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Pirmas Lietuvių Die nra štiš Amerikoje

Price 2c No. 213.

Lenkai grąsina kare Lietuvai
Pat avė Lietuvai

ultimatumą
Dideli mūšiai Šeiniuose
Lenkai pasiekė Dauguvą

Estonija ir bolševikai pra 
deda tarybas

Bolševikai paėmė Tobolską. Kolčakas 
šaukiasi japonų pagelbos ,

LENKAI GRASINA KARE LIE- pažinti Estonijos nepriklausomy 
TU V AI. ;bę ir neperžengti tautinių rube-

--------  žiu, ^taipjau sugražinti Estoni- 
Pasiuntė Lietuvai ultimatumą, jos nuosavybę. Bet pabrėžiama, 

kad Estonija neturi patapti bu
za bolševikų priešams.

Anglijos valdžia spirėsi, kad 
tarybos nebūtų vedamos Estoni-

COPENHAGEN, rūgs. L — 
Oficialiu Lietuvos presus biuro 
pranešimas sako, kad mušis iš
tiko tarp lietuvių ir lenkų, su di joje, kad neleidus bolševikų (le
deliais nuostoliais dėl abiejų pu- legtams vesti propagandą, 
šių. j Sprendžiama, kad nuospren-

Seinus (Suv. gub.j ir kada lie
tuviai juos atsiėmė, Lenkija pa
siuntė Lietuvai ultimatumą, grą- 
sinanti paskelbimu karės, jei lie 
tuviai nepasitrauks iki naujos 

demarkacinė# (skiriamosios) 
linijos.

True translation filed with the p«»st- 
inaster at Chicago, III. Sept. 9, 1919 
as re<juired bv the art of Oct. h. 1917

LENKAI PASIEKĖ DAUGU

Sumušė bolševikus dviejose 
vietose.

LONDONAS, nigs. K. — Pa
sak šiandie gauto lenkų oficia- 

mušislio pranešimo, smarkus 
tarp lenkų ir bolševikų spėkų 
siautė ant Dauguvos upės ir len-

changelską.

JAPONAI NEMANO APLEISTI 
SIBERIJOS.

LOKIO, rūgs. 8. — Pastik ofi- 
[ciatio pranešimo, Japonija ne-1 
.mano ištraukti kareivių iš Sibe- j 
rijos. “Toli nuo svąrstymo iš-' 
traukimo kareivių iš Siberijos”, I 
sako pranešimas, “sąlygos ten 
gali priversti pasiųsti daugiau 
kariuomenes į tą šalį.“

Ukraina liausianti mirtimi 
romščikus.

pog

--------------------------- ----- . . . J .
1

ITuc hunslallon filed with Ihe pusi- 
master at Chicugo, III. Sept. 9, 1919 
•s r(«|iiired by Ihe nd oi Oct. 6, 1917 t

Cholera
MINNESOTA RATIFIKAVO 

MOTERŲ BALSAVIMA,

ST. PAUL, Minu., i‘ugs. 8. —- 
Mi n lieso tos legislatura specia
liame posėdyje šiandie ratifika- 

__ _ vo moterų balsavimo priedą prie
■JaTKA/VFA N A federalės konstitucijos. Atstovų || 110 J ^11 M bute baisų paduota už ratifika- I Ull ugi UUU vimą 120, prieš 6; semite #0 

 prieš 5.
300 ŽMONIŲ KASDIE MIRŠTA | -------------------------------
NUO CHOLEROS PETROGRA- ;^X!r"?^i?"^"!lW^)'h9.,UH9 

DE.

STOCKirODM, rūgs. 5 (suvė- 
Inla). Pasak gautų iš Petro
grado žinių, nuo 20(1 iki 300 žino 
nių kasdie miršta Petrograde, 
nuo choleros. Delei stokos medi
kamentų. ir maisto,^daug ligon-

LONDONAS, rūgs. 7. - šian
die paskelbta Ukrainos kvatiero- 
je, kad Ukrainos ministerių ta
ryba nutarti pavartoti mirties bučių užsidarė.

i bausmę prieš žydų skerdynių j Sanitarės sąlygos mieste kas 
rengėjus. valandą blogėja. Valdžia išleido

.......... .......... ......... ....... dekretą, kad visi ligonbučiai,
True franslaHnn filed with Ihe post- 
inaster ai (’hieago, III. Sept. 9, 1919 
as recpiired by the act of Oct. 6,1917
RUMUNIJA TURI PASIRAŠY

TI BE SUSILAIKYMŲ.

Arba visai nepasirašyti Austri
jos taikos sutarties.

PABYŽIl’S. nigs. 8. — Vy- 
riausioji taikoj konferencijos 

taryba šiandie pranešė Rumuni
jai, kad ji turi pasirašyti taikos 
sutartį su Austrija be jokių susi- 
lakymų, arba v’jsai susilaikyti 
nuo pasirašymo. Rumunijos tai
kos delegacija dar nieko nenus- 
prendė tame dalyke. Delegacija 
pasiuntė notą taikos konferenci- 

ir Estonijos darbininkų protesto J11** kad j? mano pasirašyti sutar 
prieš tęsimą karės. H sl‘ susilaikymais.

lis delei nepasitikėjimo armija

gSJg’J!S

sustabcjytų savo darbą.

True translation tilert with the post- 
master at Chicago, III. Sept. 9, 1919 
as reqwired by the act of Oct. Ii,1917
REPUBLIKONAI SENATORIAI 
BALSUOS Už PRIEDUS PRIE

TAIKOS SUTARTIES.

Angliakasiai
Streikuoja

20,000 ANTRACITO
KASIŲ STREIKUOJA 

LVAN1IOJ.

ANGLĮ A 
PENNSY

30

Molher Jonės 
nubausta $100
MOTHER JONĖS IR 44 DAR

BININKAI AREŠTUOTI.

PITTSBURGH, Pa., nigs. 7.— 
Duųuesne miestelyj, kur yra di
džiausios Carniegie Steel Co.

SCRANTON, rūgs.
Delaware and Hudsoin Coal Co.
kietųjų anglių kasyklų Lacka- dirbtuvės, šiandie plieno darbi

ninkai viename tuščiame lote 
laikė masinį susirinkimą, bet 
paliepimu mayoro pribuvusi po
licija, susirinkimą išvaikė ir areš 
tavo keturius organizatorius ir 
10 plieno darbininkų. Tarp areš
tuotųjų ^organizatorių buvo pra
garsėjusi veikėja 'senutė “Mo- 
ther“ Jonės. Visi areštuotieji, 
išlaikius juos 1 vai. kalėj m e, ta-

as reouired bv the nei of Oct. 6. 1917 ’ .(wanna ir vVyommg kloniuose, 
NAUJA SERBIJOS ARMIJA kuriose dirba virš 20,000 a ūgli a - 

--------  Į kasių ir vaiku, užsdare šian- 
VIENNA, rūgs. 7. — Belgra- die delei streiko.

do žinios sako, kad nau ja Serbi-; Klausimas iškilo dešimt (lie
jos armija ya organizuojama iš nl,t atgal, kada 4,000 angliakasių 
serbų, kroatų ir slavonų. Ji su- Carbondale distrikte sustreika- 
sidės iš 93 i n fa n te rijose pulkų, V(f protestui prieš nuolatinį bau- 
po 4 batalionus kiekvienas, su dimą angliakasių už menknie- 
8 kavalerijos ir 7 artilerijos pul- kius, atleidinėjimą būriais ang- 
kals. Jiakasių už neva nevalias anglis po palesti; jų byla bus ryto.

--------------------------- ir prieš vartojimą mechaninių Organizatoriai kaltinami laį- 
prietaisų krovimui anglių. kime viešo susirinkimo l>e val- 

-----------------------------(Ižios leidimo, o darbininkai kai-
» i I

Kanados angliakasių streikas t i narni dalyvavime nelegališka- 
me susirinkime.

Organizatoriai sako, kad 
jiems leidimas (periuitas) yra 
nereikalingas, kadangi susirinki 

•, kompanijoms dalinai mas įvyko ant tuščio loto, kurio 
leido laikyti susirin-

3 JURININKAI ŽUVO GAISRE.

karinio laivo New Mexico, trįs 
jurininkai liko užmušti ir 10 su-'

užsi baigė.
I COBALT, Ontario, rūgs. 8.
. 23,000 anglliakasių streikas, ku
ris leėsi šešias savaites užsibai-

True translation filed w’th the post- 
master at Chicago, III. Sept. 9, 1919 išpildžius dirbininkų reikala- 
ks required by the act of O< l 6,1917 vimus. šiandie angliakasiai su-WASHINGTON, pigs. 8.

Visi republkonai senatoriai, neiš 
skiriant ir* taikiuosius, kurie iki- 
šol svyravo apie priedus prie tai
kos sutarties, šiandie nutarė bal- 250,000 BEDARBIŲ BUDAPEš- 
suoti už visus užrubežinių reika i TE.
lų komiteto priedus ir susilaiky-l --------

savininkas 
kima.C

Bedarbe Budapešte - - - - - - - - 'raiTEiSfi
500 KALINIŲ BANDĖ PABĖG- Į 

TI Iš KALĖJIMO.

UŽSIMOKĖTI PO 
$100.

PITTSBURCrlI, Pa., rūgs. 8.
Duųuesne mayoras James S, 

Crawford šiandie nubaudė ke
turis Amerikos Darbo Federaci
jos organizatorius, jų tarpe “Mo 
čiutę“ Jonės, užsimokėti kiek
vienam po 100 dolerių pabau
dos už laikymą plie
no darbininkų susirinkimo pir
miau negavus iš mayoro leidi- r

meras ir išleido kalinius, bet kie !11U) 
me išliko susirėmimas su kitais 
sargais ir kaliniai liko pergalė-

h< komiteto priedus ir susilaiky-Į -------- PONTIAC, III. rūgs. 7; — Du
mus prie taikos sutarties ir tau- Rumunija suparalyžiavo indus- žm'onės, kalėjimo sargas ir ka
tu lygos santarvės. Kadangi re- 

[• publikonai senate sudaro d'iždiu- 
nią, tad priedai bus priimti. 8 

| demokratai senatoriai irgi pri- 
rrib’ tran«l«*lnn filed the taria ir balsuos už priedus.

trinį gyvenimą. Pragyvenimas 
nepaprastai brangsta.

tį su susilaikymais.

Tchp (randcHnh filed wl h Ihr po<l- . , ... . ... e , ..
nui.stcr ai Chicago, III. Sept. 9. 1919 nu.ster at Chicago, III. Sept 9 1 19 
ii> reųuired by the act of Oct. 6, 1917 j ;,s ,h“ ,<’1'

YVILSONAS SAKOSI NUMIR
TŲ KAD PAGELBĖJUS SU

TARČIAI.Rusijoje
KOLČAKAS ŠAUKIASI JAPO- Tikrina, kad visokios permainos 

NIJOS PAGELBOS. dokumente reiškia jo atmetimą.

Siūlo Japonijai žemių, jei 
duos kariuomenės.

toji

Bolševikai, nors vartojo gin- k
Įduotus traukinius ir automol.il- sa,os lr ,’zllli apygardų.

* liūs tapę atmušti su dideliais , --------
nuostoliais. Kitos bolševikų ata- ’ BOLŠEVIKAI PAĖMĖ DU MIE-

LONDONAS, rūgs., 8. — Bol
ševikų bevielinė žinia iš Mask
vos sako,’kad galva visos Busi-1 
jos valdžios admirolas Kolčakas rubežimų reikalų komiteto siu- 
atsišaukė į Japoniją prašydamas ioinus susilaikymus. Jis, nuito- 

I pagelbos, pasiūlydamas kaipo ' mai, nusprendė, kad nėra reika- 
1 atlyginimą Rusijos dalį Sachali- |() eikvoti laiką ir pastangas a-

kos, padarytos Pripet upėj su 
ginkluotais upių laivais .tapo at
muštos.

(Kaip matyt iš šios žinios, len 
kai pasiekė Dauguvos upę. Kad 
pasiekus tą upę, lenkai turėjo 
užimti visą Vilniaus gub. Lietu-Įrj 
va ir nueiti iki Dvinsko, kur yra

STUS. SIBERIJOJE

True translation filed with the 
rnaster at (’hieago, III. Sept. 9, 1919 
as retiulred bv the aet of Oct. 6.1917
ESTONAI IR RUSAI PRADĖS 

TAIKOS TARYBAS.

LONDONAS, nigs. 7. — Bol
ševikų bevieli uis pranešimas 
praneša apie bolševikų paėmimą 
.Tobolsko misto, vakarinės Sibe- 
I rijos sostinės. Taipjau praneša
ma apie paėmimą Acktiubinsk 
miesto, Turgai provincijoj.

4,000 beleisvių ir daug kanuo- 
lių suimta.

KOLČAKAS PRADĖJO KONTR 
-OFENSIVA.

Imis, tapo užmušti ir 2 sargai ir 
3 kaliniai tapo sužeisti valstijos 
kalėjime šiandie po piet, 500 ka
linių bandant pabėgti ir kalėji
mo.

Du kaliniai pašovė kalėjimo 
T»aie irhnsbiHon filed wi«h tlie post- damos iš darbo 100,000 darbi- sargus, atidarė 500 kalinių ka- 
master at (’hieago, III. Sept. 9, 1919 
as required by tlie act of Oct. 6, 1917
Franci jos butas ryto ratifikuos 

sutartį.

BUDAPEŠTAS, nigs. 6.
jlios didžiausios dirbtuvės Buda
pešte* užsidarė panedėlyj, išmes-

ninku ir bėgyje savaitės skai- 
I čhis dedarbių užaugo iki 250,- 
000. Maisto yra daugiau ir di- 

; dosniame įvairume, bet kainos 
1 tebėra augštos ir daug darbinin-

PARYŽIUS, rūgs. 8. Pasak šeimynų yra arti badavimo.
.Echo de Paris, atstovų butas ia-| Vidutinis uždarbis amatnin-

300 VILLISTŲ UŽMUŠTA

0VX FALLS. S. I>. I'UBS.' 'Mitra. siil.riį nig.ejo k„ km.nivi didėlis; kova
Prezidentas Wilsonas sian 10 d., o senatas tai padarys nigs. l(luoll()s kepalas kainuoja 100 , DARBININKAI OlAiANI

ZUOJASI./paniją į Nebraska ir South Da
botą valstijas. Jis pradėjo dau
giau atkreipti atidos j senato už-

belnam atsišaukimui už lygą. 
Wilsonas atrodo, kad žmonės 
labiau įdomauja aiškinimais ir 
priedais prie sutarties. Ir tas i- 
domavimas nėra partijins.

Prezidentas aiškiai pasakė sa-

o "kos širdis plaka šiose prerėse
. / ‘ nigs, 8. - jr pakalnėse centralinių vakarų.

cialė žinia is Omsko sako, kad
j admirolas Kolčakas nigs. 1 d. 1

LONDONAS, nigs. 8. — Tai- Padėjo kontr-ofensivą prieš bol 
kos tarybos tarp Estonijos ir Bu ^ev’^us‘ 
si jos bolševikų valdžios prasi | 
dės Pskove seredoj, pasak Mas
kvos bevielinio pranešimo.

Daily Mail Helsingforse kore- 
s sako, kad bolševikų 
ai Rcvelyj pašilde pri-

Taikos tarybos prasidės seredoj 
Pskove.

True translation filed with the post- 
nuister at Chicago, III. Sopi. I), 1919! lUMauraujost 
as reuuired by the act of Oct. 6.1917
SENATAS GAUS SUTARTĮ 

SEREDOJ.

Debatai apie ratifikavimą turbūt 
prasidės panedėlyj.

WASIIINGT()N, rūgs. 8. — 
Pirmlininkas senato užrubežinių

paskelbė, kad taikos sutatis bus 
raportuota senatui seredoje. Pie
nuojama pradėti debatus apie 
sutartį sekamą panedėlį.

mahos auditiriume šįryt, kad su 
tartis negali būti perrašyta. Jis 
spyrėsi, kad jis nenori iŠnaujo 
paduoti sutartį Vokietijai aps
varstymui. .

“Priimkit ją arba palikit“, pa
sakė jis žmonėms po apsvarsty
mui visų “bet”,

Išrodo, kad prezidentas vis la
biau džiaugiasi išvažiavimu iš
W!islnigtono. .lis sako, kad Anie gjanlaSi i)et ]ajkas j() padavimo

kronų svesto svaras 100 kronų, 
čekoliado svaras 120 kronų.

pietus iš 
mėsos, daržovių, vaisių alaus ir 
duonos kainuoja 100 kronų.

Vienas darbininkas pasakė. . . . , , • • ,
“Prie bolševikų nebuvo maisto, . ? . . . .
Dabar yra biskis maisto, bet jis . . .. - , . .valstijose. Susmukime dalvva-perbrangus, kad nusipirkti. i . ’ . .

Piliečių delegacija atslankė 
pas premierą Friedrieh vakar ir 
šiandie klausinėdama kas yra 
daroma pagerinimui situacijos. ’

'Didžiausia priežastim skurdo 
yra rumunų plėšimai. Net tos

(?ALVKSTON, nigs. 8. — Pa
sak čia gautų iš Meksikos ofici- 
lilio praftešimo, 300 Vilios karei
vių tapo užmušta ir 800 arklių 
paimta laike trijų, dienų mūšio 
Durango tarp Vilios pasekėjų ir

RHINELANDER, Wis., rgs.8. federalės kariuomenės.
Šiandie čia tapo sutvertu girių

.'darbininkų uniją, kuri organi- Meksikos moterįs prižada kovo
ti už tėvynę.

'dirbtuvės, iš kurių nepaimta ma i . 
šinų„ yra priverstos užsidaryti, 
kadangi visos žaliosios medegos

po “rekvizuotos”.
Vertybė paimtų

MEXIC0 CITY, nigs. 8. — 
vo daugiau kaip 100 delegatų. Meksikos moterų nacionalė tary 

J Unija reikalaus pakėlimo ai- ba išleido patriotinį manifestą, 
gos ir S vai. darbo dienos. kuriame jos sako, kad jos “skai

to šalį taip šventa, kaip ir namą 
ir verčiąu nori matyti Meksiką 
nuirusią, negrt Mekisiką never
tą“. Jos prisižada pildyti vyrų 
pareigas linkui tėvynės, jei vy
rai tai neatliktų.

PARYŽIAUS TEATRAI UŽSI
DARĖ.

PARYŽIUS, rgus. 6. Akto
riai ir teatru darbininkai nesu- 

’ sutaikius su samdytojais, 20 mu- 
i zikos salių ir 350 kratomųjų pa- 

mašinų j,, 'veikslų teatrų Paryžiuje ir prie- 
miešČiuosc užsidarė.našauti kiek laiko ims senatui'

nuspręsti apie sutartį. Ji bus daiktų siekia miliardą kronų, 
svarstoma skirsnis po skirsniui bet suparalyžavimas industrinio 
ir tarp pirmųjų priedų galbūt gyvenimo padidina sumą api- AKTORIŲ STREIKAS UŽSIBAI 
bus svarstoma apie lygybę bal- plėšimo, 
sų tarp Suv. Vabtijų ir Anglijos.

Mažumos raj ortas irgi bai-

JUODRANKIAI NUŠOVĖ DU 
ŽMONES.

nėra nuspręstas.

True translation filed wLh the post- 
master at Chicago, 111. Sept. 9, 1919 

reąuifed bv the act of Oct. 6.1917
GEN. PERSHING SUGRĮŽO.

GĖ LAIMĖJIMU.
NEW YOBK, nigs. 6. — Akto

rių ir teatrų darbininkų streikas 
užsibaigė ir beveik visi aktorių 
reikalavimai tapo išpildyti, šian
die jau atsidarė teatrai New Yor- kiek laiko atgal pranešė politi
ke ir Chicagojc.

CHICAGO. — Juodrankiai 
vakar nušovė italus John Gag- 
lardo ir jo šaferį Charles Romon 
di, kada jie ėjo į grosernę prie 
900 Milton St. Manoma, kad 
jie liko nušauti už tai, kad jie

jai apie gavimų nuo juodrankių 
laiškų ir dėlei to buvo areštuoti 
du italai. Delei to paties dalyko 
juodrankiai savaitė atgal sun
kiai sužeidė kitą italą.

z

True translation filed v/’th the post- 
master at (’hieago, III. Sept. 9, 1919 
as reciuired by the act of Oct. 6,1917
JAPONIJOS ARSENALO DAR

BININKAI SUSTREIKAVO.
TOKIO, rūgs. 8. 6,500 arse-

mas Washingtone. Ir jis sako, 
kad ta Amerikos širdis pritaria 

į jam jo šio je kovoje.
I “Jei aš jausčiaus“, pasakė 

ANGLAI EVAKUOJA ARCHAN šiandie j|is Omahos žmonėms, 
“kad aš asmeniškai esu trukdy- nalo darbininkų sustreikavo, rei 
toju sutarties, aš su džiaugsmu kalaudami pakėlimo algos. Ka- 

LONDONAS, nigs. 8. •— šian numirčiau, kad ji galėtų būti iš- riuomenė tapo pasiųsta daboji- ke, 
die oficialiai paskelbta, kad, pildyta.“ mui arsenalų visoje šalyje.

GELSKA.

NEW YOBK, nigs. 8. — šian
die Amerika priėmė gen. John 
Joseph Pershing, vyriausįjį ko- 
manduotoją Amerikos ekspedi
cinių spėkų Francijoj. Jis sugrj-

STREIKIERIAI ATMETĖ 
SIŪLYMĄ.

PA

DUMTO Minti., rūgs. 6.
žo laivu Leviathan ir jį labai Streikuojantįs anglių dokų dar- 
iškilmingali priimta New Yor-' biipnkai vienbalsiai nutarė atme 

, kur didžiausios minios žmo- Į sti samdytojų pasiūlymą. Strei- 
nių susirinko, kad jį pasitikus, kas tęsiasi virš mėnuo laiko.

ORAS.

Gilbut lietus ir vėsiau ryto po 
piet ar vakare.



NAUJIENOS, CKIčfigO., III-
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Utarninkas Rugsėjo 9, 1919

liūs; kompanijos ir nuo jo Ji yra komunistiškos pur
įnori imti pelną.

Pagal Plumbo pieną, val- 
Pttbliahed Daily «xcept Sunday by stybė tUH paimti ffeleŽinke- 

___ ’ ‘ liūs j savo rankas, atlygin
dama kompanijom^, už juos 
tiek ,kiek atras juos vertais 
teismai.

IK LITHUAN1AN DAILY NEWS

the Lithuanian Newa Pub. Co., Ine.

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halstcd Si., Chlcago, 
111. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chlcago jo — pačtu:

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

Chic»<«je — per 
Viena kopija ...........
Savaitei .......................
Mėnesiui .........................

Suvienytose Valstijose, no Chicifoj,

15.00 
3.00 
1.65

Apsisprendimo tei
ses mindžiojimas.

lijos dalis.
Tie lietuviai darbininkai, ku

rie Išpažįsta socializmo princi
pus ir nori priklausyt Socialia - 
tų Partijai, dabar nebegali (lan
giaus pasilikti komunistiškoje 
LSS-je. Jiemis partija duo
da progos susiorganizuot į lie
tuviškas kuopas^ ir toms kuo
poms paskui sutveri naują Są
jungą.

tektų tan^ “kairiaspamių” rajo
nui, kitas — ketvertai partijai.” 

—Laisvės Mylėtojas.

Darbo Laukas

56.00
3.50
1.85
1.45

.. 75
N 02

12
50

Mctams ........ .....
Pusei nwty .........
Trims menesiams
Dviem mėnesiam
Vienam mėnesiui

Pingius reikia siųst Pačto Monei
Orderiu, kartu su užsakymu.

65

n i. ii _ ■■

Kapitalistų 
autokratija.

True Irnnslallon filed witn the post- 
muster at Chicago, III. Sept. 9, 1919 
as r ogu i r ed by the act of Oct. 6,1917

Talkininkai pareikalavo, 
kad Vokietija perkeisti^ 61

Sutverti lietuvių socialistų 
kuopą galima dvejopu budu: 
arba padarant jų iš senosios 
LSS. kuopos, arba suorganizuo
jant visai naują kuopą. Tose 
LSS. kuopose, kur didžiuma Da

skyrių savo konstitucijos, artimiausis kuoĮios susirinki- 
imtiii-ti. IcikI 'kuopa 

stoja j Soc. Partiją; priešingie-
nesenai priimtos Weimare, 
kuris leidžia vokiškos Aus 
trijos atstovams dalyvauti ji nariai tada ifurcs imsitraukli 

Tai- iš kuoįNRS ir eiti kur jiems patin 
ka. O jeigu Socialistų Partijos 
pritarėjų kuopoje yra mažuma, 
ir kuopa nutars dėties prie ko
munistų, tai socialistai privalo 
išeiti iš jos ir steigti naują kuo
pą. .

Prieš susirinkimą reikia pasi
imti iš vidinio Soc, Partijos sky

Vokietjos reichstage.
kininkai atranda, kad tas 
konstitucijos skyrius prieš
tarauja taikos sąlygoms, pa 
gal kurias Vokietija turi 
pripažinti pilną nepriklau
somybę Austrijai.

Suprantama, kad toks ne-
• « « a »• «yi • • llllll ld llllll) siulr 1 Ullllvdpriklausomybes aiškinimas Haus (|(>kul<>) s<.kreloriuus

yra visai nėsąmoniškas. Jei 
gu Austrija liuosu noru iš j,jįįyu kiekvienai 
rinktų'delegatus j Vokieti-pos, slojančios į Soc. Partijų, 
jos parlamentą,arba jeigu ir Kiekvienas narys, be to, turi 

i nutartų liuosu noru visai užsimoketi bent vieno mėnesio 
rh’o ir sua prisidėt prie Vokietijos, tai mokestį (50c.). lieinh ' na- 
įninku ir tame nebūtų iš Vokietijos kurie, buvo geriau hi<>- 

organizatorius, P11®®3 J01?!0 pasikėsinimo - ' jsiojimo inokes-
ločiute Jonės”. ant Austrijos suvereniteto. ___ .....t....-.:.,

lame mitinge dalyvavo uau Pasikėsinimas ant vokie 1>(........
giaus kaip 1,000 plieno dirb cių tautos tejsių yra kaip tik vi 
tuvės darbininkų. / Polici-! talkininkų Vuseje, kada jie partij,.
ja veikė pagal paliepimą I stato>_toki T«’kaJąvim? Vo-i 
mayoro.

Bet mayoras darė, žino
ma, taip, kaip jam paliepė 
plieno dirbtuvės bosai. Du

Pereitą nedėldienj polici
ja išvaikė streikininkų mi
tingą Duquesne miestelyje, 
netoli Pittsburgh 
reštavo 40 stre 
keturis JU P 
tarp jų “močiutę Jonės“. 
Tame mitinge dalyvavo dau

likacijų, kurias\iaskui turi iš- 
i narys kuo-

jokių ekstra įstojimo į 
čių; o tie nariai, kurių mokės t įs 
buvo užsivilkusios arba kurie 
visai naujai sto.įa į Socialistų 

. reikia užmokėt be na
rio mokesties dar 50c. įstojimo

Ir šis pasikėsini- mokesties.
Tam pačiam susirinkime,mas yra tuo mažiaus patei

sinamas, kad talkininkai ve
dė karę vardan tautų apsi
sprendimo ir priėmė tą prin

įstoti j Socialistu Partiją arba 
kur susitveria nauja kuopa, ji

quesne plieno dirbtuvė pri- kaipo vieną svarbiau- 
klauso Carnegie Plieno kom šiųjų taikos pamatų.
panijai, susivienijusiai su ki 
tomis šios šalies plieno kom
panijomis Į vieną 
ką plieno trustą.

Talkininkai neduoda vo- 
rnilžiniš- ^^čių tautai susivienyt to
šis trus- j°s J&U&ti-

tas jau senai yra pasižymė- z

naudoja savo darbininkus ir, Lenkai grūmoja
jęs tuo, kad nežmoniškai iš-

pagelba brutališkos spėkos 
sulaužo visas jų 
susiorganizuot 
savo reikalų.

Suv. Valstijų 
ja garantuoja piliečiams ne
varžomą susirinkimų, susi
draugavimų, žodžio ir spau
dos laisvę. Bet ką reiškia ša-

pastangas 
apgynimui

kare Lietuvai.

m ui kuopos čarterio. šitą apli
kaciją išduoda irgi vietinio par- 
l'jos «kyriaus adkretorius.

Kada bus susitverusios bent 
penkios lietuviškos kuopos, pri
klausančios Soc. Partijai, tai jos 
galės, susitarusios tarp savęs, 
paduot reikalavimą partijos Na
cionaliniu; Pildomam Komite
tui pripažinti jas, kaipo Sąjun
gą. Tada partijos centras duos 
čarterį, ir turėsime naują Lie-

True translntion filed with the post- . • ^niun.rnniaster at Chicago, III. Sept. 9. 1019 1 \ Socklllstų Sąjungą, 
as'rtųuircd by the act of Oct. 6,1917 

Lietuvių Spaudos Biuras 
Kopenhagehe (Danijoje) 
pranešė ketverge, kad atka
klus mušis įvyko tarpe len
kų ir lietuvių delei Seinų i 

lies konstitucija industrijos( (Suvalkų gub.). Tą miestą 
autokratams. Politinė de-'paėmė lenkai, bet vėliaus 
mokratija tiktai tada yra už 
tikrinta, kada demokratija 
viešpatauja pramonijoje.

konsfituci-
Sekamas Soc. P. Nacionalio 

Pildomojo* Komiteto posėdis bus 
27 d. šio mėnesio. .Jeigu lietu
viai socialistai sukrustų, tai jie

tvert desėtką socialislišk ųkud- 
pų ir prirengi aplikaciją Sąjun
gos čarterio gavimui,

Privatinių kapita- | 
lų pelnas. >

auto

lietuviai juos išvijo iš Seinų. 
Tada lenkai pasiuntė lietu
viams ultimatumą, praneš
dami, kad jie paskelbsią ka
rę lietuviams, jeigu jie ne
pasitrauksią prie naujos 
demarkacinės linijos .

Pirmąją demarkacinę li- 
jniją tarp Lietuvos ir Lenki-

Skaitytoju Balsai
i f/f išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako ’

ATBULAS PROTAVIMAS.

Draugu skaitytoju prašome ra
šinėti Naujienoms bent trumpu 
žinių iš savo apielinkės apie dar. 
bus, ty. apie darbu ntovj, apie 
darbininku bruzdėjimu, apie 
streikus, ir tt. Žinias apie strei
kus» yra ypač svarbios informa
cijoj kitu vietų darbininkams, 
todėl jvykus kur-nors streikui, 
reikėtų urnai apie tai laikraščiui 
pranešti. — Redakcija.

4» ______________ ____

New Catle, Del. — Su darbais 
pas mus nekaip. Viso turime 
šešis fabrikus, bet jau metai lai
ko, kaip keturi fabrikai stovi 
us&citEi ryta. 
brikuose visi darbininkai nesu- 

Daugehs dabar dirba 
Wihningtono dirbtuvėse, kurios 
randasi šešios mylios nuo Nexv 
Gastle’o. Beje, vienos Wilmin- 
gtono odų dirbtuvės, Paciiw.ski 
& Co., darbininkai streikavo ko
ne šešis mėnesius. Samdyto
jas buvo prisiverbavęs skobų, 
bet kad kostunieriai iš visų kra
štų pradėjo siųsti atgal netinka
mai išdirbtas odas, lai norint- 
nenorint prisiėjo kviesti atgal 
senuosius streikuoj/mčius darbi
ninkus. —-Bevardis.

Delko Illinois angliakasiai 
streikuoja.

statyta šitokis dokumentas:
Springfield, III.

Aug. 13, 1919.
A. S. Hayvvood, ^TaylorViUe, 

III.
Have vvired Wžiliams to con- 

fer vviitli your relative to tempo- 
rarily employing at the expen- 
se of the District Organizalioii, 
suffSclent muribler of local nien 
to get the minės that are non 
idle back to wori< and to check 
the rebellion that is non nulip
ant. Keep me informed as to 
developmenfti,

F rauk Farrington,

Vargiai kokie kili darbininkai 
yra taip (išnaudojami ir vargina
mi, kaip angliakasiai. Nebe
galėdami ilgiau kęsti to sunkaus 
jungo, jie pasipriešino savo vir
šininkams.

Bugpjučio 7 d. Bellėville ang
liakasiai pasiuntė savo viršinin
kams peticiją, kad jie sušauktų 
suvažiavimą.
slas

Suvažiavimo tik- 
apsvarstyli dabartinį

lių. arba kitos vietos, kur užkre- goninė arba dispensarris, kur tu 
čiama. Medikales pagelbos visuo kreipies, atsisakys priimti tave, 
mot reikia jieškot, kaip tik to- kreipkis į Sveikatos skyrių mies

to rotužčj ir tu busi pasiųstas į 
gerą (fispensarį. Juo greičiau 
gydysiąs, tuo greičiau pasveiksi 
ir tuo. trumpiau reikės tau gy
dyti es.

11. Gydykis, kol liks apskelb
ta tau, kad ėdi sveikas. Tai rei
škia, kad gydytis reikės ilgą lai
ką, bet tai nereiškia, kad gy
dymas bus sunkus arba kad til 
laike gydymo negalėsi vesti pa
prasto gyvenimo. Gydymus yra 
svarbus dalykas, svarbiausis da
lykas, kad išvengus syfilio pa
vojaus. Neužmiršk šito daly
to,
Šituose patarimuose nėra nieko 

tokio, Ico žino-
gus nenorėtų daryti noriai. Js- 
atymai reikalauja, kad tavo li

ga butų gydoma ir dėl tavo pa
ties labo ir /tel kitų saugumo. 
<ol tik eisi gydyties pas autori
zuotą daktarą, tol tavo vardas 
nebus praneštas sveikatos sky
riui. Nėra būtino rdikalo, kad 
visą laiką gydytunicis pas tą pa
tį daktarą, bet jeigu pasitrauki 
įuo vieno, tuoj turi pasirinkti 
kitą. Jeigu nesigydai pas au
torizuotą daktarą, kol tik esi ne 
užkrečiantis, įstatymai verčia 
kad daktaras kuris tave gydė, 
praneštų apie tave sveikatos 
skyriui, jog tu turi minėtą ligą. . 
Prieš sustojimą gydyties tu turi 
gauti paliudijimą nuo autori
zuoto daktaro, kad tavo liga nė
ra daugiau užkrečiama.”

Žinoma, čia nėra aprašoma, 
kaip ligą pažinti, kokias pasek
mes ji daro paskui ir kaip reikia

kis skandalėlis pasirodo ant

Syfiiis paprastai nėra skau
dėjimą daranti liga, todėl žmo
gus gali nepaisyt ir užleisti ją 
)el jo pasekmių yra didelė klai

da nevartoti gydymo nuo syfilio. 
Jeigu atsakomai gydomas, jo pa
vojai gali būt išvengti. Jeigu 
gydymas pradedamas tuoj šan- 
teriui pasirodžius yra vilties, 
kad liga nenueis toliau 'šito 
alpsnio. Todėl yra labai svar
bu gauti gydymą dėl sylĮlio 
tuoj, kaip tik pasirodo keistas 
skaudulclis.

the
con-

ope- 
hckl

Syfiiis paeina nuo gyvo gai
valo, kuris yra žinomas ir kuris 

gali lengvai būt surastas ligoj. 
Priešingai gonorrheoe organiz
mui, jis auga ant bile kurios kū
no dalies, kur oda arba gleivinė 
plėvė_yra prabrėžta arba sutru
kusi, kaip mažas sužeidimas ne
būtų. Bile kas, kuonVi galima 
nešioti gaivalus, gali perdurti li
gą: taip ji gali būti perduota gė
rimui puodeliais ir stiklais, šluo- 
stikais, išeinamų vietų sėdynė
mis ir panašiais daiktais ir ran
komis. Labai tankiai bučiavi- 
masi perduoda ją, liet tankiau
siai ji perduodama lytiškame su
sti nešime. Syfiiis paprastai pra
sideda tint gini ties organų. Jo 
pirmasis simptomas —- šunke
lis, — gali pasirodyti ant bile ku 
rios dalies. Jis nėra retas ant 
lupų, kartais matomas ant ran
kų ir retaLkitur. ,

SyfilEs visuomet yra perduo
damas iš nesveikos vietos, kuri 
yra ligos apimta. Pirmasis jo 
symptomas — šankeris — yra 
labai užkrečiantis. Kitos opos, 
kurios aplamai pasirodo pas ne
gydomus žmones — apie Im
ties orgasus ir mėšlinę Šerną, y- 
ra labai užkrečiančios. Syfilio 
opos, kurios veda prie ligos per
davimo, randasi burnoj. Jos y- 
ra nedailus burnos išgedi m ai 'ir 
gali nedaryti jokio skaudėjimo, 
ir jos yra lankiausiu minėtos li
gos symptomu. Kuomet jos

Tai yra kopija nuo originali
škos telegramos. O štai ir dau- 

faktų, kurie parorlo mvisų 

viršininkų juoduoslius darbus.
“Our National officials callcd 

our staite presidents together in 
Mai’ch, 1919. At this me 
our presidents authorized 
National to call a special 
vention in May, 1919.

In April, 1919, the Coal 
rators of the Uinitcd States
a meeling in Chlcago, III., and 
ai that mceting said operators 
passed a rosolution favorfing 
the continualion of Ihe present 
conlract u n til April 1, 1920.

In May, 1919, the Nationa 
sent out tdegrams to the State 
Presidenls notifying ifhem, ihat 
this special eonvenlion ha<r 
been cancelled vrilhout Consul
ting said D'slrict Presidenls, or 
oxplaming suby they Jid so?’

Tai matote, kai]) elgiasiAme- 
rikos darbininkiškų organiza

cijų viršininkui. Todėl gal bus 
neperaštriai pasakyti, kad mai- 
neriai dabar streikuoja prieš u- 
nijų bosus. Kuomet darbinin
kai reikalauja pašalpos, tai juos 
sumušama. O iš jų surinktieji, 
pašalpi/i ]>iHigai pavartojalma 
tam, kad laužius jų streikus.

Reikia dar pastebėti, kad nuo 
lapkričio, 1918 m. ma i neriai 
dirba nedaugiau, kaip dvi die
nas 
m vi

lima butų pilnai, todėl kiekvie
noj abejonėj reikia kreiptis pas

dispensarį.
Dr. A. Montvldas.

rėš pradžios išdirbantieji pro
duktai pabrango 300 nuoš., o 
darhinlink.ų algos pakilo tik 25 
nuoš. Kadangi pragyvenimas 
taipgi pabraiigo 100 nuoš., tai 
darbininkams pasidarė labai su
nku verslios.

'rečiau unijos viršininkai be 
niekur nieko atmetė bcHevd 
liečiu peticiją. Tuo keliu jie pa 
rodė, kad jie yra niekas dau
giau, kai]) tik anglių baronų 
agentai. O - tą agentūrą įkūrė 
John Mičulis 1903 m., kuomet 
liko parduoti Colorados ma i ne
riai, o Illinois angliakasiams 
tapo numuštas užmokestis po 
3 centus nuo tono. Organizaci
jos viršininkai'. Manydami, ir 
dabar plenaivo papildyti išdavy
stę prieš darbininkus. Vienok į 
sykį jie.ms tatai nenusisekė.

Deja, reikia pažymėti, kad 
delegatai buvo atsilankę pas 
Frank Farringtoną, valstijos 
pirmininką, kad gavus pašal
pos badaujančioms šeimynoms. 
Bet jie ne tik kad negavo pašal
pos, beir dar liko ąpstumdyti.

Konvencija, įvykusi rugp. 19 
dieną, labai pasipiktfho tokiu 
majine^ių orgaimadijos pirmi
ninko pasielgimu. Liko išnešta 
rezoliucija, kuri reikalauja pra 
šalinti Frank Farringtoną. 

Rezoliucijos kopija lapo pasiųs
ta Centro pirm|inhlkui. Bet, ma
tyti, varnas varnui akies ne
kirs... Nesitikėdama nieko ge
ro iš savo viršininkų, konvenci

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

savaitėj. Užtai nemažai šei- 
slačiog badavo.

— Kovotojas.

Masinis angliakasių susirin- 
t kinias.

SPRINGFIELD, ILL. - Rug 
sėjo 3 dieną čia buvo sušaukia 
masinis angliakasiu susirinki
mas. Kaip vienu Hbalsu nutar
ta tęsti streiką kol kompanijos 
galų gale bus priverstos išpil
dyti darbininkų reikalavimus. 
Taip jau nutarta, kad spring- 
fieldieeiai eitų pasilikti metan
čius darbą Belv^lles angliaka
sius.

Belo, streikininkai žada dėti 
visas pastangas, kad įtikinus 
streiklaužius, jogei jie eina ne
lik prieš streikinjinkų, o kartu 
ir savo reikalus. Streikininkų 
tųias kuogeriatįsias. '

— Jurgis Macus.

delis pavojus perduoti ligą ki
tam bučiavimu, vartojimu abel- 
nų gėrimui indų ir panašų 
daiktų. Žmogus su veikiančiu 
syfiliu turi vengti, kąd neper
da vus ligą kiliems iš burnos. 
Jejgu syfiiis tinkamai gydomas, 
pavojus ligoniui ir klilienis gali 
būt prašalintas. Prie tinkamo

stovį, kuris neduoda jam jaus
ti, jog jis turi ligą, bet kad li
gą išgydžius ir pasiliuosavus 
nuo jos pasekmių, gydymas tu
ri tęstis ilgai, kol tik kompeten- 
tiškas gydytojas nepraneš, kad

Jonui Jovaišų!. Rockford, III. 
Visas dalykas, dcl kurio tamsta 
taip įsižeidei, yra paprasta kore
ktūros klaida. Musų korespon
dente nesakė, kad tie vyrukai 
taip pasielgę laike prakalbos. 
Tik statant jos korespondenciją 
tapo praleista du žodžiai: “Po 
prakalbos.” Todėl sekamoji da
lis šito sakinio ])as1darė neaiški: 
išrodo, kad šitaip elgtąsi laika 
prakalbos.

Tamstos korcsjiondencijos ne- 
kad jos išspausdinimas neda
rytų garbės nė lamstai negi 
laikraščiui.

Kazimieras Gugis

Jeigu turi syfilį, tai dėl savo

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliŠkuose 
taip ir civiliokuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:
3323 S. Halsteč P.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisu:
12? N. Dearborn St.

1111-13 Unity BMt.
Tel. Central 4411

Glenn E. Plumb, 
rius “Plumbo pieno“ 

.žinkelių sul 
tu žodžių sukritikavo priva
tinių kompanijų pretenzijas. 
Jisai nurodė, kad geležinke f 
lių kompanijos reikalauja, 
idant joms butų užtikrinta; 
nemažinus kaip 6ro pelno 
ant įdėtojo kapitalo, kurio 
diduma parodo kompanijų 
knygos. Bet tame kapitale . a a .
yra sumos, už kurias buvo NAUJOS LlflL oOCį S(|jllll- 
nupirHta relės, vagonai ir 
tt. musų tėvų ir tėvukų lai gos organizavimas, 
kais. , ...-------

. • Socialistų Pairti jos snva^ia-
fas kapitalas jau senai vjnutH> ]cajp jaH buvo rašyta 

supuvo ir surūdijo, atnešęs “Naujienose”, patvirtino Lietu- 
pakankarnai-{)elnų savo sa- vių Socialstų Sąjungos snspen- 
vininkams. <T!—1_ 1""J— ‘ 
nijos nori, kad žmonės dar 
ir L____ _ . .
dendus už tą jau per keletą 11,0 nuosprendžio, 
gentkarčlų negyvavusį ka- 1

Bet čia dar nėra į- 
ta tas "‘vandeninis ka j 1 4.1 1^4 1 HIIHl I || 
j’ (parodytas knygo- fąnnaHikui senoji

bet niekuomet neįdėtas), buvusi Socialistų „ „ _ - -
sykius padidina lim; tiesą pasakius, ji paliovė bos naudos: užgriebę tuodu laik- širyžo išgauti kontraktą dabar, dinamas šankeriu 
ompanijų įdė- buvusi ir socialistiška organiza- raščių galėtųpasidalyti. Vienas

tvarkymui, kele-'į08. bl’v° , n\,st?t? talkin.in'-
;kai; bet lenkai jos nepaiso, 
ir spėka veržiasi toliaus. 
Kas nustatė tą “naują“ lini
ją, nežinia;
lenkai.

p Reakcinė Lenkija
• užpuolimais
stiprina joje militarizmą.

gal būt patįs

savo
ant Lietuvos

Vienok kompa- (lavintą. y
I.SS. lyderiui tečiMus, dar nė 

šiandie mokėtų joms divi nelaukdami iNirlljos suvažiavk 
> nutarė per- 
ryšius su par- 
j prie “komu-pitalą. 'hiatų”.

Taigi dalia r ir
pitalas 

1 se> i 
kurie kelis 
tikruosius

l ak (iškali ir 
LSS. paliovėLiinkus 
Partijos da- nigus?

LSS. VIII rajonas ir Chicagos 
“ketvirtoji partija” jau keliniu 
kartu teikiasi pranešti, kad Nau
jienos “ne socialistiškas laikraš
tis.” Pasak tų “kairiųjų” atža
gareivių, darbininkai geriau pa
darysią skaitydami klerikalų 
Draugą ar Darbininką.

Del to nieko stebėtina: visiems 
juk žinoma, 
susisiekia. Bet man stebėtina 
ve. kas. Pastarojoj 
rajono konferencijoj 
sparniai” nutarė užgriebti Nau
jienas! Girdi, būtinai reikia su
organizuoti tuos šėrininkus ir 
tada padaryti “coup a’e lat’ą”..

Ką gi t itai reikštų? Nieko Į 
kita, kaip atbulą musų “kairia- 
sparnių’ (dabar “komunistų No. 
2“) protavimą. Juk jeigu dar
bininkai geriau padarytų .skaity
dami klerikalų Draugą ir Dar
bininką, tai kode! mūsiškiai 
“’kairiasparniflii” negalėtų taip
jau gerai padaryti 
Draugo ir Darbininko bendro
ves? Kodėl, sakysim, neorga- 
nizuot lų dviejų bendrovių, šėri-

- žinoma, kartu ir ku

Sveikatos Skvrius

prisilaikyk šitų taisyklių:
1. Neturėk lytiškų susinėsimų 

ir nesibučiuok, kol liga veikia; 
tai yra per Čielą metą |>o užsi
krėtimo arba kol daktaras pave-

■kad kništutinybės J“ lullur6 P<'»kelbH streiką.
Da|»ar porą žodžių apie kon

Ligoniams su sy f iii

Norint Pigiai pirkti ;ir Greitai 
parduoti: namus, lotus ir farmas. 
Ar peržiūrėti Abstraktus ir pa

darytį* raštus kreipkitės prie 

A. PETRATIS & CO.
REAL ESTATE

3249 SOUTH KALSTEI) STREET 
CHICAGO, ILL.

Notary Public. Visoki Insurance
Nariai Cook County Kcal 

Estate Boardo

2. Jeigu turi atviras syfiliijles 
žaizdas bei opas, visuomet nu
siplauk rankas po jų palietimo.

3. Nevartok publikai paskir
tų gėrimui indų ir nepaligsk nie
ko savo lupomis, kas galėtų pa
skui būti liečiama kitų lupomis.

1. Miegok vienas atskirai.
5. Nevartok valumo?(toileto) 

daiktų, kurie yra va jami ki
li).

Chicagos sveikatos v\ 
be duoda sekamus gerus j)atari
mus žmonėms, kurie gauna vc- 
nerišką ligą, vadinamą syfiliu: 

“Syfiiis visuomet yra svarbi 
li‘(i‘ Tai nėra lokulė (Vienos 

[a, bet kraujo li- 
• j ga, kuri jeigu negydoma, gali 

įsišaknėti bile katroj kimo da- 
lyj. .Jeigu negydoma, ji gali 
padaryti įvairios rųšies nesvei
kumą, kuris gali iškraipyti kū
ną arba padaryti ligonį lokiu, 
kad jis negalės dirbti, arba su- 
naikys jo sveikatą, arba kariais 
veda j>rie beprotystes. Išrodo 
galimu, kad jei negydoma, ji su
trumpina amžių. Jos veikimas 
yra tokis pat į vyrus ir moteris.

Mamonų kontraktas k , n } „
.r........:.. 1 1 101(1 ... / r>

minėtojo haktą. ]
“kairia- Pasibaigė vasario 11 d., 1919 m 

(prabėgus 90 dienomis po užbai 
gimo karės). Naujo gi kontrak 
lo dar nepadaryta,

itansas, Missouri ir Oklaho
luos valstijų maineriai jau si n i 
kuoja visas mėne^is, rrikalauda 
mi pakėlimo mokesties. O Il
linois niaineriams ne tik kad 
neduodama pašalpos, bei dar 
draudžiama reikalauti didesnės 

Mailių savininkai nori daryli 
koųtraktą pavasarį, nes luo lai-

užgridbfi ku jiems yra daug patogiau, ka
dangi didžiuma mainų visvien 
užsidaro. Ir unijos viršininkai 
juos renikt, Jie net grąsina "ne- 
])aklusniuosus” iš uifjų praša-

i

bus. Vaikai gali gauti ligij, kaip 
ir suaugusieji, arba vaikai gali 
prigimti su liga nuo vieno ar ki
ta iš tėvų.

Syfiiis visuomet prasideda 
Bet Illinois mainėriai pa- kaipo volis bei skaudulys va-j

gai

Nevartok valumoz 
ų, kurie yra va

rolių

7. Vcngk alkoholio ir geriau 
yra nerūkyti.

8. Nesiženyk per keletą metų 
po ligos gavimo ir iki tol, kol 
savo profesiją godojau lis dak
taras nepatars, kad jau gali že- 
nylis. Jeigu ženysies prieš tai, 
gali užkrėsti savo pačią lir gali 
perduoti savo ligą vaikams.

9. Jeigu lankais pas dentistą, 
kol liga veikia, pranešk jam, 
jog turi syfilj. Jeigu apsirgsi 
kada savo gyvenime, pasakyk 
savo daktarui, kad esi turėjęs

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis 
DEN1TSTAS

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vai. 
vak. Nedėliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted St. Chicairo. III

Dr. D. J.BAGOQIUS 1
Lietuvis Gydytojas ir 

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

Avė., Roseland, III.
Telefonas tas pats rezidenci

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

2 po pietų iki 4
6 iki 9 vakare. i

n A IIVAIKINU ir MERGINŲ [3 n fl g $ 9 ■ NORI APSIVES 1 I. bet 
noturėdUml nroflos «usl- 
pažibti ir
liakuK rvAioa, netiuH apsi

vesti. Pajic(kojirnQ Zuruataa vis lema 
nutelk’a tokią progą. Reikalaukite na- 
žiurėjii.ttd; ten rasite plačiausias infor
macijas. 'Žurnalas iuetums$l,kopija luc 

ADVERTLMNG JOliRNAI.
209-210 Temple Court Eldg. Chicafto, III,

10. Taip greitai, kaip lik abe
joji apie ligos turėjimą, eik pas 1 
gerą ir teisingą daktarą. Jei- 

Dar kartą grįšiu prie virsi kaipo mažas nesvarbus skaudu- gu neišgali, eik į teisingą iigo-



NAUJIENOS CKIcagfl., III
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Lietvvii) Rateliuose
WEST SIDE

mitarč išnaujo organizuoti vie
tos socialistų kuopą ir prisidėti 
prie partijos.

Reorganizuojamosios kuopos, 
kuri tuo tarpu yra pasivadinusi 
“Socialistų Partijos Lietuvių

| Saugokite Savo Akis)

Reorganizuoja lietuvių socialis
tų kuopą.

Skyrius,“ susirinkimas įvyks ry 
to, rugsėjo 10, p. Meldažio sve
tainėje. Todėl kiekvienas sky
riaus narys ir tie draugai, kur 
dar skyriui nepriklauso, bet no
rėtų veikti kartu su mumis So
cialistų Partijoj, privalo atsi
lankyti. Dabar yra toks laikas, 
kad kiekvienas socialistas turi 
įtempti savo spėkas, idant išlai
kius socalistinį judėjimų nuo

Mes patariame gatavas Kombinacijas Jūsų 
Giminėms Lietuvoje. 

\ f

Lietuvos-Amerikos Pramones Bendrovė apsiima pristatyti jūsų giminėms ar draugams Lietuvoje, ku
rią tik norite, čia paduodamųjų komlbinacijų nurodytomis kainomis. Tas mokesnis uždengia lėšas siun
čiamųjų dalykų, visus iškffščius 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 Ssančią 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 u# savo pinigus tuojaus, o 
kuomet baksas bus pristatytas tam, kam siunti, į Lietuvą, gausi kvitą su parašu to asmens, kuriam muųns 
liepsi baksą pasiųsti. 5^1^* J 11 '

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet iųs kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga į 
krūvą, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet įųs esate trumpa
regis arba toli regis, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur. Mano 26 metų 
patyrimas šiame užsiėmime su

Lietuvių socialistų veikimas 
West Sidėj pastaruoju laiku bu
vo visai pasiliovęs. Po to/Kada 
tūli suanarchistėję elementai 
“pasidarbavo” išardydaini-sus- 
kaldydami vietinę liet. soc. kuo
pą, apie jokį veikimą nebuvo ga
lima galvoti. Tuo labiau, kad ne kenksmingų reakcijos pasiaubų 
užilgo po to “pasidarbavimo“ ir 
pati kuopa tapo suspenduota, o 
atsiskyrusioms nuo jos socialis
tams Illinois socialistų organiza
cija buvo nutarusi neduoti čar- 
terio, kol galutinai neišriš sus
penduotų federacijų likimą pa
ti nacionalč partijos konvenci
ja. Tiesa, prieš pat konvenciją 
valstijos organizacija savo tak
tiką atmainė: ji nutarė išduoti 
ČHVberius visoms supenduotom 
kalbinių federacijų kuopoms, 
kurios nesutinka su savo fede
racijų taktika — ardymo ir pasi
šokimo prieš partijos taktiką. 
Bet vietos liet, socialistai nuta
rė palaukti kol užsibaigs parti
jos konvencija. Ji jau užsibai
gė; užsibaigė tuo, kad Liet. Soc.
Sąjunga tapo išmesta iš parti-4 Suprantama, pažangiosios de
jos. Tūli Sąjungos bosai dabar 
ją tempia į vieną dviejų tik-ką

iš “kairės” ir “dešinės”.
— Organizatorius.

WEST PULLMAN

Iš vietos draugijų veikimo.

Pastaruoju laiku vietos lietu
vių vedkinijas kaipir apsistojo. 
O lietuvių čia nevisai mažas 
skaičius. Turime visą eilę drau
gijų — Šventais ir nešventais 
vardais. Turime^ ir parapiją. 
Bet ir ten negeriau. Jei neskai- 
tyt įvairių biznio pramogėlių —

vonas...

jos kur kas veiklesnės negu kle
rikalų kontroliuojamos, čia, pa-

No. l. 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 tuzinas špūlių siūlų.
2 pakeliai adatų.
10 svarų miežinių kruopų, 

svaro pipirų.
5 matkai vilnonių siūlų.

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

Daugelis sąjungiečių tečiaus ma 
to, kad tas Sąjungos bosų pasi
statymas lemia didžiausią pra
gaištį visam lietuvių socialistų 
judėjimui. Todėl jie nenori sek
ti paskui tuos suanarchistėju- 
sius buržuazijos talkininkus. Jie

i h-, fe Nuo visokiu skaus- 
/ ui u raumenyse,

Paiū-Expeller
yra pagelbingiausis.

Žiūrėkite, kad bu
tu su INKARO žen- 

\ klu.!
- Galima (aut visose 

^"''Taptiekose ui 3Sc Ir (i5c 
" arba lAaiaiuzoint tnui . 

RICHTER A CO,

ry‘ys. Surysi u i priklauso ketu
rios draugijos. Ir jos daro ką ga
li. kad vielpųlietuvių veikimų įs
tačius į geras vėžes. Jos dabar 
rūpinasi įsteigimu viešo lietuvių 
knygyno. Tuo tikslu yra parda
vinėjama bilietai vakarui kuris 
bus lapkričio 9 d.. Draugai yvest 
pullnianiečiai turėtų pasirūpinti, 
kad pradėtasai darbas kuovei-

P ai
F. AD,____ _______ ____ _

321-33# Bro«<iwiy, Nrw York

kad mes įsigytumėm tą taip pa
geidaujamų apšvietai skleisti įs
taigų — viešų j į knygynų. O Jai 
padaryt jie gali pirkdainicsi mi
nėtum tikietu. — Vietinis.

Hoffman Mokykla
(steigta 1910. Mes prirnegiame kolegijai ir universitetui trum
piausiu, kiek tatai galima, laiku, suteikti pamatingų instrukcijų. 
Visi musų mokytojai yra bafgę kolegijas ir turi daug metų prakti
kos. Su mokiniais apsiena simpatingai,, draugiškai, DEMOKRA
TIŠKAI. Musų Iligh S< hool diplomų gavę mokiniai priimami j 
daugeli kolegijų. Musų mokykla turi pradedamąjį skyrių, kur 
mokinama aritmetikos, gramatikos, laiškų rašymo, spelinimo, 
skaitymo, kalbėjimo (ANGLIŠKAI), istorijos ir geografijos. Mo
kestis už mokslą nebrangi. 'j

Musų mokyklos studentai lietuviai turi suorganizavę specialę 
lietuvių kalbos gramatikos ir literatūros klesą, kurių 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 METŲ LAIKO. ATSI
LANKYKITE ŠI VAKARĄ PASIŠNEKĖTI SU MUSU PRINCIPALU.

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

(Arti Milvvaukee Avenue).

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

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

iwiusimiiiij i nii—
PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS

ant Durų, Lentų, Reiny ir Stogams Popiery.
SPECIALIAI: Mėleva malevojimuf stabų iš vidaus, po $1.50 u3 gal.

CARR BROS. WRECKING CO.,
3003-3029 SOUTH HALSTED STREET, ' CHICAGO, ILLINOIS.

Aš esmi specialitas visų ligų 
Akių, Ausų, Nosies, Gerklėi ir Plaučiu T' 
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

Gali būt 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 vienu 
gydymu.

Pritakau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas, t

W. M. LAWH0N, M. D.
Chicago

omu n— .......  i m ■ ..i .i. ■. . ................t n——mZ

No. 5. Kombinacija už $50.
12 svarų lašinių.
10 svarų smalčiaus.
15 svarų cukraus.
6 svarai jautienos.
10 svarų fasolių.
30 svarų kondensuoto pieno.
20 šmotų muUo.
2 tuzinai Špūlių siūlų.
2 pūkeliai adatų.
Ur svarų ryžių.
1 svaras pipirų.
2 svarai kavos.
1 sąrąs arbatos.
10 matkų vilnoių siūlų.

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

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

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

teiks jums geriausias pasekmes. 
' Gydymas visų akiu, ausų no

sie’ <r gerkles ligą. Po priežiūra 
> * specialisto. U-
tarninkais ir pėtnyčioms nuo 2
iki 5 po pietų.

' JOHN SMETANA

No. 6. Kombinacija už $75.
24 svarai lašinių.
50 svarų smalčiaus.
20 šmotų muilo.
48 svarai kondensuoto pieno.
12 svarų jautienos.
36 svarai lašinių.
12 svarų jautienos.

No. 8. Kombinacija už $200
72 svarai lašinių.

■ 100 svarų smalčiaus.
25 svarai ryžių.
48 svarai kondensuoto pieno.
25 svarai cukraus.
48 svarai jautienos.
24 šmotai muilo.
5 svarai kavos.
2 svarai arbatos.
4 tuzinai špūlių siūlų.
% tuzino pakelių adatų.
1 svaras maišytų pipirų.
10 svarų fasolių.
10 matkų vilnonių siūlų.

AKIŲ SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avė., Chicago. 

Kampas 18-tos gatvės.
3-člos lubos, virš Platt’o aptiekos 

» Tėmykite į mano parašą. *
Valandos: nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 9 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

Dr. A. R. Blumenthal

Siųsdami užsakymą įrėminėtoms kombinacijoms parašykite kombinacijos numerį kurį norite sių
sti ir nulėkite čekį arba money orderį vardu Litbuania-American Trading Company.

Laiški* parašykite aiškiai vardą ir adresą kur si ličiam a Lietuvoj, taipgi jūsų vardą ir adresą, kad ga
lėtume pasiųsti jums pakvitavojimą už jūsų pinigus, o vėliaus pakvi tavoj imą iš Lietuvos kuomet, bus pri
statyta tam, kuriam siunčiama į Lietuvą. Adresas:

LITHUANIAN AMERICAN TRADING CO., 6 W. 48-th St., New York 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.

KARDO PIKNIKAS.

Nedėlioj, rugsėjo 7, černatiš
ko darže buvo Kardo piknikas. 
Nors ta dienų buvo ir daugiau 
piknikų bei “draugiškų“ išva-

čiaus susirinko ytin apstus bū
rys žmonių. Ir laiką praleido 
kuopuikiausia. Beje, buvo ir pro 
gramas. Kalbėjo du kalbėtoju, 
dd. Kl. Jurgelionis ir T. Kučins
kas. 'Abudu kalbėjo apie laisva- 
manybę. Pirmasai kalbėtojas ra
gino laisvamanius organizuotis,

Federacijų ir dėti visas spėkas 
idant atmušus katalikų klerika
lų pastangas pavergti Lietuvos 
liaudį ir išnaudoti jų Romos biz- 
nicrio naudai. Antrasai kalbėto
jas nurodinėjo, kaip senovėj ku
nigai darė sau puikų biznį iš 
žmonių tamsumo, kokių dievų 
jiems išmišlijo ir liepdavo juos 
garbinti. Baigdamas kalbų gero
kai supliekė Lietuvos kunigiją, 
garbinusių budelio caro valdžių 
ir dagi padėjusių jai mai'lšinli 
“k ra molą’’. Klaitey tojai abudu 
kalbėtojus palydėjo triukšmin
gais aplodismentais.
• Piknikas darė ytin gerų įspū
dį.. — Buvęs.

KOMUNISTŲ PRAKALBOS

Subatoj, rūgs. 6 d. Douglas 
• Park svet., buvo Komunistų 
Partijos prakalbos.

PiTmininkavd Ferguson. Be 
kita Jis sakė:

“K. P. jau įvykęs faktas Ame
rikoje? Stoklitskis pirmutinis 
pradėjo organizuoti K. P. lapkri 
čio mėn. 1918 m., dar būdamas 
Soc. Partijoj. Bet darbas buvo 
neparankus — mažai galėjo vei
kli revoliuciniam socializmui. 
Socialistų Partija negyva. Daug 
dar yra žmonių, kurie nori pasi
likti Socialistų Partijoj. Socia
listų Partijoj pasidarė skylė; 
mes tą skylę užkišim. Aš nevadi
nu daugiau Soc. Part. narius 
draugais, bet žmonėmis. Mes su 
siprantam, mes galim paimti 
darbininkų vadovavimų Ameri
koje. Kitla komunistų darbinin
kų partija neturi narių. Soc. La- 
bor Party ir gi revoliucinė, bet 
neluri narių. Musų partija turi 

60,000 (ant popieros —Red.) na

VIKNATINI8 BBGISTHUOTA8 BUBĄS APTIEK0KIU8 ANT BRIDGEPOBTO

tiekoriiM 
padaryti 
draugas

S. M.
įmonių.

Mesiroff

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at 
kreipiama į vai-

i. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliomis, nuo 10 iki 11| dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 st.

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

Akiniai aukso rėmuose nuo <8.00 Ir »u- 
giėiau. Sidabro rėmuose nuo |1.00 ir 
nugščiau. Pritaikome akinius aždykų. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervišku
mas, akių skaudėjimas, užvilkima* ir 
tt. yra vaisiais Jvairių ligų, kurios ga-- 
H būti praėuiintos gerų akinių pritaky- 
mu. ištyrimas uždykų, jei perėti ar 
skauda aids. Jei jos raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei akis silp
sta, netęsk ilgiau, o jieškok |>agelbos 
aptiek o k kur kiekvienam pritaikoma a- 

, kiniui uždykų. Atmink, kad mes koė- 
nam gvarantuojam akinius ir kiekvie
nam gerai prirenkam.

Ekspertas Optikas.
vaistų, ateikit pas mane. Aš buvau ap

metu. Ai duodu patarimus DYKAI. Galia
rekomenduoju tik GEBOS daktarus. Al esu

3149 S. Morgan St., Chicago, III.

S. M. MESIROFF,

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

vatiškų ligų. Prancūziškų daktarų gydymas dėl Kraujo ligų.

Dr. J. Van Paing

PINIGAIS AR LAISVĖS BONDAIS 
PRIIMAMA MOKESTIN 

labai gražų , $200.00 vertės 
pasilikusį sankrovo- 

šita mašina beieik nauja, prie 
los randasi rinkinys 
24 rekordų ir dei
mantinė adata veltui 
Mes taipgi turime ke 
lėtą augštos klesos 
phonografų, kuriuos 
mes parduosime už 
bile pasiūlytą kainą 
už tai kad mes turi
me pratuštinti vietą.

Mes taipgi turime 
$650 player piano, 
garantuotą 10 |metų 
ir vartotą tik 8 savai 
parduosime už $325. 

JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRISIUNČIAME UŽ DYKA. 
\VESTERN FORNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, UI. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Nedė- 

liomis nuo 10 iki 4

už 
Thonografą, 
je.

tęs, kurį mes

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vai|cų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas Ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10--^ niehL. Jr, 
8 vakarais. Telephine čanal Jnb. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Haymarket 2544 

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
Vaiky ir visų 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 Chroniškų Ligų.

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

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. A. MONTVID
CHICAGO 

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

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362 

Valandos: nuo TO iki 12 ryto

PlunksnoS
Jaunų žąsų 79c. svaras.
Pašiau su pūkais $1.39 svaras.
Geriausi pūkai $1.69 svaras.

BECKS DEP. STORE 
3323-25 South Ilalsted St.

Pultinevičienfi po tė-
persjskyrč su

PE
lis Jankauskaite

šiuoini pasauliu 12 dieną rugpjūčio, 
4 vai. ryte; paliko dideliame nu
liūdime savo vyrų ir sūnų. Naba‘- 
ninkė paėjo iš Lietuvos iš Suvalkų 
gub. Vjlkaviškio pav. Amerikoje tu
ri 3 brolius ir seserį. Giminės malo
nes atsišaukti turiu svarbų reikalą.

Juozas Pųltinevičia,
608 Springwells Avė. Detroit, Mich.

v

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

Rezidencijos telefonas West 6126

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

VALANDOS: B—12 ryto 
2—8 vakaro

2303 S Morgai St, Chicago, III
Wl.l.l II III

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 

'■*'12 iš ryto irųiuo 7 iki 9 v. Vak.
8325 So. Ilalsted St.. Chicago.

- ---- - -----

Telephone

Dr. P. G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 

-T2 iš ryto ičaiuo 7 iki 9 v. Vak.
8325 So. Ilalsted St.. Chicago.

- —- -----

rių“... Bet konvencijoj jie pa
tįs garsino kad K. P. jau turi ar
ti 150,000 narių!

Kalba Butenberg:
“Kuomet suvažiavo Paryžiun 

valstybių atstovai taikai daryli, 
tuo pačiu laiku Maskvoje suva
žiavo viso pasaulio komunistų 
atstovai, — ir iš Amerikos bu
vo atstovai; jie ten sutvėrė tre
čią komun'islų internacionalą. 

Mes čia, Cbicagoję, sutvėrėme 
šaką kom. part, Maskvoje. An
trame. soc. internacionale nebu
vo vienybės, nebuvo gyvos dva
sios. Pas mus kom. piirt. yra 
vienybė, yra gyvumas. Mes tu
rim revoliucinę dvasią; kovosim 
tol, kol neišnyks kapitalizmas. 
Gal mt^s irius į kalėjimus; tai sil- 
pnnmasMvapitalistų. Mes moky-

T n r i — • ■> *i ■!«••••#.-«>*mniIM M**1’**MII ■ If

(Seka ant 4 pusi.)

Phone Pulhnan 621
DR. LEWIS H. LIPPMAN 

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

319 Kensington Avenue 
10737 So Michigan Avė. 

Kalbu lietuviškai

DR. LEWIS H. LIPPMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

---------------- ofisai ------- --------  
<319 Kensington Avenue 
10737 So Michigan Avė.

Kalbu lietuviškai
V...........

Pranešu Visiem
Kad Salute Stomach Bitters, yra 

pripažintas Washingtone, D. C. už 
tikrą ir geriausią gyduolę dėl kiek
vieno, katras tik jaučias vidurių ne
sveikatą, skauda po krutinę, vidu
rių užkietėjimą, skilvio nedirbima 
neskanaus atsirūgimo neturint ape
tite, galvbs skausmą strėnų ir inkstų 
ir taip toliau. Salutes Stomach Bit- 
ters viską prašalina ir palieka lai
mingu, taigi kurie jaučiatės nykstat, 
tai persitikrinkite, o husite užganė
dini i. Kaina bonkai $1.50, 2 bonkos 
$3.00, 3 bonkos $4.00, 6 bonkos $7.50 
12 bonkų $14.00.

Salute Ihtteris iš šaknų žievių, 
žolių seklų ir žie<lų, ir nėra pripa
žintas svaigalu, bet gyduolė.

Galima gauti kiekvienoj aptickoj, 
o jeigu negali gauti tai prisiųsk mo- 
ney orderiu pinigus, o mes gavę pi
nigus ir užsakymą kiek reikalaunat 
tai prisiusime, dėl tomistų.

Pasarga: Reikalaudami prisiųskit 
tikrą ir aišku savo antrašu ir rašy
kit taip:

SALUTE MANUFACTUR E 
P. A. BALTRANAS CO.,

616 W. 31st St., Chicugo, 111.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

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

Vyrišką Drapanų Barbenai
Teisingas apsiejimas. Garantuo

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

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

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

kol prieš ateinančią žiemą nepakilo 
kainos.

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

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak. 
Nedaliomis iki 6 vai. vak. Subato* 
mis visą dlneą iki 10 vg). vak. t 

H. GORDOR,
1415 So. Habted 8L Chicago, 111.

Įsteigta 1903

e Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 S. Morgan st Chicago

\ VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
\ ir nuo 5 iki 8 vakare 9

Dr. M. T. Strikolis*
LIETUVIS GYDYTOJAS 

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

Rez. Tel. Seelcy 420

Tel. Yards 3654. AKURERKA

Mrs.A.Michni8wlcz
Baigusi Akušerijos ko 
Icgiją; ilgai praktika
vusi Pennsylvahijos 
hospitalėse Ir Pasek- 
m i n g a i patarnau- 
tja prie gimdymo. 
Duodu rodą visokio
se ligose moterims ir 
merginoms.
3113 So. Halsted Str.

(Ant anh-ų lubų)
Chicago, tll.

Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vėlai vak



(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

si m, naujos dvasios kuri neš pir
myn naują draugijos surėdymą. 
Darbininkų klesos pasiryžimas 
nušluos kapitalizmo sistema. 
Susivienykim, ženkim pirmyn. 
Sykiu su kom. internacionalu, 
prieš kapitalizmą’*...

Kibort kalbėjo lenkiškai, sa-

“Budavojasi toks baubas;kom 
partija išlenda iš po žemės. Vie
toj dabartinės demokratijos, 
me® pi('>udavosim koinuniislųj

mirusi, kuri jau atsiduoda... 
Musų partija kvepia kaip rožių 
bukietas. Mes einam prie kve-

pitalizinas žus: įneš tai padary
sim. Mes budavosim savo parti
ją iš sveiko proletariato. Yra 
sau jale, kuri siurbia mus; mes 
vergai. Kom. partijoj gali būti 
tik darbininku L 
šyj nepasidarė r
vas nešaukia gvaltą — ateikit 
pas mus”...

Foressinger kalbėjo latviškai, 
sakė:

Kol dar pakau-

“Kom. partija jau yra faktas. 
Kapitalizmas atgyveno savo die
nas Dabar komunizmas bus tas 
pamatas, kuris bus stipriausias.

NAUJIENOS, Chieago Utarninkas Rugsėjo 9, 1919

REIKIA DARBININKŲ
REIKALAUJA trokerių, prie vė- 

rauzes darbo, dūdos ir apšildymui 
daiktai. Vidujinis nuolatinis dar
bus, 10 centų i valandą, 10 valandų 
j dieną. Klauskite p. Bracken, 

217 N. Jeffcrson St.

uios galvų. Esą, ačiū jai policija 
lengvai apsidirbusi su buriu jau
nų palaidūnų, kurie lloly Name* 
bažnyčios apielinkėj darą įvai
rių jeibių.

NAMAI-ŽEMĖCicero. — LSS. 1,68 kuopos susi
rinkimus Ims sredoj rugsėjo 10 d., 
7:30 valandą vakare J. Ncffo svetai
nėje, 1500 19 avė. Draugai, malonė
kite susirinkti visi ir laiku, nes žį-i 
uote djjbar prieina laikas toks svar 
Ims. kad Socielistų Pailija neatšau
kė LSS. suspendavimo, bet patvir 
tino. Taj mums icikia apsvarstyti

Org, P. Daubaras.

Jauna forma socializmo įvyks. Darbininkai miega, bet mes pa- 
Karė mnm>s parodė, kad knpita-'statėm jiems budinką ir kuomet 

jie pabus laikykis kapitaliz
me! Darbininkai fabrikuose au
džia, mala, kala ir rodosi, kad vi 
sur ramti. Keli metai atgal Soci- 

Tai priklau-'alislų Partija buvo vadovė revo
liucinio proletariato Amerikoje. 
Prieš mus išaugo proletariatas (dunais 
Busijoj. Visam, pasaulyj prasi- ini! 
deda naujas gyvenimas. Dabar 
jaučiasi, kad viso pasaulio žmo
nes eina prie Rusijos komunistų. 
Visa?/pasaulis žengia prie revo
liucines Rusijos. Nežinia ktp)- 
inekman reikės keliauti — kuo
met'išsiųs. Nenusiminkit, eikit 

(pirmyn. Blogiau negali būti, 
Į kaip dabar kad yra. Gal dauge
liui jūsų reikės žūti, bet neimsi 
gąskil. Reikės pabudavoti naują 
pasaulį. Sunkus kelias, bet pro-Į—- įvairiuose šios šalies vietose 
letarialas nueis.
Socialistų Partija yra miręs ku- Ke li bankaJ jau pasiskelbė esą 
nas. Užsidegė raudonas inlerna- 
cionalas ir pasidarys didelis gai
sras, kuriame sudegs visi kapi
talistai. Musų priešai yra gud
rus; čia reikalinga jiunų draugiš
ka parama. Duokit pinigų musų 
propagandai, agitacijos fondui, 

tuž kuriuos mes esame pasirengę 
Inuinirti“...
Į Pirmininkas perskaitė pasvei
kinimą kom. pjirt. konvencijai, 
kurį priėmė ir pasiuntė konven
cijai. Pati konvc'neija rengi" šias 
prakalbas ir pati sau pasiuntė 
pasveikimą. Palįs dirba ir pa-

lizinas baigia savo dienas. Mes 
nušluotom viską. Musų konfe
rencijos darbas nepilnas. Kuo
met jus pridėsi t savo rankas, 
tuomet bus pilnas.
sys nuo jūsų, bet ne nuo susi-

Pintai n inkus sukomandavo 
sustoti visiems ir visi dainavo 
Internacionalą. Paskui pirminiu 
kas perstatė*‘larptauti.šką atsto
vų kom. partijos”, Stoklilskį, ku

imi, jeigu jie taij) lengvai apsi
dirbo su tais jaunaisiais palai- 

i, dagi bažnyčios padeda
mi!

Kensingfon. — Lictubių Bendro
vės mėnesinis susirinkimas įvyks se 
redoje, 10 dienų rugsėjo, 7:30 vai. 
vakare Antano Žjlęvičio svetainėje 
361 Keiisinglon z\ve. Nariai atsi
lankyk i t visi, i 
reikalų. — Direkcija.

PA.IIE.š.šAU darbininko ir darbi
ninkės darbas lengvas ir pastovus.

J. Baltrėnns,
1707 South Halsted Street

Jeigu nori namų arba farmų pi
giai pirkti, lai ateik pas mus, nes 
mes turime daugelį bargenų. Tai
pogi darome visokius mainus pro-

“Internaconalo dainą dainuo
ja viso pasaulio darbininkai ir 
jaučia tą didelę spėką Internaci
onalo. Kalkit geležį, kol ji karš
ta. Lai viso pasaulio darbinin
kai sukįla. šioj sekundoj Žodžiai 
internacionalo išsipildo. Balsas 
internacionalo girdisi visur. 
Darbininkai rengiasi prie pas
kutinio mūšio. Kapitalistai žiu
ri j C.hicagą ir mano: nejaugi tie 
maži žmogiukai, komunistai, 
galės nuversti kapitalizmą. Poli
cija nuėmė viską, kas pas mus 
buvo raudona ir manė: kuomet 
viskas raudona bus .paimta, nie
ko nebus. Bet kas buvo pradžio-J 
je musų konferencijos galėjo 
pamatyti, kad darbininkai jau ' 
rengiasi raudonomis rožėmis.

AREŠTAVO BŪRĮ SUKČIŲ 
Pardavinėję žmonėms “ bever- 

tęs vertybes“.
Vaistuos prokuroro agentai 

areštavo būrį profesionalių suk
čių, dariusių “kreivą biznį”, ki
taip ptirdavinėj usių žmonėmis 
beverčius serus. Manoma, kad ir kili dramiečiųi ir dramietės ai- 
tie savo n.išies ‘W«ionahr |vrikSi,” 
tuo bildu yra išvilioję iš žmonių kuopa. - ‘

netoli tris milionus dolerių.

nes yru labai svarbių I ru.sicji

Brjghton Bark — šelstučio 
mos Skyriaus repeticija įvyks 

Idoje. 10 rugsėjo, 'f. Mazenio svclai- 
nėj(- 3831 South Kedzie avė. Malonė
kite visi lošėjai ir lošėjos susirinkti 
kaip 7:30 valandą vakare. Taipgi

Drą
ses

silankykil, nes bus dalinamos rolės 
, kurj 1°A I.SS. 171 

J. Misevičius, o r g.

REIKALAUJA siuvėju prie mote
rų paprastųjų ploščių; linkėtina pri- 
* ’ ’į siuvėjai; viela pastovi; 8
vai. diena; $36 į savaite ir daugiau. 
nie< parodysime jums kaip. Alsišau 
kitę pas Urbanek Brothers. Ladiev 
Mail and (’.ity Talloring Co., 3250 
Ogdcn Avė., mieste.

j C. Suromski,
33-16 So. Halsted St., Chieago.

--- 1 -...... -_f -
DIDŽIAUSIAS burgenns Chicugj- 

je , pars < ’.oda 2 lotu, krūvoj (>;'x 
130 pėdų primai pat 72 >r Archer Av. 
ant puikaus kalno su 15 žaliuojan
čių aržuolų. Atsišaukite pas savi
ninką.

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

Healtho
Beverage

Company
NAMIE!r PASIDIRBK SAU AI

Daugiau kalbėtojų nebuvo, 
nors buvo garsinta visa eilė. Aiš
kinosi, kad kalbėtojai negali a- 
teiti iš konvencijos, nes ten kon
stituciją svarsto. Dar sustoję pa 
dainavo. Paskiau buvo paduoti 
klausimai ir atsakymai. Apie tai 
gal kitu sykiu. — Rep.

apsukti. Keturi areštuoti sukčiai, j 
suko, jau prisipažinę.
NETEKO-AUTOMOBILI AUS, 

' BET IŠTRUKO.
Trjs nepažįstam*! banditai, 

važiavusieji “nauju gražiu au
tomobiliu”, vakar susistabdė B. 
Yasciką, važiavusį “biznio reika
lais“ į miestą. Atėmė laikrodėlį 
ir 3 dol. pinigais. Susėdę auto
mobiliu jie leidosi savais keliais. 
Tuo tarpu pasisuko pabelstas, 
kurį Yasckas įsisodino savo au
tomobiliu ii* pradėjo vyties ban
ditus. Banditai matydami nega
lėsią ištrukti, pametė savo auto
mobilių ir dingo vienoj “ėlėj“. 
Nepasekmingas žygis.

Rcpcliciji viknlo Marija Magda- 
lielė bus iil'inunke, rugsėjo 9, M. 
Meldužio svetainėje. I’o repeticijos 
bu> susirinkimas, lodei visi Draiąati 
ško Kalelio nariai prašomi susirin
kti nevėliau Laip 7:30 vai. vakare.

REIKALAUJAMA — Penkių gė
lų pardavėju, kurie kalbą lietuvių 
ir lenkų kalbomis, dirbti vakarais 
ir seplinladieniais. Kurie bus tin
kami. tiems aš pagelbėsiu Daįs. At
sišaukite vakarais nuo 4 iki 9 vapu 
du pn. 1627 N. Paulina girt., 2 lubos, 
klauskite Chas \Viczas.

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

Melrose Bark. Lietuvių Socia
listų Knygynas atdaras vienų sykį 
savaitėje kas kelvergas. Galima gau
ti pasiskaityti įvairių knygų nuo 7 
iki 9 vakare.

Knygius A. Vaičikauskas.

Wcst Side. — Socialistų Partijos 
Skyriaus susirinkimas įvyks šeredo- 
je, rugsėjo 19, kaip 8 vai. vakare M. 
Meklažlo švelninėję 
prašomi 
draugų atsivesti

Visi
susirinkt laiku ir

nariai 
naujų 

furėsime aptar
ti daug svarbių klausimų, tarp jų— 
lietuvių .socialistų organizacijos 
klausimą. Nariai prašomi nesi Vė
luoti. — Organizatorius.

Aušros knygynų pa

HEALTHO — Salyklos ir apvynių sunka yra geresnė už visas kitas.
1 aliai koncentruotas laipsnis salyklus, apvynių ir cukraus. 

Lengva padarvti. —J Nereikia koštj. — l ik dvi minuti pavirinti.

18 bonkos augšto laipsnio
alaus už $1.50

Raštinė

tingus. Tikras 
dalykas, ne nu 
davinius. Pamė
gink ir įsitikink.

Užganėdinimas 
užtikrjnaimu.

J Visa eilė bonku,vožteliu, val io ir U., 
kuo žemiausiomis kainomis. Nelauk nei 

valandėlės, raš.vk ar ateik pas
Reikalaujame agentų

ir pnr.lavyne fflZt Globei Kati
2110 Lincoln Avė.

! PLIENO DARBININKŲ STREI
KAS NEIŠVENGIAMAS.

Sako Chicagos Darbo Federaci
jos prezidentas.

Skaitlingame Chicagos Darbo 
Federacijos susirinkime^ praeitą 

, nedėldienį, josios prezidentas, 
John Fitzpatrickas, viešai ir

PAVAIŠINIMAS KIEKVIE
NAM.

Ndb jei visas pasaulis išdžiū
tų “Ilealllio” suteiks progą kiek 
vienam pasidaryti alaus pas sa
ve namuose. Fanatikai ar veid- 
niai nematis pergalės savo tik
slui atimti žmonėms laisvę tu
rėti H'ikrai gerą gėrimą savo na
muose, kur niekas negali kiš
tis į malonų laiko pagerbtą pa
protį išsigerti stiklą ar kaušą tik 
ro alaus puikaus skonio ir mai

Roseland.
laikančių draugijų delegatų susirin
kimas Įvyks ularninke, rugsėjo 9, 
kaip 7:30 valandą vakare Aušros 
kambariuose 10000 Miehigan avė. 
Visi delegatai prašotąi susirinkti 
laiku. — F. Verakojienė.

valdy
Bevizi

LDLD. Pirmo Apskričio 
bos, Agitacijos Komiteto ir 
jos Komiteto susirinkimas įvyks se 
redoje, 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. Sėkr.

nius tubjaus.
visur, i

Telephone*

The Alufflinum Co. of America

(hirbininkų streikas esąs neiš
vengiamas, jeigu samdytojai at
sisakysią išpildyti savo darbinin
kų reikalavimus. Tįio tarpu tie 

;samdytojai kaip lik elgiasi taip, 
kad darbininkams nelieka nie- 

iko kita, kaip palenkti juos spė
ka -- streiku. Jie, samdytojai, 
girdi, ištolo bijosi darbininkų 
organizacijos, nieku J>u<lu neno

r REIK ALINGI pirmos klesos siu
vėjai. Vienas operatorius prie švar 
ku (kotu) $45 savaitei, prie lieme
nių (vesis) ir vienas prie kelinių 
2 nuprosvtoi<d prie švarkų ir vie
nas prie kelinių bei liemenių. Dar
bas užtikrintas per apskritus metus: 
44 vakindos į savaite. Ateikite i 
darbą kuogreičiausia. MAUSNER 
Tailoring Co., 811 West 33-rd SI r,

REIKALAUJA jaunų merginu ir 
moterų prie lengvo darbo dirbtu
vėje. $13.00 į savaite pradžiai. Nuo
latinis darbas per apskritus melus. 
— Olson Rug. Co., 1508 N. Monroe 
Street.

PARDAVIMUI
PABSIDUOLA bučernė ir groccr- 

nė geriausia viela geram žmogui. 
Kas norit psisipelnyti, meldžiu ne
praleisti tos progos, 
pardavimo yra ta, kad išeinu į sa
vo loenus namus. Kas dėl kainos

> sutiksime. Atsišaukti pn. 609 
W. 11 PI. SI. Stainis.

Priežastis

Gera proga, iiigiai parsiduoda per 
12 metų išdirbtas biznis, grosernė 
ir bučernė.' Atsišaukite pas savinin
kų 1839 \V. 11 St„ Cicero, III,

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

R. G. 704 W. 35-th Street

MASSENOJE, ŠEW YORKE, 
REIKALAUJA 50 DORBIN1NKŲ.

Karbono dirbtuvėje ir prie krosninio darbo. Krosniais dar
bas apmokamas po 47 centus valandai pradžiai ir augščiau iki 
56 centų, 8 valandų diena. Labai gera proga pakėlimui. Karbo
no dirbtuvėje dirbama po 10 valandų į dieną po 35 centus va
landai pradžiai su bonusais už gerą darbą, 
namų, naujoviniai parankamai, $9.00 mėnesiui ir augščiau. 
galima pirkti lengvomis išlygomis. Geras 
Bažnyčios, mokyklos, teatrai, mankštynės 
vietos.

Važiuokit tiesiog New Yorko ('entraliu 
kitę pas p. James Springer, I Smithfield St.,

Mes turime savo 1500 
Jie 

valgis nevedusieins. 
ir pasilinksminimo

gelžkeliu, arba rašy- 
Pittsburgh, Penna.

šiandie Fitzpatrickas vyksta 
Washingtonan, kur suvažiuos 

virš dvidešimts plieno darbinin
kų unijos vadų, kad bendrai pa
sitarus apie gręsiamojo streiko 
reikalus. Vėliau jie, turbūt, pasi
ūla lysią su federalės valdžios į- 
galiotiniais.

Jeigu kiltų streikas, jame da
lyvautų virš 100,000 darbininkų 
ramjja.

BARGENAS.
PARSIDUODA 5 akiai gražauš 

derlingo juodžemio, mažiau kaip už 
valandos važiavimo nuo Cliicagos 
Burlinglono gelžkeliu. šita žemė 
tinka auginimui vistų ir daržovių ir 
teikia netarti ilgam žmogui proga pa 
tapti turtingu. Daug lietuvių šeimy
nų jau apsipirko čia ir yra užganė- 
didtl ir laimingi, šita žemė galima 
pirkti pigiai ir labai lengvomis iš- 
mokeslimis. Rašykite, telefonuokite, 
ar ateikite luojaus platesnėms ži
nioms. Paul Baubly, 1 104 W. 18 St., 
Pilone C.anal 6296.

PADAVIMU nedidelė nuosavybė 
su groserne ir keturiais kamba
riais fornesu apšildomais, lietinių, 
lenkų ir vokiečių apgvventoj apie- 
linkėj. Atiduosiu pigiai. Savinin
kas paliks mortgečių. Atsišaukti 
pn. 2224 So. Leavitt St.

PARDUODAMA namas dviem pa
gyvenimais po 7 kambarius ir ga
ražas. Kaina $1500 Atsišaukileapn.
»37 \V. 54 PI. antros lubos. 
_________________ i_______

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

■—• ■■

STOKJARDŲ DARBININKŲ 
REIKALAVIMAI DAR 

NEIŠPILDYTI.
Stokjardų darbininkų reikala

vimai kol kas dar neišpildyti. 
Fedorales valdžios arbitratorius, 
teisėjas Alschuler dar tebeklau- 
sinėja samdytojų įgaliotinius ir 
darbininkus. Stokjardų, darbiniu 
kų nepasitenkinimas esąs dide
lis. Tūli pranašauja, kad, jeigu 

į jų reikalavimai bus atmesti, gali 
• kilti visuotinas skerdyklų dar
bininkų streikas — visoje šalyje. 
Darbininkai reikalauja didesnių 
algų — nuo 20 iki 40 nuoš.
DUODA KREDITO BAŽNYČIAI

Policijos viršininkas, Garrity, 
!labai atviras žomgus. Andais jis 
■ Viešai pagyrė Itply Name bažny-

Healtbo Bevcragc kompani 
ja, kuri1 randasi pn. 2120 Lin 
eolu avė. sutaisė pardavinėti 
sąjyklos ir apvynių sunką, kuri 
yra geresnė už visas kitas rūšis. 
Sunka yra labai koncentruota, 
moksliniai sutaisvtU iš salvklos, 
apvynių ir cukraus, užtikinama 
lyra. Ypatingai atkreipiama do 
ma į lai, kad prie šitos sunkos 
visai nereikia pridėt apvynių ar 
cukrau^, o prie kilų tolygių pro 
dūktų a\ vieną, ar kitą šitų su 
(lėtinių reikia pridėti arba sulai 
syti atskiru bildu. Besilaikant 
kaip reikia nurodymų, kiekvie 
nas gali sukidaryti pas save na
muose, be jokių specialių apa
ratų geriausią rūšį tikros salyk
lus ir apvynių, tikrą dalyką, tirs 
tą sunką verdančiomis ir puto
jančiomis putomis.

Pastovėjęs jis bus toks kaip 
ir kiekvienas kitas alus. Kas tik 
mėgsita gerą, gaivingą ir mais
tingą gėralą, privalo nusipirkę 
Ii “llealtho-sunkos’’ skardinėlę. 
Už $1.50 galima pasidaryti 48 
puskvortes puikaus alaus, atsi
einančio mažiaus negu trečdalis 
tikrojo alaus. Norėdama pasi- 
larnautii košt u metrams, neban- 
džiusiems pasitaisyti namie a- 
laus, Ilcaltlio Bevcragc Co. už
laiko visą eilę virimui daiktų, 
tokių, kaip akmeniniai nuodai, 
bonkos, vožteltai, ir tt. rr 
duoda juos l\bai žemomis 
noinis. - Apskelbimas.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau pusbrolio, Jono Pelrau 

sko iš Lietuvos purpia iš Kauno rė- 
dybos ir apskričio, Pakarklių kaimo, 
bus apie 5 metai kaip Amerikoje;; 
gavau laišką iš Lietuvos, todėl turiu Į 
daug naujienų ir apie jo tėvus. Butų 
geistina, kad jis pats, ar kas apie ji 
žinote, praneškite už ką busiu labai 
dėkingas.

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

PARDUODAMA nauja Royal num. 
10 rašomoji mašina labai pigiai. At- 
sišaukit<‘ greitai — J. J. Bagdonas 
3151 South Halsted Si., Yards 7282

DIDELIS Išpardavimas rėmų ir 
stiklų visokiu stilių. Didelis barge- 
nas. J. J. Bagdonas, 3151 South 
Halsted St.

PARDUODAMA mūrinis namas 
pagyvenimais vienas 6 kambariais 

ir maudynė, 
parsi- 

$1.900, reikia jmokčl vis 
o likusius galima išmo- 
randu. Namas randasi 
Jurgio Bažnyčios.

K. Suromski, 
3116 So. Halsted St., Chieago, III.

2 
kitas 4 kambariais 
Raudos neša $24 į mėnesį, 
duoda už 
ai mažai, 
kėl kaio 
netoli .šv,

RAKANDAI

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario vienas vaj 

kinas prie laisvų žmonių Brigbton 
Parko, ar Town of Lake apielinkėj. 
Geįstina, kad Indų elektros šviesa 
ir apšildomas kambarys. Kas turite, 
meldžiu pranešti adresu:
J. C. Kondroska, 2839 \V. 40-th St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

EXTRA BARGENAS.
Jeigu jums reikia rakandų nepra 

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

Resideneija 1922 So. Kedzie Avė., 
Chieago, UI.

PARDUODAMA nuirinis namas 2 
pagyvenimais vienas 6 kambariais, 
kitas 4 kambariais ir maudynė. Bau 
dos neša $24 i mėnesį, už $J,900, in- 
mokėti visaj mažai, likusius išmo
kėt kaip randą. Namas netoli šv. 
Jurgio bažnyčios.
.3316 So. Halsted St., Chieago, III.

par-
kai-

Pranešimai

Išduodama kambarys, šviesus su 
visais patogumais, telefonu, maudy
nė. elektros šviesa, arti Ougštu- 
tinių karų stoties, vienam vaikinui 
su valgiu ar be valgio. Kreipkitės 
pn. 416 E. 50 pi. Tel. Droseli 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-th St., 3-rd floor

TIKTAI ši MĖNESI.
Griausis pasiulinimas gaus puikų 

tikros .skuros seklyčios setų, varto
ta 30 dienų, vertas $175. Mes esame 
priversti taipgi pratuštinti daug ki-‘ 
tu seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
Taipgi pianas ir fonografas. PRI
SIUNČIAMU UŽ DYKA. Priimame 
Liberty Bonas.
VVESTERN FURNITURE STORAGE 

2810 \V. Harrison St.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Ne- 

dėliomis nuo 10 iki 4 vai.

AUTOMOBILIAI
PARANDAVOJAMA kambarys — 

vaikinui ar merginai. Atsišaukite 
nuo I iki 7 vai. 923 W. 33 SI. 1-nias

REIKIA DARBININKŲ
REIKALAUJA merginų prie dar

bo dirbtuvėje. Gera mokestis, pu
sė dienos subatoj. Atsišaukti, 909 
W. 18th St.

DIDELIS BARGENAS.
Parduodu automobilių, fordinis 

trokas, naujos rallankės, baksas 
galima nuimti. Yra Šventadieniui 
pritaisyti. Labai parankus bučernei 
arba kitokiam bizniui 7-10-16 metų. 
Kaina $265. Tel. McKinley 4339. 
3965 Archer Avė. j

NAMAI-ŽEMĖ

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyrišky ir Moterišką Aprėdalą.

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys Jus žinovu i trumpą 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius ■ kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą kuomet Jus mokysitės.

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

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

Petrenos daromos pagal Jūsų nede
rą — bile stailės arba dydžio, iŠ bi 
le madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL 

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

Kampas Lake St. ant 4 lubų

REIKIA moterų j dirbtuvę, pas
tovus darbas, 35 rentai j valandą, 
10 valandų i dieną, subatoj pusė die 
nos.

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

* ■■

AS, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispe» 

dja, neviriniinas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų Ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad’ 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežlų, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaisių, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimo 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po S roėn. savo paveiksle pa 
rnaėiau tokį skirtumą kaip tarp dienos Ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1009 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem s». tokiais 
atsitUdinais patariu nuoširdšai kreipties pre Salutaras?

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.

1797 So. Halsted SU, Telephone CanaJ 6417 chie»a<x m.
■M

REIKALINGA 25 merginų prie 
dirbtuvės darbo, $14.00 sanvaitei, 
nuo sinkių padaro po $17 ir $20 
savaitei. Atsišaukite: American In- 
sulated Wire & Cable Co., 954 W. 
21 St., Chieago, III. Tol. Canal 1854

REIKIA moterų skudurams rinkti 
Harrv Dray

1417 Bhie Island Avė.
> .Chieago, III.

Pastaba atsiunčiantįems draugijų 
pranešimus: —

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

•— Redakcija

Racine, Wis. — LDLD. 65 kuopos 
susirinkimas įvyks rugsėjo 9 7:30 
vai. vakare Socialistų svetainėje. Vi
si nariai ateikite j susirinkimą, taip. ........   ..........
gi ir naujų narių atsiveskite. ' dėl skirstymo popierų.

— A. Raštininkas pn. 1,451 South Peoria

MERGINŲ
NUO 11 IKI 16 METU. REIKALAI’ 
J AM A PRIE LENGVO, ŠVARAUS 
RANKU DARBO. BE MAŠINŲ. SMA 
GIA DIENOS ŠVIESA DIRBTUVĖJ, 
8 VALANDŲ DIENA. GALIMA PA
DARYTI $16 I SAVAITE.
COLUMBIA FAESTNER COMPANY 

3229 So. Ashland Avenue

REIKALINGA patyrusi moteris 
Atsišaukite 

St.

FARMŲ PIRKĖJAI.
Pirmiau negu pirksite FARMA 

gaukite platesnius paaiškinimus iŠ 
Lietuvių "Bendrovės apie Lietuvių 
kolonija Wisconsine, 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 Wis. 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- 
nielinkę, miestas arti, su visais pa- 
rankikhiais dėl farmerių. Taip-gi ir 
keliai visur geri, kad ir blogiausiam 
ore galima išvažiuoti.

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

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

COMPANY,
3301 So. Halsted St., Chieago^ III.

VALENTINE DRESMAKiNG 
COLLEGES

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

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 Seelev 1643

SARA PATEK, Pirmlninki

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

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

Madison St., Chįcago, III.

INTERNATIAL BARBER SCHOOL
Mokytis tereikia tik 10 dienų, pas 

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

MOKYKITĖS Barzdaskučio ama
to. Išmokiname i 6 nedalias. Ge
ras uždarbis išmokus, įstojimas $1(1 
Atsišaukite 625 \V. Madison SI.

_ _____




