu nė minia žmonių nuvyko ant 
kapinių, kur padėjo vainikų 
Jaureso atminčiai. Kalbėjo Bon- 
idnes, Saint-Veliant ir La'urent.

kumšeias, — ir “streikas liko” 
paskelbtas. Vienas tų brolystės 
viršininkų, saikoma, užreišikęs:

BELGIJA.

Brussels. — [Darbo Partijos 
pienas numažinimui pragyveni
mo brangumo]. Darbo Partija 
išleįdo atsišaukimą į žmones, 
kur raginama prisidėti prie ben 
dro judėjimo už gyvenimo rei
kmenų atpiginimų. Taipgi pasių 
sta premierui laiškas, kuriame 
nurodoma, kad įvežtieji daiktai 
privalo būti lygiai padalinami.

Be to, patariama rekvizuoti 
kviečius, cukrų, pieną ir svies
tą; nustatyti kainas aut valgo-1 
mųjų daiktų, ir kontroliuoti 
anglis, čeverykus ir drabužius. 
Partija taipgi ragina lavinti šei- 
inyuinkrsz Tnųiisto gaminimo 
mene ir) pasirupinti kuogrei- 
čiausia atnaujinti pirklybinius 
ryšius, “Kad tuo bildu hutų gali
ma atgaivinti nuleriolą štilį.

20 nuoš., — mes nebūtume strei
kavo.” Vienok organizacijų bu 
vo skelbiama obalsis: “Penkias 
(kšini'ts nuošimčių, arba nie
ko.”

| Kompanija suvis . nebando, 
kaip paprastai kad yra daroma, 
operuoti galvekarius streiklau
žių pagelba.

Net elektros spėka buvo su 
stabdyta; bėgiu dviejų dienų, ne- 

įsi rodė nei vieno gatvekavio. 
Panedelyic Manhaltau eleva

torių stotoj buvo lokis didelis 
susikimšimas žmonių, kad i»?t 

■^keh šimtai žmonių liko sužeis- 
‘ ta. *

piktino tokiu sabotažu, ir kad 
apskričio prokurorus rengiasi 
tyrinėti nepaprastų streiko po
būdį, —< kompanija, be pakeli 
ino važinėjimas kainų, suiikų 
padidinti darbininkų algas 25 
nuoš.

1NU1JA.

“New Yorkas.—[Indija—“ka
piniai”]. “Indija - kapiniai” 
- - tokiu antgalviu liko išleistas 
atsišaukimas. Atsišaukimų iš
leido Amerikos Indųsų Unija, 
kurios ęentras randasi Ne\v Yor 
ke. len prašoma Amerikos 
darbininkų padėti veslli kovų su 

(CH aiškiaus nušviečia l u de ir draugams ir priešams, kad “ka|)italisline autokratija.” At-

tyčiau savo pareiga skelbti vien 
tokias idėjas, kurias “užganė 
dina publiką.” Mimo keletu

Ainulgameilų gatvekarių associ 
acija, kuri vadovavo Clii.cagos, 
Bostono, Brooklyno ir kilų 
miestų streikus, prirašo prie sa 
vo organizacijos daugybę bro 
lystės narių.

* | vinis* nu .lU

vyko du atsitikimai, kurie iųctų viešas darbus lur-bul parų-
. • v 1 t 1 I «• • k • • v ■ a

Skaitykite ir Platinkite
N A U J I E N AS

-C .taip! Labili laibutė > M-P-H litu h 
su, bet tokios akjs, kai gėlės, ir *J 
— žiniai — mažutė — Kiškutį 
atidaryta burna../

—Tai burna sąžiningos mo- , 
terš ir tokios, kuri myli lik kar
tą gyvenime.

Taip ir man rodosi....
Senis sumojo meškere, pri

merkęs akim pažiurėjo j kobinį 
ir prasijuokęs sumurmėjo:

—Žuvis ne kvailesne už mus, 
nę...

Kas gi meškerioja vidurnie- 
nyj ? — paklausė jaunuolis, tup
domos. |

—Aš, — atsakė senis, taisyda
mas meškerę.

Paskui jis užmetė meškerę į 
jurę ir paklausė:

—Jau saulė tekėjo, kada mu

Noriai atsilikę jaunuolis, gi
liai atsidusęs. .

Dvidešimts lirų?
—Taip.
Jinai galėjo duoti daugiau...
- Apie ką tu su ja kalbėjai?
Jaunuolis liūdnai nuleido gal-

Kazimieras Gugis
Veda visokius reikalus, kaip kriininaliikuosc 

taip ir civiliškuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:
>323 S. Halsted Rt

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisai:

W N. Deirbom St. 
1111-13 Unity Bldg.

Tel. Central 4411

Dr. D. J.BAGOCIUS
LietyviH Gydytojas ir 

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

Avė., Ęoseland, lU.
Telefonas tas pats reaidencl- 

jai ir ofisui. Pullniąn 342 
ValnndoH: 9 ryto iki 11 <l. I 

2 po piety iki 4 
0 iki 9 vakare.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

1c ir 2c kariškas inakestįs 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-ra GATVES

omis 
gomis

iškaitant 25 grojamuo- sfetfh 4 P 
sius ritulius, kėdę ir už- MJ J | fe 
dangų, 1*500 pasiulimas; VaH ■ —■ 
visa už

NAUJUTĖLE kerzheim 
pianiną

■fl! į /įskaitant uždangą ir/tofed| ■■IiB! kėdę; pianiną niuzi-Mj^ Į fe
kališku ypatingumu; 
$300 instrumentas už

GARSIOJI $600 KERZHEIM GROJAMOJI 
PIANINĄ .$485.

Instrumentas žinomas savo tono ypatybėmis ii* nmlirbtuimi; 
dabar parduodama šitoj sankrovoj, esančioj už brangiųjų nuo
mų apskričio ribų už >

Grojamoji pianiną, kėdė, rh I-*

skūra, aslinė lempa ir Į1 
20_grojamųjųV ♦ JT 

visa už

Prisižiūrėkite taipgi 
musų dideliam išdė
liui Cable Nelson 
pianinų, $300 ir $400 
ir Cable N’elson gro
jamosios pianinus 
nuo $595 iki $750

HKMROS
'F 2027-29 SOUTH HALSTED ST. •

j Nednykita Klaidos
H Mes uždarome 5:30 vai. vak. kasdien, subatomis 6 vai. vak

• Nuo 1-mos Rugsėjo

Aušros’ Mok) kloj
Prasidės žieminis sezonas, bus šie skyriai

1 > Alinių kalbos.2) Lietuvių kalbos.
3) Geografijas, Istorijos.
4) Aritmetikos.
5) Algebros, Geometrijos ir kilų 

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

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

Aušros Mokyklų ----- seniausia it-
geriausia, jos tikslas suteikti ucat- 
butinai reikalingų mokslų, kad su jo 
pagelba galima butų pagerinti gy
veniniu.

Dėlei didesnės naudus sau ir pa- 
rankumo mokyklai pradėkite tuoj 

j neatidėliojami visi sykių.

3001 South Halsted Street



Panedėlis, 'Rugsėjo 8 d., 1919 NAUJIENOS, Chlcagg., III.
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

—Bravo!
—Prižadu Madonnos vardu— 

galvojau aš — kad busiu geras 
tau ir visiems žmonėms bus lin
ksma su mumis...

—Žiūrėk tik! — sušuko senis, 
atmetęs užpakalin savo didelę 
galvą ir garsiai juokdambs.

—Busiu visuomet tau ištiki
mas...

—Hm...
• —Arba — galvoju — imi gy

kiek tu norėsi, o paskui tu duo
si man pinigų laivukui, įrankių 
žemės apdirbimui, aš sugrįšiu 
tuosyk į savo mylimą šalį ir vi
suomet, visą savo gyvenimą mi
nėsiu tave geru... >

—Tai — ne kvaila...
—Paskui, — rytui besiarti

nant — jau mąsčiau — ką, gali 
būti, man nieko nereikia, o tik j 
jos, nors ant vienos nakties...

—Tatai — paprasčiau....
—Tik ant vienos nakties!...
—Matai tik! —tarė senis.

liundnui užtraukė:
—O, saulė mane,...
—Taip, taip, — staiga pasakė 

senis, linguodamas galvą,-—ma
ža laimė — sąžiniškesnė, o dide- 
lė~*-geresne... Biedni žmonės 
— gražesni, o turtingieji — stip
resni... Ir taip visur... visur 
taip!

Ūžia šuršena vilnįs. Mėlyni 
durnai kįla kamuoliais augštyn. 
Jaunuolis atsistojojo ir laikyda
mas cigarą burnoje tyliai uždai
navo. Jis atsilošė į akmenį, 
siūlėjo rankas ant krutinės ir 
svajojančiai įsmeigė akis į ju- 
rę.

O senis nėsi judi na, jis nu
lėkto galvą ir rodosi, snaudžia.

Rūkas kalnuose darosi vis di
desnis ir didesnis.

—O, saulė mano! — dainuoja

Užgimė saulė
Dar skaistesnė
Dar skaistesne, negu tu!
O, saule, saule!
Šildyk mano krutinę!...

Ūžia žalios vilnįs.

—Man roęlosi, dėdė Pjetro, 
J<ud maža laimė — visuomet są
žiningesnė..,

Senis tylėjo, prikandęs lupas 
nas į žalią 

vandenį, o jaunuolis tylutėliai ir
ir akyliai žiūre

KORESPONDENCIJOS
L.

EAST CHICAGO, IND.

DR. A. MONTVID
CHICAGO 

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

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

Ką kitiems draudžia, 
tai patįs daro.

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

Rezidencijos telefonas West 6126

Daktaras /

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

10:30 ryto iki 12 
2 iki 4 po ptet, 7 iki 8 rak.

Telefonai
Ofisas Yards 2544 
Namai

Lietuvių šiame miestelyj ne
mažai. Jie turi sutverę penkta^ 
draugijas, ate šiemet jos kai pi r 
apmirusios — nieko neveikia, iš
skiriant vieną LDLD. 70-tą kp. 
Galbūt ir kitos draugijos veiktų, 
bet kad .musų “kairiaspurniai” 
nieku budu nesusitaiko su savo 
priedeliais atžagareiviais: ir vie
ni ir kiti tik triukšmų kelti te
moka.

Dar viena įdomybė. Vieti
nes LSS. 201 kupos susirinkime 
andids pervaryta nutarimas, kad 
nė vienas kuopos narys neskai
tytų “buržuaziškų” Naujienų. 
Nutarimą ir protokolan įraše. 
Ale kaip dabar pasirodo, tai mu
sų “k ijriasi>arniai” visai nesi- 
aiko to “svarbaus nutarimo.”

Kiek patyriau, lai jie ir šiandie 
dar tebeskaito Naujienas,. Mat, 
jie eigiasi lygiai taip, kaip m u-

■B | Saugokite Savo Akis |

Phone Pullman 621
DR. LEWIS H. L1PPMAN 

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

319 Kensington Avenue
10737 So Michigan Avė.

Kalbu lietuviškai

Mes patariame gatavas Kombinacijas Jūsų 
GiminSmš Lietuvoje.

Lietuvos-Amerikos Pramonės Bendrovė apsiima pristatyti jūsų giminėms ar draugams Lietuvoje, ku
rią tik norite, čia paduodamųjų komibinacijų nurodytomis kainomis. Tas mokesnis uždengia lėšas siun
čiamųjų dalykų, visus iškaščius dedant į baksą, apsaugą, nusiuntimą ir pristatymą į Lietuvą. Daiktų 
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 musų adresu. Tai 
ir ^viskas, ką turi daryti. Visą kitą darbą atliks pati Bendrovė. Gausi kvitą už savo pinigus tuojaus, o 
kuomet baksus bus pristatytas tani, kam siunti, į Lietuvą, gausi kvitą su parašu to asmens, kuriam mums 
liepsi baksą pasiųsti. ' r

Na 1. Kombinacija už $10.
5 svarui ryžių.
5 šmotai muilo.
10 svarų kondensuoto pieno.
t tuzinas špūlių siūlų.
2 pakeliai adatų.
5 svarai cukraus.
5 mat kai 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 tuzinas špūlių siūlą.
2 pakeliai adatų.
10 svarų miežinių kruopu.
% svaro pipirų.
5 inatkai vilnonių siūlų.

No. 1 Kombinacija už $25.
12 svarų lašintų.
5 svarai smalčiaus.
6 svarai jautienos.
10 šmotų muilo.
10 svarų kondensuoto pieno.

Na 5. Kombinacija už $50
12 svarų lašinių.
10 svarų smalčiaus.
15 svarų cukraus.
6 svarai jautienos.
10 svarų faęolių.
30 svarų kondensuoto pieno.
20 šmotų muilo.
2 tuzinai špūlių siūlų.
2 pakeliai adatų.
10 svarų ryžių.
1 svaras pipirų.
2 svarai kavos.
1 sąrąs arbatos.
10 niatkų vilnoių siūlų.

No. 6. Kombinacija už $75
24
50
20

i 48
12

svarai lašinių.
svarų smalčiaus.
šmotų muilo.
svarai kondensuoto pieno, 
svarų jautienos.v

30 svarai lašinių.
12 svarų jautienos.

No. 7. .Kombinacija už $100.
25
48
20
25
10
24

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

6 svarai kavos.
2 svarai arbatos.
4 tuzinai špūlių siūlų.
Vi tuzino pakelių adatų.
10 matkų vilnoių siulų.

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

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

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

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

Gydymas visų akių, ausų, no
sies ir gerkles ligų. Po priežiūra 

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

A JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

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

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

25
48
25
48
24

Dr.' A. R. Blumenthal

Siųsdami užsakymą virs'minėtoins kombinacijoms parašykite kombinacijos numerį kurį norite sių
sti ir indėkite čekį arba money orderį vardu Lithuania-Ainerican Tradiog Company.

Laiške parašykite aiškiai vardą ir adresą kur siučiama LidlUvoj, taipgi jūsų vardą ir adresą, kad ga
li vėliaus pakvitavojimą iš Lietuvos kuomet, bus pri- 
Adresas:

i^uSKe parašykite aiškiai varną ir adresą kur su 
lėtume pasiųsti jutus pakvitavojimą už jūsų pinigus, 
statyta tam, kuriam siunčiama į Lietuvą.

LITHUANIAN AMERICAN TRADING CO., 6 W. 48-th St, New¥ork City
Nėra jokio nuostolio. Viskas yra pikiai apsaugota ir jei koks baksas pražūtų arba susidaužytų, jūsų 

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

dievini.’* Ir visai nepaiso tų 
“peklos kančių.* Bet kaip pasi
rodo, tai ir patįs žmonės jau 
nebepaiso naujųjų apaštalų 
.graudenimo. East Chicagos lie
tuviai visi, kurie tik moka skai
tyti, skaito Naujienas. Ir yra 
patenkinti jomis daugiau negu 
by vienu Amerikos lietuvių lai
kraščiu. Deki to StilsonO sekė
jai savim iiebesitveria. Bet ką 
bepadarysi: žmonės, pasirodo, 

goties “bedievių,” bet patįs ei-1 patįs žino ką darą — uesiklaus- 
giasi dar blogiau kaip tie “be-1 danų naujųjų “pasaulio tvarky- 

99

peklos kančiomis ir liepia sau-

Hoffman Mokykla
įsteigta 1910. Mes prirnegiame kolegijai ir universitetui trum
piausiu, kiek tatai galima, laiku, suteikti pamatingų instrukcijų. 
Visi musų mokytojai yra baigę kolegijas ir turi daug metų prakti
kos. Su mokiniais apsiena simpatingai,, draugiškai, DEMOKRA- « 
TIŠKAI. Musų High School diplomą gavę mokiniai priimami į 
daugelį kolegijų. Musų mokykla turi pradedamąjį skyrių, kur 
mokinama aritmetikos, gramatikos, laiškų rašymo, spelinimo, 
.skaitymo, kalbėjimo (ANGLIŠKAI), istorijos ir geografijos. Mo
kestis už mokslą nebrangi. W i

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

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

MES SUTAUSOSIME JUMS NE VIENU METU LAIKO. ATSI
LANKYKITE š| VAKARĄ PASIŠNEKĖTI SU MUSŲ PR1NCIPALU.

HOFFMAN PRIRENGIAMOJI MOKYKLA 
1837-39-41 NORTH ROBEY STREET, CHICAGO, 1LL. 

(Arti Milwaukee Avenue).

KNYGA VALGIŲ GAMINIMUI.
Jau išėjo iš spaudos, kurioje telpa 400 geriausių parinktų ir 

išmėgintų valgių. Sutaisyta gražiai, turi 161 puslapius 9x6 colius 
didumo. Kaina $1.25 su prįsiuutimu. Gaunama J. Budriko kny
gyne, adresas: « »

j Juozapas F. Budrik, 3343 S. Halsted st., Chicago, IIL 
... ........................................................................ u — „II J II——

As esmi speciahtaa visų ligų
Akių, Ausų, Nosies, Gerkles ir PlauSę 
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

Gali buf prašalinta ir daugelyje tesitikimų 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 Henu 
gydymu.

Pritakaft akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHON, M. D.
85 So. Dcarboi a St. į^Ncoš o’iki i ChiCflfifO 

(Kampu Monro.) . NedeUorcia H> iki 1.

tojų.
Pas mus būtinai reikėtų su

rengti prakalbas. Tik visa bė
da, kad mes negalime prisišauk
ti chicagiečių kalbėtojų :^<jic 
mat visuomet esą “biri”...

—Ž vingelis.

PASPORTŲ IŠDAVIMAS VA
ŽIUOJANTIEMS I EUROPĄ 

IR SIAURĖS AFRIKĄ.

vezio-

Apie spalio l d. paspirtai bus 
išduodami norintiems važiuoti 
į Franc-iją, Belgiją, Ispaniją, 
Portugaliją, Italiją ir šiaurės Af
riką, išskyrus Egyptą. Aplika
cijas galimu paduoti prieš Rug
sėjo 15 d., bet pasporbai nebus 
išduoti prieš tą laiką.

Keleivių per AtląjUi
jiinąą nėra dav pasiekęs normą- 
lio stovio, ir atteižvelgiant į tai, 
kad daugiRnas amerikiečių, da
bar esančių Europoje negali su
grįžti, dėlto, kad ant laivų nėra 
vietos, yra patariama tiems, ku
rie mano važiuoti Europon, kad 
gautų iš anksto užtikrinimą nuo 
garlaivių kompanijų kad jie ga
lės atgal sugrįžli.

(Pasirašo) f
’ — Robert Lansjng.

ne- i

ka- 
pa-

Kratytuvai Verti
$500.oo

Dvi 40 akrų dirvos auginančios kornus bu
vo šalymais. Ant vienos International kraty-

PINIGAIS AR LAISVĖS BONDAIS 
PRIIMAMA MOKESTIN

už labai gražų $200.00 vertės 
l'honografą, pasilikusį sankrovo
je. šita mašina beveik nauja, prie

24 rekordų ir dei
mantinė adata veltui 
Mes taipgi turime kc 
lėtą augštos klesos 
phonografų, kuriuos 
mes parduosime už 
bile pasiūlytą kainą 
už tai kad mes turi
me pratuštinti vietą.

Mes taipgi turime 
$650 playcr piano, 
garantuotą 10 įmetu 
ir vartotą tik 8 savai 
parduosime už $325. 
E UŽMIESTYJE MES 

LEIDŽIAME 
ši yra stebėtina pro- 

Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRISIUNČ1AME UŽ DYKA. 
AVESTERN FORNITURE STORAGE 
2810 W. Harrlson St. Chicago, UI. 
Ątdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Ncdė- 

liomis nuo 10 iki 4

tęs, kurį mes 
JEI GYVENAj 
PRISIUSIME C. O. I). 
APŽIŪRĖTI, 
ga.

tuvas nuolatos buvo vartojamas per tris metus.
Kita nematė trasos per septynis metus.

Tas buvo tik vienintelis skirtumas tarp tų .dviejų
dirvų. Viena išduodavo nunokusių javų virš SO bu-
šelių iš akro, kita tik išduodavo 30 bušelių įmuksiu 
kornų. Jeigu ąbiejus javus pardavus laja pačia kai
ną, treušta, dirva išduoda $2,000 daugiau negu

, treušta..
Ar buvo tas kratytuvas vertas $500, Taip, 

daugi tiktai iškratyta trąšu ant dirvos neduoiki tų 
čių pasekmių. Ta dirva 80 bušelių kornų buvo tiktai 
ilrcušiaina žmogaus, kuris žinojo savo darbą. Jis 
maitino savo javus žinoipoje microjc. Jis maitino 
tiktai žinoma miera paskirtame laike ir tas negali būt 
padaryta be gero plačiai kratytojo tranšos. Žemas 
Clovcrleaf, Corn King, ailba 20th Century kratytuvas 
tą padarys. Ta yra. priežastis kodėl mes jų tiek daug 
parduodame.
Apsimoka tyrinėti trenšiiną žinoti kas veikli ir praktikuoti 
ką jus žinote. Pamatykite vietinį agentą arba rašykite dėl 
platesnių žinių apie musų kratytuvus.

International Harvester Company
Or AMERICA, inc. 

CHICAGO USA

Redakcijos Atsakymai j
J. Mėtai. — Ačiū, bet versti tą 

dalyką neapsimoka. Butų dau
ginus darbo, negu naudos.

"NAUJflENtOSE” 
galite gauti 

"Aukso Veršį”. 
Komedija... ..... 15c.

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
falinga doma at 

reipiama į vai
kus. Vai.! nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėlionųs, nuo 10 iki 11| dieną 
4649 S. Ashland av. kam p.47 et.

Telephone Yards 4317 
Boųlevard 6437

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 18 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labarator i ja: 1025 W. 18tb 
, St. attoli Fisk St.

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

VALANDOS: 8-0 ryto, tiktai.

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

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
, Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisai 3354 So. Halsted St. Chicago
Telephone Drover 9693

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

9HM

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

SPECIALIAI: Mulevu malevojimui šluby iš vidaus, po $1.50 u8 gal.
CARR BROS. WRECKING CO.,

3003-302S SOUT'k ’HALSTEU STREET, - CHICAGO, ILLINOIS.

i-------------------- _ . . ..
AUTOMOBILIŲ TAISYMO ŠAPA

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

1 gni.šen starterius, generei- 
Parodysiu kaip jums pa 

pasitaisyti ir už tai neimu 
kol nesutaisau automobilių, 

D. PETRAVIČIA,
Chicago.

se.
biiins.
torius.
tiems
pinigų

3147 So. Union Avė
Telefonas Boųlevard 479.

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

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

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dčliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

-----------------------* , .
Telephone Boųlevard 2160
DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9—12 ryto

130> 8 Morgą* St, Chicago, III

Telephone Yards 5032

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

Telephone Yards 5834

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

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

Vyrišky Drapanų Barbenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

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

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

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

kol prieš ateinančią žiemą nepakilo 
kainos.

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

Fui! dress, tuxedo, frock siutai, 
ir tl. $10.00 ir aukščiau.
* Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak. 
Nedėliomis iki 6 vai. vak. Subato- 
mis visą dineą iki 10 vai. vak.

S. GORDOR, 
1415 So. Halsted SU Chicago, IU 

Įsteigta 1*02

Dr. M. T. Strikoliš*
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS.
1757 W. 47 St., Chicago, IIL
Ofiso Tol. Boųlevard 160

Rez. Tol. Sceley 420
■M**

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Mr$.A.Michnlewicz
Baigusi Akušerijos k 
legiją; ilgai praktika
vusi Pennsylvanijos 
hospitalčse ir Pasėk
iu i n g a i patarnau
ja prie gimdymą 
Duodu rodą visokio
se ligose moterims ir 
merginoms.
3113 So. Halsted Str.

(Ant antrų lubų)
Chicago, III. ,

Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vėlai vak



NAUJIENOS, Chicago
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Lietuvių Rateliuose.
NORTH- SIDE

Komunistiški” misionieriai.

Pereitą pėtnyčią, rugsčjcĮ 5, 
lietuvių “kairiasparnią" VIII-ra
jonas surengė “dideles prakal
bas" viešojo lietuvių knygyno

uistiškji" nuaioirietriiM —- Dan
iu, Daubaras ir Baltrunylė-Ka- 
rosienė. Vyriausias tų trijų mi
sionierių tikslas, kaip jie patįs 
prisipažino., buvęs: sutverti “tik
rą darbininkų klesos partiją". 
Tatai jie, pradėdami kalbą, ža 
dėjo “paaiškinti draugams ir 
draugėms^' apie tą “tikrą darbi
ninkų klesos partiją". Bet kiek
vienas jų (gal išskiriant tik vie
ną Baltrunytę) kalbėjo ne apie 
tą savo partiją, o tik apie soci- 
alpatriotus, “veidmainingus so
cialistus," “aidoblistus." Nau

jienas, (Grigaitį ir kitus galus. 
Trumpai suglaudus, “komunis
tiški" misionieriai “išaiškino” 

ve ką: jeigu ne tie “veidmainin
gi socialistai", ne tasai “Halsted 
stryčio štabas", tas “žmogus su 
barzda”, tai komunistų partijos 
dabar, turbūt, visai netvertu

me! Tik lodei, kajl atsirado “vei
dmainingų socialistų", pasak 
misionierių, turėjusi atsirasti ir 
“komunistų" partija.

Liek apie tą “temą” 
jai man atleis, jeigu

, ■. ... ■'* ■*■■■ .i .. . - .

trumpai prisiminsiu apie pa
čius misionierius. “Garsusis De
troito kalbėtojas" Danta nėra 
joks kalbėtojas. Jis netik neturi 
to. kas kalbėtojui būtinai reika
linga iškalbumo, bet jam sto
ka ir to, kas reikalinga žinoti 
kiekvienam, eiliniui socialistui - 
apsipažinimo su paprasčiausiais 
socializmo judėjimo uždavi
niais. Negana to. su tuo 
“kalbėtoju" yra dar blogiau. 
Jisai, pasirodo, visiškai nepa- 
jit'gia protauti, kaip kad protau
ja visi “griešni žmonės". Net ir 
to, kas buvo pasakyta vakar ar 
užvakar, jisai jau nebepajiegia 
atsiminti! siūkite vienai pavyz
dėlis. Kalbėdamas apie, tai “kaip 
iniusų socialpatrioliii šmeižia 
tarybų valdžią”, “garsusis kal
bėtojas" pasakė: Kada Kusi joj 
Įvyko revoliucija ir tapo įsteig
ta maždaug darbininkų diktatū
ra, tai musų socralpatriolai sa
kė. kad Rusija esanti nepribren
dus. Laukėme. Jvyko revoliuci
ja Vokietijoj. Ogi musų social- 
patriolai dabar pradėjo tvirtin-

nesuprato lik toks “garsusis kal
bėtojas", kaip Danta. O dar ske- 
rėčiojasi, plūstasi ir “moki
na" žmones “apie tikrą darbi
ninkų partiją!

Jo "kalba nepadarė jokios 
ir palįs “kairias- 
pašykštėjo aploparniai” jam 

(lismentą.
Su kilu “garsiu veikėju.” Cle 

velando Daubaru, negeriau, 'l ik 
jis turi šiek-liek gabumo pašū
kauti. Jisai gabesnis meisteris 

plūdimo ir išnrisliojiiną
mate”. Jisai dar atsimena vieną

a-

nors

perdaug pribrendęs, jos žmones

cializmas negalimas! Apie tini 
galite rasti Naujienose.”

nose šitokių nesąmonių niekuo
met nebuvo. Kaip lik priešingai. 
Naujienose buvo nurodyta, kad 
Vokietija jau yra pasiekusi to 
laipsnio, kuris reikalingas per
versmui iš kapitalistinės į soci
alistinę visuomenės tvarką. Šito

tos šalies sociaHis.lų pasakytą. 
Ir nemielaširdingiausiu bildu 
tampė, mieravo jas ant savo “ko 
munisliško" kurpalio. Bet be 

pasekmių. Kaip greit jisai sumi
ni kokią nors revoliucinę frazę, 
taip greit ima rėžti pamokslą 

“socialpatriotams", “Ifalsted- 
strvčio štabui" ir “aidoblis- 
tams". Ypač juokinga buvo kiltu 
syties jo pamokslo “draugams 
aidoblistainįs". Išrodo, kad jis 
kalbėjo sulig vietos “kairiaspar 
niu" orderio. Bet keistas daly
kas: Susirinkime nesimatė nė 
vieno “aidoblisto!” Matoma, 
rengėjai tikėjosi, kad į “dideles 
prakalbas" atsilankys ir “aidob- 
listai", todėl norėjo, kad “garsu
sis veikėjas" teiktųsi juos “pa
tarkuoti", idant alsiteisus buvu
siam savo draugui Geležėlei. 
Bet išėjo atbulai: “aidobl'islai" 
nealsilankė, o “kalbėtojas’, ne
pažindamas savo klausytojų, 
vis kartojo: “jus aidoblistai, jus

jus, jus...

PanedSlis, Rugsėjo 8 d., 1919

ColumbiaSjCrafonolas
2 $50.00Type

l'okio Grafonola typo (1-2 yra kaip 
tiktai kokio jus reikalaujate pasiimti 
su savimi ant vakaciją. šis modelis 
turi puikų lopą ir didelės vertės. Mie- 
ra per * V • seto.

apačią 16h" X 16h

Grafonola v ra labai didelė UŽ VI-
masi 
suvie-

gauti
usmilkv-

na įrengta su trimis sprinksais

nyto motoro ir galima
Golden Oak, Mabobany

aržuolo, Amerikoninio Riešučio 
meąžio, Ankstyvo Angliško aržuolo 

Rekordu vic- c

75 yekordati. Miiera

Dar vienas “komunistiškos’ 
“‘išmjntlies" perlas. Iškonevei- 
kęs visas socialistų partijas bei 
jų veikėjus, galų gale p. Dauba
ras prisipažino, kad jis esąs tik 
“prastas, nemokytas darbinin
kas", toks, kuris negalįs “susi
lyginti su tais nrokytaisiaiis". 
Trumpai sakant jis esąs negra- 
motnas. Girdėt šitokį prisipaži
nimą po to. kada jis pasižymė
jusius socialistų veikėjus išva
dino “parsidavėliais”, “silpno 
protavimo ir netvirtos valios" 
žmonėmis ir tt. yra daugiau ne
gu juokinga. Matyt, tas “komu
nistiškas” misionierius nemoka 
pagerbti netik kitų, bet ir pats

ir Hudo Mabogany. 
toje laikoma 
I27b” augščio 
huno.

Type E-2 $100.00
Didžiausis pasirinkimas gramofonų

nuo 1U dol. iki 250 dol. Katalogą rekordų ir gramofonų, knygų pa
siunčiu 
prisiun

visokio išdiibimo, kaina

BaltrimytėKarosienė — xvell, 
ji, žmona, kalbėję, kiek galėjo 
ir mokėjo. Ji nekalbėtojo. Vis 
dėlto, ji neskobojo. Tai, ką ji 
norėjo pasakyti, pasakė džentel- 
moniškai. Ji norinti proletaria
to diktaturos, ji kovojanti ttž/ją.

C1'
kredito. Su mandagiu, kadir nc- 
mtosakiu, priešu visuomet gali
ma susiroknoti. Gal kada nors, 
praeis visuotinojo kvaitulio 
“gadynė", — gtl ir ji susipras 
padariusi klaidą. Gal.. .

— Šulas.

Tai visa. Užtai jai reikia

cializtnn (moderato sotiabsut)., Wcst Side.— Socialistų l artijos
i . Skyriaus susirinkimas įvyks seredo-parlamiai turizmas • imki- :e ' )ugs(-.jo |(|t kaip 8 vai. \uknre M. 

litas atstovą į valdžios vielas, tai Meldažio svetainėje. Visi nariai 
' " i susirinkt laiku ir naujų

draugų atsivesti. 'I’urėsime aptar
ti daug svarbių klausimų, tarp jų— 
lietuvių socialistų organizacijos 
klausimą. Narini prašomi 
luot i. Organizatorius.

antraeilis »klausdmas; paminėtas > prašomi /IrtkllfHl
taip tik sąu dėl viso ko. 'Kaip
gi pabrėžia, kad nesijungli su 
jokia darbininkų organizacija.

Vienas pastebi, kad K. P. plat- 
foritia ir manifestas budavolas 
“Maskvos mokslinio socializmo 
pamatais."

Kitas pastebi, kad tai bus 
“cliapsiti, o ne programas". __

Dar kitas paslidii: “jus netu
rit logikos nei biskio.” f '

Vienas dar pastebi, kad tie 
projektai programo ir manifesto 
pagaminti.jau seniai. Sako: “tik 
įbrukti čia juos mums nori."

rie dalyvauja diskusijose; kiti 
sėdi sau ir žiuri už ką jų vadovai 
balsuos, už tą ir jie balsuoja. 
Tarpe Freinos ir Balto yra dide
lis užsispyrimas dėl tu pagamin
tų jų projektų. Gali būti skili- 
nYas; nors jie kaip galima glos
to kad neįvyktų skilimo. Vis pa
sakoja teisinasi: “pas mus vis
kas eina sutartinai, netaip kaip 
pas anuos komunistus".

Mat, su Freina eina Stoklitskis 
su savo rusais, kurių daugumas 
nesupranta unglų kalbos, užtat 
balsuoja už lą, už ką balsuoja 
Stoklitskis. Už Balt raštą balsa
vo 28.

•K. P. centras bus Chicagojc. 
Centro sekretorium išrinktas 
Rutcnbcrg. ..—Rep.

AKTORIŲ STREIKAS.
Aktorių streikas jau pasibai

gė. Teatrai jau atsidarys persta- 
lvinuš. Vakar buvo didelis susi
rinkimas aktorių ir teatrų atsto
vų. Sako, kad didesnieji aktoriai 
nereikalauja sau nieko. Jie tik 

nori iškovoti chorų merginoms 
po $35 į savaitę. Buk manage- 
riai jau prižadėję tą reikalavimą 
išpildyti, bet chorų merginos 

reikalu u ja, kad joms butų užmo 
kėta alga už visą streiko laiką.

MOKYTOJŲ ALGOS.
Supert ntententas P. A. Mor-

(ensAn išsiuntinėjo visiems mo-

nesivė-

kuopos 
rugsėjo 
kimiba- 

Visos 
laiku,

Roseland. — LMPS. 67-los 
susirinkimas Įvyks šiandie, 
8, kaip 8 vai. vakaro Aušros 
riuose 10900 Michigan avė. 
narės kviečiamos susirinkti 
nes turime daug svarbių reikalų ap
tarti. —Sekretorė.

Kosėta n d. — Aušros knygyną pa
laikančių draugijų delegatų susirin
kimas įvyks utarninke, rugsėjo 9, 
kaip 7:30 valandą vakare Aušros 
kambariuose 19000 Michigan avė. 
Visi delegatai prašomi, susirinkt i 
laiku. — F. Vefokojienę.

Sietyno mišraus choro susirinki
mas įvyks panedėlyj 8 d. rugsėjo 
kaip 8 v. vakare M. Meldažio svet. 
2242 — 2.3 PI. Visi draugai ir drau
gės malonėsit atsilankyti paskirtu 
laiku, nes turim daug sbarbių rei
kalų apsvarstyti. — K. Navickia.

LDLD. Pirmo Apskričio valdy
bos, Agitacijos Komiteto ir Revizi
jos Komiteto susirinkimas įvyks se 
ledoje, 10 d. rugsėjo, 1919, 8 vai. 
vak. Darbo žmonių Knygyne 3248 
So. Halsted SI. Visi malonėkite su 
sirinkti, nes yra daug svarbių rei 
kalų. J. 'Gasiunas 1 Apskr. Sek r.

ASMENŲ JIE§KOJIMAI
Pajieškau pusbrolio, Jono Petrau 

sko iš Lietuvos paeina iš Kauno ra
dybos ir apskričio, Pakarklių kaimo, 
bus apie 5 metai kaip\ Amerikoje; 
gavau laišką iš Lietuvos, Tądel turiu 
daug.naujienų ir apie jo tėvus. Butų 
geistina, kad jis pats, ar kas apie jį 
žinote, praneškite už ką busiu labai 
dėkingas.

K Puidokas,
509 Island Avė., Rockford, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Išduobiama kambarys, šviesus su 

visais patogumais, telefonu,'maudy
nė, elektros šviesa, arti augštu- 
tinių karų stoties, vienam vaikinui 
su valgiu ar be valgio. ^Kreipkitės 
pn. 416 E. 50 pi. Tel. Diį|*xell 3370.

18 GATVĖS APIELINKĖJE.
Pasirandavoja kambarys; šviesus, 

garu apšildomas, su vana ir elek
tros šviesa; vienam arba dviem vai
kinams. Atsišaukite 6 iki 8 vai. va
karais. — B. Varašius,

• 731 W. 18-lh SI., 3-rd floor

PARANDAVOJAMA kambarys — 
vaikinui ar merginai. Atsišaukite 
nuo I iki 7 vai. 923 \V. .33 St. t-inas

REIKIA DARBININKŲ
l’A.I I E.š.šAU darbininko ir darbi

ninkės darbas lengvas ir pastovus.
J. BalRėtias,

1707 South Jlalstcd Street

REIŠALAUJA VYRO prie indų 
plovimo gera mokestis. Kreiptis pn. 
1015 \Vest 12-1 h SI.

REIKALAUJA siuvėju prie mote
rų paprastųjų ploščių; linkėtina pri
tyrusieji siuvėjai; vieta pastovi; 8 
vai. diena; $30 į savaitę ir daugiau, 
mr< parodysime jums kaip. Alsi.šau 
kitę pas Urbanek Brothers. Ladies 
Mail and City Tailoring Co., 3250 
Ogdcn Avė..mieste.
....4..................... .......... .

PARDAVIMUi
PABSIDUOLA bučernė ir groccr- 

nė geriausia vieta geram žmogui. 
Kas norit pasipelnyti, meldžiu ne
praleisti tos progos. Priežastis 
pardavimo yra ta, kad išeinu j sa
vo lomus namus. Kas dėl kainos 

•i sutiksime. Atsišaukti pn. 609 
\V. 14 PI. St. Stainis.

PARSIDUODA npinauje konstan- 
tina iš priežasties išėjimo į karę. 
Atsišaukti pn. 4843 So. Justin St.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė geroj vietoj, apgyvento] visokių 
tautų, biznis labai geras cnsh; gera 
proga norinčiam gerą biznį įgyti. 
Pardavimo priežastis patirsit ant 
vietos. Atsišaukti į Naujienų ofisą 
Klausk No. 2.

Gera proga, pigiai parsiduoda per 
12 metų išdirbtas biznis, grosernė 
ir bučernė. Atsišaukite pas savinin
ką 4839 \V. 14 St„ Cicero, III,

PADUODAMA barzdaskutykla lie
tuvių ir kitataučių apgyvento) apie- 
linkėj, biznis geras. Atsišaukti pas 

R. G. 704 W. 35-th Street

RAKANDAI

NAMAI-ŽEME

Jeigu nori namų arba farmų pi
giai pirkti, tai ateik pas mus, 
mes turime daugelį hargenų. 
pogi darome visokius mainus pro- 
peičių.

G. Siiromski,

EXTRA BARGENAS.
Jeigu jums reikia rakandų nepra- 

Įveskite šio bargeno. Puikus Play- 
cr Pianas, stailė 1919, vėliausios 
mados seklyčios scias, valgomojo 
miegamojo kambario setai, divonai, 
paveikslai ir lt., parduosiu už bilę 
kokį teisingą pasiulijimą viskas 
kaip nauja. Taipgi $200 dubellavais 
springsais Phonograh. Grajina vi
sokius rekordus, parduosiu už $55 
su rekordais ir deimanto adata.

Besidencija 1922 So. Kcdzie Avė., 
Chicago, III.

TIKTAI ši MĖNESI.
Grisusis pasiulinimas gaus puikų 

tikros skuros seklyčios setą, varto
tą 30 dienų, vertas $175. Mes esame 
priversti taipgi pratuštinti daug ki
lu seklyčios setų vėliausios slailės. 
Mes taipgi* turime visokių divonų. 

rafas. PHI- 
. Priimame

nes

Chicago.

DIDŽIAUSIAS bar genas Chicag ,- 
je , pars < '.oda 2 lotu, krūvoj 6?x 
130* pėdų pildai pat 72 Archer A v. 
ant puikaus kalno su 15 žaliuojan
čių aržuolų. Atsišaukite pas savi- 
.liuką.

R. Vaičaitis,
816 W. 34 St. iš fronto

BARGENAS.
PARSIDUODA 5 akrai gražaus 

derlingo juodžemio, mažiau kaip už 
valandos važiavimo nuo Chicagos 
Burlingtono gelžkeliu. šita žemė 
tinka auginimui vištų ir daržovių ir 
teikia neturtingam žmogui proga pa 
tapti turtingu. Daug lietuvių šeimy
nų jau apsipirko čia ir yra užganė
dinti ir laimingi. šita žemė galima 
pirkti pigiai ir labai lengvomis iš
mokėsimus. Rašykite, telefonuokite, 
ar ateikite tuojaus platesnėms ži
nioms. Paul Baubly, 1404 \V. 18 St., 
Pilone Ganai 6296.

PADAVIMUI nedidelė nuosavybė 
su groserne ir keturiais kamba
riais fornesu apšildomais, lietuvių, 
lenku ir vokiečių apgvventbj apie- 
linkėj. Atiduosiu pigiai.^ Savinin
kas paliks mortgečiu. *Alsišaukti 
pn. 2224 So. Leavilt SI.

PARDUODAMA namas dviem pa
gyvenimais po 7 kambarius ir ga
ražas. Kaina $4500 Atsišaukite pn. 
647 \V. 54 1’1. antros lubos.

PARDUODAMA geras mūrinis na
mas, akmeninė apačia, dviem augs- 
tais ir panamių, pastatytas ant pu
santro loto pn. 2031 Ruble gatvė. 
Platesnėms žinioms kreiptis j savi
ninką pn. 1702 S. Halsted St. Malley

kiekvinam dykai; siunčiam tavorus į kitus miestus; už 
t imą mes apmokame.

NAUJI LIETUVIŠKI REKORDAI. KAINA 85c. VIENAS.
Jonas šmikiš keliauja namo, Monologas.
Jaunimo Polka ir rūtų darželis.
Lietuva Tėvynė Musų ir Tykus Nemunėlis Teka. 
Darbininku Marselietė ir Sukeikime Kovą. 
Nemuno Vilnis ir Varpelis Valcas.
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 Valcas, Kauno kapelija.

Eisiu Mainai Pasakysiu ir Bernužėli Nesvoliok.
Jau kad Aš Augau pas Motinėlę ir šią Naktelių.
Esu Garsingas Vyras ir Kur Vėjai Pučia.
Indai na vo Ant. Kvedaras.

Tamsioji Naktis, Valcas ir Vilniaus Polka.
Ant Kalno Karklai Siūbavo ir šią Naktelę per Naktelę. 
Miego Nemiegojau, indainavo M. Petrauskas.

Vai kad Aš Išjojau ir Atėjo Žiemelė, įdain. M. Petrauskas. 
Ant Tėvelio Dvaro ir Nesigraudink Mergužėlę, choras. 
Bijūnėli tiražus Bijūnėli žalias. Važiavau Dieną, choras. 
Suktinis ir Valia Valuže, įdainavo M. Petrauskas, 
Prirodino Seni Žmonės Man Jauną Mergelę ir Kur Tas 
šaltinėlis, įdainavo M. Petrauskas.

Miškas Ūžia ir Sudiev Lietuva, įdainavo Karuziutė. 
Ant Šešupės Kranto, Polka ir Lelijos Žiedas, Valcas.
Ilgu, Ilgu Man ant Svieto, įdainavo M. Petrauskas ir Mano 
Skarhas, Valcas.

šienapiutė, Polka Mazurka ir Kur Upelis Teka, Polka. 
Kadrilius, ant abieju pusių, Rusų Benas.
Gaiiopas ant armonikos.
Rusijos Liuosybės Maršas ir kitos melodijos, Orkestrą. 
La Marselete ir Rože ('.aria Chrani, Militarė Orkestrą.

PASARGA: | kitus miestus mažiau nesiimsime kaip 6 rekordus

JUOZAPAS F. BUDRIK,
3343 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.
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ool’iu paaiškinimus. Jiems pra
neša, kad algos bus padidintos. 
Viešųjų mokyklų mokytojai, ku 
rie gaudavo $775 į metus, dabar 
gaus $1,000; kurie gaudavo $1,- 
500, dabar gaus $1,600, kiek vie
ną metą bus pakeliama po $25. 
Ifigh schoo] minkytojai dabar 
gaus nuo $1,300 iki $3,100 j me
tus, kiekvieną metą pakels jiems 
po $115. Prineipalai elementari
nių mokyklų gaus nuo $2,100 i- 
ki $3,800 į metus ir Ifigb Scbool 
prineipalai gaus nuo $3,360 iki 
$1,720.

JIEšKO DARBO

Taipgi pianas ir fonųgr. 
SIUNČIAME UM)YKA.
Liberlv Rimtis.
WESTERN FURNITURE

2810 XV. llarrison
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak.

deltomis nuo 10 iki 4 vai.

PARDUODAMA mūrinis namas 
2 pagyvenimais vienas 6 kambariais 
kitas 4 kambariais ir maudynė. 
Bandos neša *24 i mėnesį, parsi- 

$1.996, reikia įmokė! vis 
o likusius galima išmo- 
randa. Namas randasi 
Jurgio Bažnyčios.

K. Soromski, 
3116 So. Halsted St., Chicago, III.

duoda už. 
ai mažai, 
kėl kaip 
netoli šv.

STORAGE

MOKYK1X)S

Kom. Part. Smolname.

Subatoj K. P. konvencija s va r 
stė programą ir manifestą. Iš
rinktas komitetas pagaminimui 
programo ir manifesto pasidali
no j dvi dalis — didžiumą ir ma
žumą. I)idžumą vadovauja Frei- 
na. o mažuma, Balt. Buvo dide- f*
lią ginčų.. Galų gale priimtas 

didžiumos! (Freino) pagamintas 
raštas. Kaipo pamatas svarsty
mui, punktas po punkto, galuti
nam priėmimui.

Tuose paduotuose projektuo
se, begalo ilguose, svarbiausi da
lykai pažymėti: proletariato dik
tatūra; politiški minių streikai, 
(taip vadinamas, masių veiki
mas); paimli nuo kapitalistų vi
ską; įkūnyti tuojaus revoliuci
ją; kova prieš kapitalizmą ir so-
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Aš. ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
A4 labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispev 

•(Ja, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas Kraujo, inkstų, Nervų Ir 
ibelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs viltiei, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Am*- 
'•ikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaisių, Bitteria, Kraujo valyto- 
lo. Nervatona, Inkstų ir Beumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtus gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Beu- 
matlzmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžhnae 
’ftnvko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau ka« •» 
vAlte po buteli Salutoras, Bitteria. ir po S mėn. savo paveiksle pa 
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar lauėiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų gtb 
radėlistei 11* linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem bu tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras:

CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenti, Prof.
1707 So. Halsted SL, Telephone Canul 6417 Chicago, III.
- - ■ ■ - ■ - - ----------------------------------------------------------------------------------- -- -----------,------------------- ---------------------

Pajieškau darbo subatomis ir ne- 
dėliomis, galiu dirbti bučernėj, n o- 
ku 5 kalbas, lietuvišką, lenkišką, ru
sišką, anglišką ir žydišką.

J. Zmagin, 
2839 XV. 401h SI., Chicago, III.

Kam reikalingas barberys? Mo
ku darbą atsakančiai norėčia gauti 
pastovią vietą. Atsišaukite Peter 
Urban, 914 \V. 35th PI., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
Pajieškau patyrusio darbininko 

prie išvežiojinio duonos arkliu, rtr 
automobiliu. Ir pajieškau pirmos 
rankos duonkepio. Gera mokestis. 
Atsišaukti J. Bukauskas 3;>48 hme- 
rald A v.IŠTEISINO DU JUODVEIDŽIU.

Prisaikintųją teisinas išteisi
no du juiMlveidžiii .kurie sėdėjo 
kalėjime nuo liepos menesio bu
vusią rasiniu skerdynią. Jie bu
vo apkaltinti užmušime J. Sch- 
off ir J. Povvers. Bet teisme pa
aiškėjo, kad Schoff ir Poxvers 

patįs pirmutiniai užpuldinėjo 
juodveidžius ir žuvo 
riaušėse. .Tuodveidžiai neužpul-H(?kvus, "•••••• *.. v . 110 valandų | dieną, subatoj pusė diedtnejo ant baltąją žinomą, noSt
bet tik gynėse Uito užpuoliką. I National Lead Co.,
UT. v v.. , ' 900 W. 18th SL, Chicago, III.Jie norėjo užmušti mus, ar mes 
padarėm ką jiems blogo” -r 
pasakė juodveidžiai tdisme, 
“Mes darėme viską, kad ’išst- (savaitei, 
gelbėjus nuo mirties ir vėliau 
mes likome areštuoti”.

REIKALAUJA prityrusių pardav- 
vėjų Čeverykų ir vyrų aprėdalų sky 
riuose. Turi mokėti anglų kalbą. Ge 
ra mokestis. Lusting’s Department 
Store, 3410-12 St. Halsted St.

REIKALAUJA merginų prie dar
bo dirbtuvėje. Gera mokestis, pu- 

i sė dienos suimtoj. Atsišaukti, 900 
W. 18th SI.

rasinėse

Pranešimai
Repeticija veikalo Marija Magda- 

lietė bus utarninke, rugsėjo 9, M. 
Meldažio svetainėje. Po repeticijos 
bus susirinkimas, todėl visi Dramati 
ško Ratelio nariai prašomi susirin
kti nevėliau kaip 7:30 vai. vakare.

— Valdyba.

REIKIA moterų i dirbtuvę, pas- 
35 centai į valandą,

REIKALINGA 25 merginų prie 
dirbtuvės darbo, $14.00 sanvaitei, 
nuo sinkių padaro po $17 ir $20 

. Atsišaukite: American In- 
sulated Wire & Cable Co., 951 W. 
21 St., Chicago, III. Tel. Ganai 1854

REIKIA moterų skudurams rinkti 
Harrv Dray

1447 Blue Island Avė.
Chicago, III.

REIKALAUJA merginų 16 metų ir 
senesniu prie darbo ploščių dirb
tuvėje. Prityrimas nėra būtinas.

Percival B. Paln.er & Co., 367 W. 
Adams St.

MERGINU
NUO 11 IKI 16 METU. REIKALAI’
J'AMA PRIE LENGVO. ŠVARAUS

Melrose Park. — Lietuvių Socia
listų Knygynas atdaras vieną sykį ____ ___
savaitėje kas ketvergas. Galima gan- RANKU DARBO. BE MAŠINŲ. SMA 
ti pasiskaityti įvairių knygų nuo 7 GIA DIENOS ŠVIESA DIRBI ’UVĖJ, 
iki 9 vakare.

Knygius A. VaiČikauąkas
, 8 VALANDŲ DIENA. GALIMA PA- 
i DARYTI $16 J SAVAITE.
COLUMBIA FAESTNER COMPANY 

3229 So. Ashland AvenueRacine, Wia. — LDLD. 65 Kuopos 
susirinkimas įvyks rugsėjo 9 7:30 
vai. vakare Socialistų svetainėje. Vi- . nFTKAI nnfVrusi moteris..... <> "'į

— A. C. Raštininkas 1451 So,,lh Pe°ri° SL

LMPSA, 43 kuopos mCnt^sinls stt-^ 
sirinkinias įvyks 8 rugsėjo. 7 valan
da vakare Onos Tarnuiiunienės sve
tainėje 1437 South 49-th Avė. Visos

1 narės privalo atsilankvti, nes yra 
svarbių icikalų. —+ Valdyba.

REIKALAUJA trokerių, prie vė- 
rauzės darbo, dūdos ir apšildymui 
daiktai. Vidujinis nuolatinis dar
bas, 40 centų j valanda, 10 valandų 
į dieną. Klauskite p. Bracken, 

217 N. Jefferson St.

PARSIDUODA rakandai, neilgai 
dėvėti, geri ir pigiai, arba išduoda
ma kambariai pavieniams ar vedu- 
siems. Atsišaukti pn. 4522 S. Pau
lina St., 2 lubos nuo pryšakio

AUTOMOBILIAI *
Automobilius parsiduoda — Hud- 

smohile 
naujas 5 sėdynių — tairai nauji. 
Priežastis pardavimo išvažiuoju į’ 
kitą miestą. Labai pigiai. Atsišau
kite nuo 4 iki 8 vakare.

5437 So. Robey St. /

1916 nr dėl visai 
sėdynių

DIDELIS BARONAS.
Parduodu automobilių, fordinis 

trokas, naujos ratlankės, baksas 
galima nuimti. Yra šventadięniui 
pritaisyti. Labai parankus buČernei 
arba kitokiam bizniui 7-10-:16 metų. 
Kaina $265. Tel. McKinJey 4339, 
3965 Archer Avė.

'■ Į•

PARM DUODA beveik nauja ma
šina 6 naujomis ratlankėmjs, labai 
maža kaina, 4612 So. Westcrn Avė. 
Chicago, III.

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

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

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moterišką Aprėdalų.

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus iinovU į trumpą 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriaa- 
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktii- 
ką patyrimą kuomet jus mokysitės.

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

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

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

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

Kampas Lake St. ant 4 lubų

NAMAI-ŽEMĖ
FARM V PIRKĖJAI.

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

Kas norite nupirkti gerą fanną 
pigiai, linksmoj vietoj ir tarp sa-

Tai prisiųskite savo adresą, o mes 
jums prisiusime knygelę su plates
niais paaiškinimais, paveikslais ir 
pienu.
LIBERTY LAN1) A INVESTMENT 

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

r VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. HalRted sL, 2407 W. Ma- 
dison, 1850 N. Wells it.

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

SARA PATEK. Pirmininkė

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

TRI-C1TY RARRER COLLEGE 
819 So. State SI., arba 606 West 

Madison St., Chicago, 111.

INTERNATIAL BARBER SCHOOL
Mokytis tereikia tik 10 dienų, pas 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA

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

Naujienų ofise.

Mokinama: angliškos ir lietuviš
kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
lės, stenografijos, typewriting, pir
kly bos teisių. Suv. Valst. istorijos, abelno,s istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos, pilietystės, dai- 
liarašyslės.

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

_________________________




