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Pirmas Lietuvių Die nraštiš A merikoje

Price 2c No. 215

Vokiečiai apleido Lietuvą
Austrai pasirašė taika

Lietuviai pasiekė Dauguva
Taikos sutartis senate

AUSTRIJA PASIRAŠĖ PO TAI
KOS SUTARTIM.

Iš didelės imperijos Astrija da
bar liko maža respublika.

Austrija neteko daug žemių.

ha i skirtinga nuo senosios Aus
tro-Vengrijos imperijos 191 t m. 

I Buvusios provincijos Bohemija

ST. GERMAIN, rūgs. 10. — ..... ,r lystes Iesehen dabar sudaro
| Čecho-Slovakijos respubliką. 
Likusioji dalis Tescben ii4 dides
nė dalis Galicijos tapo atiduo
tos Lenkijai. Naujoji Ukrainos 
respublika paima rytinę Galiciją 
ir Bukovina. Vengrija atsiskirė 
nuo Austrijos palei {storinius ru- 
bežius, bet ir pati neteko l’ran-

jos delegacijos taikos konferen
cijoje, pasirašė po taiki* sutar
tim tarp talkininkų ir sūsivieni-

Kada visi susirinkusieji dele
gatai susėdo apie apskritą sta
lą. Dr. Renner lapo perstatytas

■ Bumunijai. ■
Serbai irgi gavo žemių.

Pietuose provincijos. Koriu- , . .. .
.. K-...... ..i., k-....I.;;.. U«ė is Lietuvos. Kaimo guli, vėl-konferencijos pirmininkas Ge-' 

orges Clemenceau tada pakilo

Dr. Renner padėti savo parašą 
po sutartim ir priedais ir pas-

pažymėti įžangoje dokumento.
Dr. Renner šypsosi.

Dr. Benner linktelėjo ir gra
žiui nusišypsojo kada jis prisi
artino prie stalo ir vėl nusišyp-

«i. ■ 'n,.... ... UUJ..I

True translation filed with tlie post- 
master at Chicago, III. Sept. 11, 1919 
ds icpuired by the act of Oct. (i, 1917
VOKIEČIŲ KAREIVIAI APLEI

DO LIETUVĄ.

Telegrama skelbia, kad vokie
čiai pasitraukė iš Lietuvos.

BERLINAS, nigs. 10. — Pa
sak čia gautos telegramos iš Ka
raliaučiaus (Koenigsberg), va-

3,000 CIHNIEčIŲ ŽUVO VlE- 
SUIX)JE.

True lintisinilon filed with the post- 
inasler ;tl ('liieago, III. Sept. II, 1919 
as re<|iiire<l b.v the art of Oct. (i. 1917
TAIKOS SUTARTIS SENATE. .(Tifonas siautė pietiniame Chini- 

jos pakraštyje.Debatai apie ratifikavimų sutar
ties prasidės panedėlyj.

\VAS1HNGTON, rūgs. 10. — 
Vokietijos laikos sutartis su 
priedais ir tautų lygos santarve

AMO Y, Cbinija, rūgs. 8. — Iš 
Fncbovv pranešama, kad pereitą 
pnncdėlj smarki viesulą tifo
nas siautė pietrytiniam^ Clii-

Plieno darbininku streikas 
paskelbtas

kiečių kareiviai pilnai evakavo pa senate šiandie užrubežinių 
Lietuvą pietuose nuo Nemuno reikalų komiteto, kurio didžiu- 
upes.

tijos valdžia pienuoja pasiūly
ti savyvaulą dėl augštulinės Si-

Ar visi vokiečiai apleido Lietu
vą?

(ši telegrama neri aiški. Nė
ra aišku, ar vokiečiu kareiviai

mimo”, taigi Suvalkų guli. Br

oku pači nė kariuomenė

vos. Bet tai dar nereiškia, kad

būriai, vadovaujami gen. von 
der Goltz, “Kolčalkliniai karei
viai”. “Grafo Keller kareiviai’ 

• . • r i • ir kili,, kurie neva kariauja prieš
Korintijos pasiėmė Italija. Į beldikus, tu- vok.eėtų kar.a- 

Taipgi viskas kas pasileka iš ,".l> l,l,n,u yra orgamzuojanu 
buvusios imperijos, tai vadina-11 j juos s o- 
moji vokiečiu Austrija, kuri su- "! kareiviu, ku-
si.teda iš augštulinės ir žemuti. I *?t n,s l>nž»dama gera mokės- 

tis (pas., 12 markių į dieną ir 
5,900 markiu bonusas Keller ka-

taipjau dalis Styrijos, sudaro 
kartu su Serbija nauja Jugo-Sla-

nės

ka<la iilsigrjJĮo eiti į savo vietų. I Austrijoj pastaruoju laiku ėjb 
’Erauk Polk. kuris užėmė vie. | ju.lėjimas už susi.iimgiinų su 

tų valstybės sekretoriaus Ko-1 Vokietija, bet taikos sutarties

Valstijų delegacijos, pasirašė 
po Dr. Renner, o po jo sekė Hen
ry \Vhite ir gen. Bliss.

Jokio abejojimo pasirašyme 
po sutartim iš Dr. Renner pu-

dynės kairiajame stalo sparne 
po Clemenseau įžanginės kal
bos išvertimui į vokiečių kalbą 
ir nuėjo prie pasirašymo stalo 
ir pasirašė dokumentą.

Kada Francuos delegacija ė- 
jo prie pasirašymo stalo, praei
nant pro Dr. Renner kėlę, nas- 
tarasis pakilo ir labai mi^pda- 
giai linktelėjo Clemenceau, ku
ris taipjau atsakė 
mą. \

nuii bus duota 30 metų 
Tą sumų turės užmokėti

pasiskelbė nepriklausomybę.

j pasveikini-

preinieras Ignac Jau Padere\v-

Pasirašvmas sutarties užsi-

Taika po trijų mėnesiu tarybų.
Vakarykštė ceremonija St. 

Gerina i n užbaigė trijų mėnesių 
tarybas tarp talkininkų ir susi
vienijusių valstybių ir Austrijos

ma nariu yra priešinga ratifika-

padavė prezidentas Wilsonas.
Raportas apibudina lygą kai

po susivienijimą, o ne kaipo ly
gą, “I

Prasidės rugsėjo 22 d
siliejimas. Vilnis nuplovė ir vie
šnioj žuvo mažiausia 3,000 žmo
nių.

5 ŽMONĖS ŽUVO VIESULO.!

HAVANA, rūgs. 10. — Kiek
kuris sukels kares vieton į-j jau tikrai žinoma, penki žmonės

priedai ir 4 susilaikymai prie 
taikos sutarties ir santarvės.

įteikimui, už dviejų mėnesių

mo senatui, senatorius Hitchock 
iš Nebraska, žymiausias demo-

kad mažumos raportas, raginan
tis ratifikavimą be jokių priedų 

i ir susilakymų, bus įteiktas ry
to.

Kova prasideda panedėlyj.

kad kova už ratifikaciją prasi
dės panedėlyj, nes tada sutartis ( 
bus pradėta svarstyti ir bus svar- 

~ stonui be pertraukos iki galuti- 
1 no nuosprendžio. Pirmiausia

vių Latvijoj ir Lietuvoj yra apie 
•100,000. Lietuvoj jų organizavi
mo centru yra Šiauliai. Jie dar

leido Vokietijos valdiškoji okup- 
cijos armija, bet įvairus būriai 
liuosnorių vokiečių kareivių, 

kure nepriklauso Vokietijos val-

joj )

Tnie tr&nslation filed with tlie post- 
master at Chicago, III. Sepl. 11. 1919

Be užmokėjimo atlyginimu, į as r<><|uired by the art of Oct. 6,1917 
Austrija turi atbudavoti visus 
jos laivyno paskandintus talki
ninkų laivus ir atstatyti visas nu 
leliotas teritorijas.

LIETUVIAI PASIEKĖ DAUGU
VOS UPŲ/\

priedus, o paskui susilaikymus.

3.000 chiniečių žuvo viesuloje
PASKELBĖ PLIENO DARBI

NINKŲ STREIKĄ.

priežasties viesulus, kuri siau
tė Šime miieste pereitų 'naktį.

Streikas prasidės rugsėjo 22 d., 
jei iki to laiko plieno trustas ne

padarys nusileidimų.

sumišimai tęsėsi visų naktį. Ke
letas žmonių sužeista ir vienas 
užmuštas. Daugiausia smfiiši-' 
mų kėlė jurininkai.

tvenkė didesnę dali miesto.

PARYŽIAUS MIESTO DARBI
NINKAI SUSTREIKAVO.

milicija ir nors atvyko apie 1,- 
i000 miliciantų, jie neįstengė su- 
! stabdyti tų sumišimų, šiąnaktWASH1NGTON, rūgs. 10. — I stabdyti tų suimsimu, šiąnakt 

Plieno darbininkų komitetas, j atvyks? dar 6,000 milicijos, taip- 
gavęs nuo prezidento Wilsenoij9U atkigabens kulkosvaidžių.

Organizuotieji darbininkai 
policistų streikui pritaria ir jį 
remia, Policistai gi sako, kad

kalbinti plieno trusto galva, tei
sėją Elzert H. Gary, tarties su 

PARYŽIUS, rūgs. 10. Mu- unijos viršininkais, tuojaus pas-

miesčiu darbininkai sustreika
vo šiandie reikalaudami pageri-1 Corporation darbininkų. Strei- 
nimo darbo sąlygų. Delei to, tu- kas turi prasidėti' panedėlyj, rug 
rėš užsidaryti apsivedimu. ir lai- sėjo 22 d. Streike, jei jis kils, da- 
dojimų biurai priemiesčiuose. .lyvaus apie 300,000 darbininkų, 

iš jų 125,000 darbininkų Chica- 
gos dislrikte.

* I
Galbūt ir vanduo bus atkirstas, 

(nes ir vandens darbininkai nuta
pę sustreikuoti kartu su munici
palinis darbininkais.

PARYŽIUS, rūgs. 9- Tea
trai ir krutomųjų paveikslų le- 
alrėliai atsidarė šiandie, akto-

plieno trusto United States Steel
streikuos tol, kol streikas nebus 
laimėtas ir nebus pripažinta jų 
unija.

Ugniagesių unija taipjau gra
sina streiku iš užuojautos poli-

enų, 
i ne-jei iki to laiko plieno Iru 

pasiūlys priimtinų koncesijų, ar 
ha prez. \Viisonas • neperkal
bės darbininkų atidėti streiką i- 
ki tūlam laikui.ciinmiuk oiunvnv , * —...... ------

True translation filed vdth Ihe post- riams ir savininkams susitaikius | prezidentas Wilsonas, pel
masler at ( hieago, III. Sept. lt, 1919 
lis re«|iiire«l by Ihe act of Oct. H. 1917

ANGLIJOS UNIJOS REIKA
LAUJA NACIONALIZAVIMO 

KASYKLŲ.

GLASGOVV, nigs. 10. — Di
delė didžiuma baisų trade unijų.

nacionalizavimui anglių kasy- 
Rezoliucija |įnešė angliakasių 

vadovas Robert Smiliie ir ji ta
po priimta 4,478,000 balsų 
prieš 77,000.

kompromisu. sekretorių J. r. 1 um.ulty te-
_______________________ j legralavo Amerikos Darbo Fe.

AR KUNIGAI TURI RŪKYTI? aeracijos prezidentui fiamuel

| LONDONAS. — Londono ku
nigai riša labai svarbų teologinį 
klausimą, būtent, ar kunigai tu
ri rūkyti. Nuomonės t une svar
biame klausime yra labai pasida 
tinę. Vieni kunigai tvirtina, kad

paskelbimą streiko iki po dar
bo ir kapitalo konferencijos, ku
ri turės įvykti spalio 6 d. Kiek 
žinoma, Gompersas pritaria ati
dėjimui streiko, bet ar darbinin- 

viską gailina daryt dėl Dievo gar paklausys jo raginimų, tai 
bes, bet kiti nesutinka su tuo ir inu k*tas dalykas.

Plieno korporacijos viršinin
kai jau dabar tvirtina, kad strek

retkarčiais paremia savo tvirtini 
mus ištraukomis iš biblijos.

Tuose svarbiuose ginčuose

Valstijos darbo federacijos 
konvencija Grcenfield, Mass. 
šiandie nutarė, kad visos Bosto
no priklausančios federacijai li
nijos balsuotų ryto vakare apie 
paskelbimą miekte visuotino u- 
žuojaulos policistams streiko. 
Bet ir be valstijos konvencijos, 
Bostono uniją taryba buvo nu
tarusi, kad visos unijos balsuotų 
ryto streiko paskelbimo klausi
me. Taipjau turbūt balsuos a- 
pie streiką ir ugniagesidi.

Apskaitoma, kad policistų 
streikas Bostonui jau kainavo 
milioną dolerių, nors jis tęsiasi 
tik antra diena. Ir tie nuostoliai 
pasidarė tik dėl kelių žmonių, 
kurie norėdami pasitarnauti ka
pitalistams, užsispyrė nepripa
žinti policistų unijos ir pradėjo 
šalinti iš darbo organizuotus po- 
licistus. O kapitalistams, poli
cistų unija, susidėjusi su kitoms

tvirtai stovės už angliakasių rei-Į “Viskas priguli nuo tai, ką jus 
kalavimą nacionalizuoti jų in-'rūkote. Aš rukau cigarą dėl Die- 
dustriją. Rezoliucija prižada | vo garbės.” Kitas priduria: “AšKitas priduria: “Aš 

rugs. o. iviiuiio .visų unijų spyrimą, kad valdžia meniškai, aš visą savo gyvenimą 
armija sumažinama teiegralu,a (iatu()ta Sere<Joj (rug- priimtų Sankey anglių komisi-'

BERL1NAS, rūgs. 5. Kauno
iki 30,(X)0 kareivių, surinktų 
liuosnoriu tarnavimo bildu, 
laivynas turi būti atiduotas 
kininkams, o budavojamieji 
vai turi būti išardyti.

nesurukiau tuzino cigaretų ir

‘ ! kė Dauguvos upę palei visą fron-

| Paliauba

RUMUNIJA IR JUGO SLAVIJA 
NEPASIRAŠĖ PO TAIKA.

PARYŽIUS, rūgs. 10. — Ru
munijos ir Jugo-Slavijbs dele-

bei paimti kąsyklas ir jas ope- liu įžeidimu nerukyt kartu su šei 
ruoti kartu su angliakasiais, su- niininku. Bet aš nesipriešinu ru-

mūšių tarp lietuvių teikiant jiems balsų. Priimtoji kyniui, jei tai darydamas kuni-
reikalaujanli, kad gas gali arčau prieiti prie žmo

(Pereitą panodelį Londono ria: 
gautas (lenkų oficialus praneši
mas skelbia, kad lenkai pasiekė dar atsisakinėtų, specialis kon-

Atsitikime, jei valdžia Nulinčiavo negrų.

nia, ar lenkai skaitė lietuvių pa- tas,nusprendimui kokios formos 
veikimo turi būti griebtasi, kad

t rijos sutartim, kadangi jie Jau- ,nu* nr lenkai, išsibaigus mūšių 
kia instrukcijų'nuo jų valdžių, paliaubos laikui prasi laužė per 
sako Havas agentūra. Vvriau- Lietuvos frontą ir patįs pasiekė
šioji taryba davė jiemls laiko iki Dauguvą. Kauno telegrama taip .Nukrito nuo 8 augšto ir nesusi-

žeidė.
‘ |ba, ar visame fronte, ar tik ko

kioj jo dalyj, nes lietuviai karia- 
..   , vo su lenkais taipjau Suvalkų 

Fene translatlon filed with the post- ’ 
masler at Chicago, III. Sept. lt, 1919 Kl,b).
as reouired by the act of Oct. 6,1917 ...
10 ŽMONIŲ UŽMUŠTA MAIS- AREŠTAVO BANKO PERDETI- 

TO RIAUŠĖSE
BERLINAS, rūgs. 10. — 10 Valstijos prokuroro agentas a- 

žmonių, tapo užmušta ir 11 su- reštavo vieną didžiulio! banko-

ST. LOUIS, Mo. rūgs. 9.

deptas telegrafistų unijos, laike 
telegrafistų konvencijos, iškri
to viešbutyj iš 8 augšto lango,

NI.
kontr-pnsiulymus, į kuriuos

talkininkai atsakė rūgs. 2 d. _____y .. ......................................... . ..... ....... ......
Ch’inija, kuri nepasirašė po žeista laike maisto riaušių utar- National Bank - perdėtinį, O- .• v t n • • • • • * 1 • t z«w 11 •« • • • • rn «'*« 1

esą tik maža dalis darbininkų 
tėra organizuota ir streikas nc- 
sutrukdysiąs dirbtuvių, veikimo. 
Ret ištikrųjų faktas yra tas, kad 
niekuriose vietose didžiuma dar 
bininkų yra organizuoti, o strei
ko klausime balsavo ir neorgani
zuoti darbininkai ir visi veik 
vienbalsiai stovėjo už streiką ir

nes ikišiol policija buvo svar
biausiu kapitalistų pagelbi nin
ku laike darbininkų streikų.

bildukų reikalavimus. Jei daug 
darbininkų dar iv'ųrisidėjo prie 
nujos, tai tik delei
unijistų, nes Irusias tuojaus pa-

ATHENS, Ga., .nigs. 10.
Goveda žmonių pagavo nužiū
rimų užmušime balto ūkinin
ko negrų ir jį nulinčiavo. Lin-, 
čia vilna dalyvavo keli tūkstan
čiai žmonių.

AREŠTAVO LABORATORIJOS 
VIRŠININKĄ.

un jos

WASH1NGTON, rūgs. 10. — 
Bostono policistų streikas nugas 
dino ir Washingtoną. Ten irgi 
policistai susiorganizavo ir po- 

mizuotų dar- licijos komisionierius jau rengė
si pašalinti tokius |x>licistus iš 
darbo (kas buvo ir Bostone da
roma). Bet iškilus Bostono strei
kui, prezidentas Wilsonas, per

nom

si prie Wasliingtono policijos

GALI KILTI VISUOTINAS BO 
c O DARBINI^K' STREI 

KA?

kad jie nieko nedarytų su orga
nizuotais policistais iki po dar
bo ir kapitalo konferencijos.

8,000 KRIAUČIŲ STREIKUOJA 
NEW YORKE.Milicija patroliuoja Bostoną, 

kur iškilo sumišimai. Darbi
ninkai tariasi apie užuojautos 
streikų.

NEW YORK, nigs. 10. — 
Daugiau kaip 8,000 kriaučių va
kar sustreikavo, samdytojams 

BOSTON, rūgs. 10. — Orga- atmetus jų reikalavimą 44 vai. 
'sios Lincoln laboratorijos, 1575 ’ nizuotiems policistams sustrei- darbo savaitės ir $50 algos.

Policija areštavo' tūlą A. R. 
AVinjuma, viršininkų vadinamo

ir nukrito 75 pėdas, bet tik leng- Ogden st. Areštuotas:!! išvilio- kavus kada pašalinta 19 policis-
darbo savaites ir $50 algos.

vai užsigavo.

JOLIET, III., rūgs. 9. Cori-

jęs iš p-lės Helen Gaiviu du tuk-. tų už prigulėjimą prie unijos, 
stančius doleriu neva kad užre-' mieste iškilo didžiausias sumi- 
g'istravus savo “naują išradimų Šimas ir skaičius plėšimų labai

ORAS.

sutarties su Vokietija, pereitą ninke Glogau, Silezijoj. Karei- wen T. Evans. Įtariamas daly- nne Allen, 16 m. tapo užmušta kojoms gydyti”, ir paskui daly- padidėjo. Padaužų būriai vaig-
savaitę paskelbė, kad ji pasira-|viai vartojo prieš riaušininkus vavimu tūloje pelnagaudų saiko ir kita moteris sunkiai sužeista ■ tis su ja pelnu. Winjumas pa
šys |m> sutartim su Austrija, taip kulkasvaidžius ir rankines gra- je, kuri pardavinėjusi žmonėms jų automobiliui ties Decatur su- liuosuotas užstačius $4000 kau-
kad ii galėtų įstoti tautų lygon. 'natas. beverčių akcijų? sidurus su kitu automobiliu. ei jos.

što gatvėnilis ir daužo sankrovų 
langus, ir viskų plėšia, užpuldi
nėja ant praeivių ir moterų. Tie

Daugiausia apsiniaukę šiandie, 
galbūt nepastovus ir šalčiau ry
to giedra ir šilčiau.

Saulė teka 6:26 vai., leidžiasi 
7:07 vai.

*
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M AlIJ iEfiMlClS U^et nevisuomėt su- “•■”**•* j. gebėjo pastatyt savo organi 
Mim mthuanian oailv N£W 2ftcijofi reikalus augščiaus 

fNibiished Daily «xccpt 3und«y hy vieką. Neretai jisai pa- 
naudodavo S. L. A. organą 
savo partijos tikslams,ir tuo 
iššaukdavo nepasitenkini
mo ir net pasipiktinimo or
ganizacijoje.

Tai buvo didžiausia jo 
klaida. V. K. Račkauskas 
perdaug pasiduodavo stam 
besniųjų tautininkų parti
jos šulų įtekmei. Bet ame 
rikfečiai, ir visų-pirma S. L. 
A., visgi pasiges jo, netekę 
jo asmenyje vieno kulturin- 
giausiųjų savo veikėjų.

Lhe Lilhuanian Newa Pub. (Jo- Ine. į

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

rės ir aiškinti dubininkams jų 
pragaištingumų. Gflrdi:

.Tedgu visų šalių darbinin
kai pasmerktų kapitalistines 
kares ir atsisakytų aukaut 
savo gyvastis delei kapitalis
tų pelno, tai jokia karė ne-

snį lobaus ir stoja už tėvynės 
gynimų jau ir buržuaziškoje 
Meksikoje.

Tolinus. Nuo
riųjų“ skiriasi

Telephone Canal 1506

SS.00
3.50
1.85
1.45

Naujienos einu kasdiana, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted SI., Chicago, 
H]. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicago ja — p aitu:

Metams ................
Pusei ihetų ........
Trims menesiams 
Dviem mėnesiam 
Viena menesiui .

Chicagoje — per nešiotojus: <
Viena kopija ..........................N 02
Savaitei ...................................... J2
Menesiui ...........   50

Suvienytose Valstijose, ne Chicsgoj, 
pactu: a aJ

Metams ...................................
Pusei melų ............................. 3.00
Trims mėnesiams .................. L63
Dviem mėnesiam .................. 1*25
Vienam menesiui ...................... 65

Pingius reikia siųst Pačto Monci 
Orderiu, kartu su užsakymu.

—e

Apžvalga
“KOMUNISTIŠKAS 

MIŠINYS.

kaip

Reikalauja kasyklų 
nacionalizavimo.

Britanijos darbo unijų 
kongresas, susirinkęs Glaz
gove, vakar nutarė ^milžiniš
ka balsų didžiuma reika
laut, kad anglių kasyklos 
butų paimtos į valdžios ran
kas, ir kad jų vedime dar
bininkai turėtų sprendžia
ma balsą.

Delegatai, balsavusieji už 
ta rezoliuciją, atstovauja 4- 
478,000 darbininkų, o dele

gatai, balsavusieji prieš ją, 
atstovauja tiktai 77,000 dar
bininkų.

Jeigu Britanijos valdžia 
neišpildys to darbininkų rei
kalavimo, tai bus sušauktas 
kitas unijų kongresas, ku
ris nutars, kas daryti, kad 
privertus valdžią klausyt 
darbininkų balso.

Amerikos darbininkams 
turi būt labai įdomus tie 
Britanijos unijų nutarimai, 
kadangi panaši situacija y- 
ra čionai iškilus geležinke
lių klausime.

Skaitytojai a'lsimena, 
mes pastatėme “ka/riemsiems” 
(dabar Vkomimistains”) klau
simą: ar Meksikos socialistai 
gerai pasielgė, ragindami dar
bininkus ginti šalį Tiuo užpuo
limo ir remti tuo liksiu Car- 
ranzos valdžią?

D'rmiausia atsake į tą klau
simą “kairioji” “laisvė”, už- 
reik&fema, kad 
nepriešingj karės 
kiam atsilikime, 
kos. kadangi čia 
ga“ kdrt (Moks1 
Ir užreiškus tatai, 
šlykščiai iškoliojo mus už lai, 
kad mes slalome klausimą apie 
toki “aiškų“ dalyką.

T5ct Štai prat>pa tuo pa'čin 

klausimu antras ‘'kairiųjų" or- 
ganas, “Moterų Balsas“, ir sa-

“kairiej?* es% 
rėmimui to
kai p Mėksi- 
butų “teisin
tos pusėje*).

Laisvė“

Pagalios 
pasitraukė.
Ti ue b anslntinn filed with the post- 
mastei* at Chicago, III. Sept. 11, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Telegrama iš Berlino pra
neša, kad vokiečių kariuo
menė pagalios apleido Lie
tuvą, pasitraukdama į pie
tus nuo Klaipėdos upės.

Vokiečių kariuomenės pa 
sitraukimo Lietuvos valdžia 
jau senai reikalavo, bet tos 
kariuomenės vadai nepaisė 
jos.

‘Tėvynės' redakto
rius išvažiuoja 
į Lietuvą.

MPaskutiniame u 
numeryje V. K. Račkaus
kas atsisisveikina su skaity
tojais ir praneš#, kad jisai 
važiuosiąs J^Lietuvą. Jo 
vietą užimsiąs ° 
lietuvninkų” redaktorius 
P. Ptirvis.

“Naujienos“, žinoma, ma
no, kad jie (Meksikos socia
listai. “N.“ Red.) gerai pada 
re, nes “Natij.“ visada ragj 
na darbininkus remi buržua- 

f 

zinę valdžią, o mes manome, 
kad Meksikos socialistai blo
gai padarė, nes darbininkams 
iš tos karės jokios naudos 
nebus. Ta kare bus vien ka
pitalistų reikalų delei. Dar
bininkams iš jos bus tiktai 
skurdas, ašaros ir mirtis. Už
tai jie neprivalo tos, nei jo
kios kitos karės, kapitalistų 
surengtos, remt.’

Jei visų šalių darbininkai 
pasmerktų kapitalistines ka
res ir atsisakytų aukaut savo 
gyvastį delei kapitalistų pel
no, tai jokia karė negalėtų į- 
vykt. Bet, kadangi ne visi 
darbiįninkai yra susipratę, to
dėl socialistų priedermė, — 
skleist jų tarpe tą susiprati
mą, o ne ragint juos kariaut, 
kifjp daro visi social-patrin
tai. Jei minėti sociališdavi- 
kai vietoj raginti darbinin
kus kariauk ragintų juos pro 
testuot prieš karę, tai ir mi 
nėta Meksikos karė negalėtų 
jNykt. Darbininkai privalo 
kariaut su burždazija, o ne 
su tokiais pat darbininkais, 
kaip jie.

Darbininkai privalo 
vięn tiktai komunistinę 
kur yra darbininkiška 
džia, kaip kad Rusijoj,
kias kitas kares darbininkui 
neprivalo remi.

“Moterų Balsas”, žinoma, me

val-
Jo

Užtenką įni galvot vienų lik
tai minutę, kad pamačius, jogei 
šita nuderu organo argumenta
cija neišlaiko jokios kritikos.

Viena, darbininkai anaiptol 
ne visur gali sulošt nuspren
džiančių rolę šalies gyvenime; 
piktai augšto kaplialistfiško iŠ- 
siplėtojimo šalyse jie. yra skait
linga ir ekonomiškai svarbi 
klesa, o ekonomiškai atsitiku
siose šalyse yra ir skaitlinges- 
nes ir svarbesnės kilos klesos. 
Tokioje šalyje, kur milžiniškų

įlinkai, darbininkų atsisakymas 
stoti po ginklu anaiptol nesu- 
laiky'LiJ šalies nuo kares: ūki
ninkai, aprėdyti kareivių rudi
nėmis, iššaudytų pasipriešinu
sius darbininkus, ir viskas eitų, 
kaip nori valdžia. Tai yra ne
užginčijamas dalykas.

Antra, į darbininkus ne visur 
socialistai turi vienodą įtekmę. 
Vienose šalyse gyvuoja stiprios 
socialistų partijos ir dideles so
cialistų vadovaujamos unijos, o 
kitose šalyse socialistų partijos 
yra menkos, ir organizuot asai 
darbininkų judėjimas eina savo 
vėžėmis, mažai tepaisydamas 
socialistų. Nuo kokių priežas
čių tatai priklauso, mes čia nc- 
gvildcnsime„ bet faktas, kaip 
jį neaiškintum, visviena pasilie
ka faktu. z

Todėl moterų laikraščio siu-
in.inga tiktai kaikuriuose atsi- 

likimuose:prieškai’inė socialistų 
agitacija ir darbininkų atsisa
kymas imti ginklus galėtų šti
li ikvti nuo karės tiktai tokias 
šalis, kuriose yra galinga dar
bininku klesa ir stipri socialis
tų įtekmė į darbininkus. Kitose 
šalyse ta taktika neduotų pa
geidaujamų vaisių: socialistų 
agitacija ir darbininkų pasiprie
šinimas karei nesulaikytų nuo 
karės tokios šalies, kurioje dar
bininkų klesa,da yra menka ar
ba kurioje socialistai dar neva
dovauja darbininkų judėjime. .

Taigi prie ko veda ta taktika, 
kuria siūlo “M. B.“? Ji veda 
prie to, kad iškilus konfliktui 
tarpe valstybės, turinčios skait-

socialistišką judėjimą, ,ir kitos 
valslvbės, turinčios menka dar
bininkų klesa ir silpną soei dis- 
tišką judėjimą, laimėtų antroji 
valstybė. Pirmosios valstybės 
karišką spėką darbininkai su- 
paraližiuotų, o antrosios ne. E- 
konomiškai ir poliliškai atsriliku 
šioji šalis sutremptų progresy- 
višką šalį: Japonija sutremptų 
Angliją, RuiHanija — Austriją 
ir lt.

'I'a taktika tuo bildu butų — 
jeigu darbininkai priimtų ją - 
niekas kita, kaip paskatinimas 
atžagareiviškoms valdžioms at
silikusiose nuo progreso valsty
bėse—prie plėsimo; ji bn'lų 
pasmerkimas augšto ekonomiš
ko ir politiško išsiplėtojimo ša
lims, pasmerkimas šitų šalių 
darbininkiškam ir socialistiš- 
kam judėjimui. Ji yra taip bc-

VienybėŠ ’ luoja, kad jisai tvirtina, jogei 
“‘Naujienos’ visada ragina dar( 
bininkus remt buržuazinę val-

( V. IK. Račkauskas per aš- 
tuondrius metus redagavo Kas-gi dėl Meksikos sočia lis- l ai 
S. L. Ą*. organą ir dirbo ki- tų pozicijos, tai, kaip matome, 
tokiais būdais Susivieniji
mui. ] 
jisaklabai
pri(r to, kad S. L. A. yra 
toks, koks jisai yra dabar. ?

V. K. Račkauskas padėjo 
Susivienijimui užaugt ir pa 
virsti didžiausia Amerikos’ 
lietuviu organižacija.
sai buvo darbštus, sąžinin- kapitulinių klesti. x Todėl sočia 
gas, taikus ir pasišventęs lįstų priederme esanti vien 

Susivienijimui darbininkas. protestiib-t prieš tokias
* • / *

tuonėrius metus redagavo

“Moterų Balso? puomonė yra 
i “Laisves”nuo 

:. Moterų laikraštis sako, 
Į kad % Meksikos darbininkai te
privalą giiiti savo šalįj kadangi 
darbininkai apskritai neprivalą

Nėra abejonės, joge! j'grindai priešinga 
1 i daug prisidėjo ,nonw* 1

niekuomet jos nepriims.
Bet gana bus ją kritkuotti. 

Kaip jau pastebėjome “M. B.“ 
pozicija kares klausime visai 
skiriasi nuo “Laisvės“ pozici

jos. O tuo tarpu kaip vienas, 
taip ir antras tų laikraščių įsi
vaizdina, kad tikta ijisai “tik- 

gina socializmo principus, 
ir savo oponentus kolioja “so- 
cial-buržuja;:s“, “aržuolinėmp
makaulėms“ ir II.

Vienok 'Vuo dar 
skirtumai tarpe 
Kaip “Laisvė” 

mus, Rusijos bolševikų lyderis

nepasibaigia 
“kairiųjų“, 

painformavo
< . .........t,,* b lUI 1 ’ ---------- • -................................. L

gint jokią kitokią šalį, kaip lik- jZinovjevas pripažįsta tokių ka
lni “koniuidštišką“. Kol šalį ' hi “f ’ ’ J“ ’ * “ *

visų šitų “kai- 
J. Baltrušaitis, 

kuris dar “Naujosios Gadynės“ 
puslapiuose rašė, kad jisai ne
gintų net ir socialistiškos tėvy 
nės. Jeigu jisai nebūtų prašvil 
pavęs savo logiką, tai jisai, ži
noma, turėtų dabar duoti vėjo 
savo draugams “komunistams“, 
o dar (langiaus Rusijos (bolše
vikams, kurie veda karę net try 
likoje frontų, sakydamiesi, kad 
jie gulą “socialistišką tėvynę“. 
Bet nors jisai ir nepeikia savo 
bičiuolių, faktas visgi yra toks, 
kad jo “principas“ yra visai ki
toks, negu jų.

Taigi štai kokius principų 
skirtumas karės klausiinc mes 
matome pas “komunistus“:

1. J. Ballruįįpitiis (kartu su- 
“duchoborais“ ir kitokiais reli
giniais sektantais) sako, kad ne 
reikia remti jokios karės, nes 
ir “socialistiškos tėvynės“ gyni
mas esąs blogas daiktas.

2. “Moterų Balso“ redaktore 
prisipažįsta tiktai “socialistiš
kos tėvynės“ gynimą ir jokio 
kito.

3. Zinovjevas (kartu su kitais 
rusų bolševikais) pripažįsta 
“teisinga“ ir tokią karę, kurią 
veda darbininkiška valdžių,ir to 
kią, kurią veda savo pasiluiosa 
vinuii militariškai pavergta ša
lis.

4. “I^aisves“ redaktorius pri
pažįsta “teisinga“ karę ne tik
tai tokią, kurią veda darbinin
kiška valdžia arba svetimų mi- 
litarfslų pavergtoji ftalis, o ir 
silpna buržuaziŠka valstybė 
(kaip Meksika), norinti apsi
ginti nuo svetimų imperialis
tų tižpiioliiiio.

Kuri dabar sity poziaijy yra 
teisingiausia? Ir kuo reikia va-r 
dovauties, kad galėjus apvertin
ti jų teisingumą? Koks yra 
pamatinis principas (arba prin
cipai), kuriuo pasiremdami, 
“kairieji“, nežiūrint visiško sa 
vo nuomonių skirtumo karės 
klausine, galėtų pasakyt, kad 
jų pozicija visgi yra gera, ir 
smerkti savo oponentus, kaipo 
“sočiai išdavikus“?

Tokio principb pas juos ne-

neap-
1908
$54-

Turto augimo procesas buvo 
lėtas. Iš metų į metus buvo ati
dedama iš uždarbio desėtkai tuk 
stanČių dolerių ir sunaudota 
praplėtimui išdirbystės. Pir
muose egzistavimo metuose 
korporacija skirdavo lik $50- 
000,000 taisymui fabrikų in į- 
kurimui naujų dirbtuvių. 1916 
ni. tam tikslui jau buvo paskir
ta šimtas su Mifršum miliomi, o 
1918 m. $137,000,000. 
talas toj linkmėj augo su 
sakomu greitumu. Dar 
m. taisymo fonde buvo
(M)0,000, o 1918 m. tų pinigų jau 
buvo $191,000,000. Kitais žo
džiais sakant, į melus korpora
cija padėjo į banką apie du Šim 
tų milionų dolerių dėl taisymo 
senų fabrikų. Ir atėmus tuos 
taisymo fondo pinigus korpo
racija turėjo dar gryno pelno 
apie $200.000,000. Reikia dar 
neužmiršti ir to, kad įkūrimui 
naujų f.’.bnkų buvo riama ųc 
iniižai pinigų. Taip 1918 tam 
tikslui paskiria $130,000,000, o 
Jktv'u 17 melų paskirta viso la
bo $801,000,000.

Korporacijos perviršis rodo 
lokį jau laipsnišką turto augi
mą. Iki 1907 m. perviršis ne
siekdavo $100,000,000. Iki 1915 
m..perviršio būdavo mažiau 
$200,000,000. Bet 1918 m. kor
poracijos perviršis pašoko iki 
$467,000,000.

Butų galima privesti ir dau
giau skaitlinių, parodančių, 
kaip vCena svarbių Amerikos 
industrijų laipsniškai vystėsi. 
Išpradžių ji svyravo. Bijota net 
už jos Ikimą. Bet į 17 melų ji 
sukrovė milžiniškus pinigus ir 
atsistojo ant tvirtų kojų. Tur
tas padidėjo ant vieno biliono 
dolerių.

Keturios viena kilai priešta
raujančios pozicijos, apsireiš
kiančios pas “kairiuosius“ ta
me pačiame klausime, parodo, 
kad jie neturi jokio principo. 
Socializmo principus jie užmir
šo (jeigu kada-nors žinojo), o 
naujų principų nesurado; kr 
del jų ‘“teorijose“ tikras Babe
lio bokštas, kuris gali tiktai ap
sukti galvas darbininkams.

Industrinė viešpatija.

ScptiiEolika melų atgal liko 
įsteigta Suvienytų Valstijų Plie 
no koihpanija. Tuosyk korpo
racijos turtas siekė $1,383,000- 
001). Nuo to laiko turtas už
augo iki $1,451,000,000. Rapor
tas, kuris išduota 1918 m., pa-

laivų, 61,999 vagonų, 1421 lo- 
komolivų, 2721 mylia geležin
kelio, 1,000,000,000 tonų rudies 
ir 496 įvairių dirbtuvių.

Pirmuose egzistavimo meluo
se korporacijos padėjimas bu
vo nekokia. 1901 ir 1902 ji iš
mokėjo dividendų dalininkams, 
bet 1904 ir 1905 ni. dalininkai 
nieko negavo. 1902 m. visas 
korpoja’cijos.turtas išnešė $1- 
581,000,000, o 'kapitalo buvo j-

IIamLa I Įcko skirtą jani sumą —“neduo-iiaruo ■ Laimas p j*™ cento-

Draugų skaitytojų prašome ra- ATIDARĖ MAUDYNES.
SinJil Naujienom, bent tnimny Viešųjų darbų komisionierius 
žinių iš »avo apielinkėH apie dar. ... . ,
buH, ty. apie darbų Movj, apie davė Įsakymą atidaryta visas 
darbininkų bruzdėjimų, apie municipalcs valdžios maudynes, 
HtreikuH, ir tt. žinios apie strei-1 v
kus yra ypač svarbios informa- Ipaezcryj, kurios jau buvo uzda- 
cijos kitų vietų darbininkams, rytos. Tatai padaryta dėl to, 
todėl Įvykus kur-nors streikui, i i oril: fTnil<yPi;R n:i;n.
reikėtų urnai apie tai laikraščiui alS H,s OIU1 (lal’8<-Jls pilu 
pranešti. — Redakcija. \ Įčių pradėjo protestuoti. Vis dėl

to, visi tie, kur norės pasinaudo
ti “bobų vasara”, negalės pasi
naudoti maudymosi kostiumais, 
kurių iki šiol valdžia duodavo.

Collinsville, III. — Rugsėjo 41 Kas nori maudyties, turi atsi- 
dieną čia susiorganizavo mai- nešti savo kostiumus. Kostiumų, 
nerių armija, kurios narių skai- neduodama lodei, kad nraudy- 
čius siekia daugiau kaip 200; 
apie 60 narių su uniformoms — 
buvusieji kareiviai. Armija iš-| 
maršavo šiaurės link, tikslu 
kviesti dildančias mainas prisi
dėt prie streikuojančių mainc- 
rių. šioji armija mano veikt 
pilnoj santarvėj su' Bellevillės, 
Springfieldo ir Pcorios armijo- 
inis. Kada ekspedicija pasiekė 
Maryvillc, buvo priimta su di
džiausiu ėnluziazmu. Prie jų 
prisidėjo veik visi lo miestelio 
gyventojai ir ntnnaršavo link 
Glen Carbono; iš ten maršuos į 
Edvardsville ir toliau į šiaurę.

Armijos užlaikymui yra čia, 
renkamos aukos, nuo biznierių

NAUJA MAINIER1U 
ARMIJA.

nių taryba nutarė neimti įžan
gos.

SUVAžINfiJO MERGAITĘ
Visu smarkumu bė^ęs auto

mobilius mirtinai suvažinėjo ke
turių metų amžiaus mergaitę, 
Beginu Kuzilski, ties jos namu, 
2659 W. 22 gat. Automobiliuus 
šoferis, ponia Laddie Schzeno, 
areštuota.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

AL. S. S. 4 kuopai. — Dar kar
tą reikalaujame, kad LSS. 4 
kp. padarytų aiškų nutarimą a- 
pie savo pranešynus “Naujie
noms“. VIII rajono konferen
cijoje jos delegatai vare agita
ciją, kad L. S. S. kuopos ne
duotų nemokamų pranešimų 
dtcnraŠčiui, bet įvairios 4 kuo- 

uinlčl. tai lictlcvilJės I lM>s *<<»niisijos dar vis tebesi- 
‘ armija veikia pasek- kreipia j redakcija, prašyda- 

Į mos, kad paskelbtume joms tai 
šiokį, lai tokį dalyką. Mes no 
rime, kad 4, kp. pasakytų, ar 
ji pritaria lai pozicijai, kurią 
užėmė rajono konferencijoje

go iš vidaus, iš darbininkais pa

gaminto turto. Bėgiu 17 melų 
darbiu ūkai padarė vienų bido
nų dolerių ir atidavė korpora
cijos dalininkams, kurie niekuo 
neprisidėjo prie turto pagami
nimo. — Scott Nearing.

Skaitytoju Balsai
išreikštas šiame skyriuje 

nuomones Redakcija neatsako J

DEL “VIENO PARAP1JONO” 
PAKLAUSIMO.

Naujienų 298 num. (Vietos 
Žiniose) Vienas Parapijonas 
klausia tautininkų, kokiuo tik
slu jie savCnasi lietuvių evang. 
liuteronų parapiją.

Vieno parapijom) minimame 
tautininkų organe pati redakci
ja paduoda žinių, kurios drau
gijos parapijos dalyvavo vai*|)įj> 
išleistuvėse, bet nenoriu tikėti, 
kad rcdakeiija butų lai padarius 
pati, neturėdama liet, cvang. 
liuteronų parapijos sutikimo. 
Tai viena. O antra, ar gerb. 
Vienas Parapijonas neskaitė to 
paties tautininkų organo prieš

ninkai buvo nutarę varjjo išlei
stuves, lik jas sutrukdė, rasinės 
riaušės? Ten aiškiai juk cvang 
liuteronų kunigas Kazokas kvie 
te visus parapijomis susirinkt 
nedėlioję į dievnamį paskirtu 
laiku, kad po šv. mišių susita
rus ir susitvarkius dėl varpo 
išleistuvių. Gi iškilmėms įvy 
kus, aš pals mačiau beveik vi
sus liet, evang. liuteronų para 
pijonis marguojant. Taigi kei-i 

, sta, kad tūli šiandie nebežino,

v<> leidžiama gandų, kad išlik- 
rųjų neesą tiek turto, kiek skel
biama raporte. Pasidčkojanl 
tiems gandams šėrų verte žy
miai nupuolė. Bet korporacija 
buvo gerose rankose. Induslr/i 
nes viešpatijos kūrėjai gerai1 
pcrmialč dalykus, turėjo pasiti
kėjimą ir nesvyravo savo pasi- 
'ryžlmūo.sc., Per pastaruosius
metus korporacija atsigriebė ir 

savo tur-

raštį klausia, kodėl taip esą. 
Boja, lai nebe pirmas alsiliki- 
nuis su liet. cv. liuteronais, kaip 
lik jie pradėjo sebraulics su 
tautininkais. Pamenu, kadaise 
Naujienose jau pastebėjo Pir
mas Žaibas, kad liet. ev. liutcro- 

‘■'nams ne pakeliui su tais tauti- 
ininktus. - - Aš patsai buvau la
me susirinkime ir mačiau, jog 
veikia te su tautininkais, o čia

Kol šalį l*iŲ “teisingumą“, kur mililnriš- pasakiškai padidino 
i valdą ne darbininkai, tol iš jos t kai pavergtoji šalis (kaip Cbi tus.

Ji-,gynimo galinti birt nauda tiktai n’ja al’l)a Indija) stengiasi pa 
siliuosuoli nuo svetimos pilies 
pandos; o “Laisve“, pati net lionu doleriij. 

žengia žing- bar išneša $2,572,000,01)9.

er tuos 17 metų kdrporact*- 
jos turtas pasididino vienu bi- 

isas turtas da

nesusidcdalc. Kurgi logika, 
draugai ?

— Laisvės Varpas.

ka_ neišmanydama to
Skaitykite ir Platinkite

N A U J I E N AS

sėjo 4 d. aukų surinkta apie 90 
dolerių pinigais ir virš 15 do 
lerių valgomais daiktais.

Kiek 
luaineriu y 
mingai.

Mus pasiekia žilnios, kad ka 
da armija numaršuoja į dir 
banČių mainų distriklus, mai 
neriai priimt} juos simpatingai, ljos delegatai, iir ne — ir kad ji 
užgirio jų pienų, padidinu tu- suli« tuo ir elnlųsi. Jeitfu se- 

jos ion<lt}. Iš pių Į Pį;,mus kuopos initiii}_<iis neišriš

ir telegramų negalima nieko t() klausinio, lai redakcija jj iš-
tikro spręst, kadangi kapifalis- riš.
tų spauda veikia pilnoj sanlar- J. Mėtai. — Tamsta išrieškei 
vėj su Farringtdno mašina, ir šabo nuomonę, Gvaizdikas sa- 
klastuoja žinias. Pav. rugp. 2 savo, ir Redakcija savų* To pa- 
dieną St. Louis didlapiai skcl- kaks. Tolinus vesti ginčą dėl 
bė, kad Collinsvillės distriktas Į (o nebėra reikalo, 
išėjęs dirbt, bet tikrenybėje ne.

Tiesa, vienas kikatas, turin
tis apie 15(1 narių, buvo nutaręs 
cit dirbt. Susirinkime dalyva 
vo apie 30 narių. Ant rytojaus 
išėjo dirbti apie 20 mainerių,bet 
valandos buvo trumpos. Mat, 
savo šešėlio pabūgo. Taip-gi 
diena pirmau No, 17 mainų lo-

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminališkuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:
3311 S. Kalstei ?♦.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
U? I. Dearborn St.

1111-13 Haity BMf.
Tel. Central 4411

nedirbo.
nebaigiant rašyt šiuos' žo

džius, patyrinu, kad Collinsvil- 
lės armija veikia pasekmingai 
ir jos ūpas geras.

Glen Canbono maineriai šian
die (rugsėjo 51 d.) nedirba ir 
laikys masinį mitinga. Ed- 
vvardsvillės maineriai ir-gi nc-

Toliau. į Bellęvillės armija, 
vadovaujamoji Ifingerio ir Cof
fe, lapo Čouty šerifo su pagel- 
ba 50 automobilių ginkluotų

Hingeris ir Coffe yra areštuo
ti. Ilingeris paliuosuotas už- 
s’llačius 200 dolerių kaucijos, o 
Coffe laikomas nežinia kuria
me kalėjime.

Reikia pabriešt, kad toks ka 
pilalistų žaidimas su negrais 
stačiai veda prie rasinių muš 
tynių. — Laisvės Mylėtojas.

! CHICAGOS 
I:: ŽINIOS::

■M^W**M«U**a*i

INSURINA 
namus, forničius, automobilius, 
stiklus didžiausiose kompanijose

A PETRATIS & CO.
REAL ESTATE 

(Manadžicriai Europcan 
American Burcau)

3249 SOUTH HALSTED STREET 
CHICAGO, ILL.

Nariai Chicago Board of 
Undenvriters,

rį a || VAIKINŲ Ir MERGINŲ 
RiIkHI1 NORI APSIVESTI, bet 

B B M R a B V neturėdami, proftoa susi. M'HvV pažinti ir uzmcSžti met- 
j iUkus ryšiui, nciiali apsi

vesti. Pajlęskojhnų Žurnalas via lems 
suteikia tokią pr<MQ. Reikalaukite pa
žiūrėjimui; ten rasite plačiausiai infor- 
niacijua. Žurnalas metams! i, kopi ja 10c 

ADVERTISING JOURNAL
ZQ9-2|p Tempk) Gourt Bh|0. ęJitafgo.Jgi

DU. A. MONTVID
CHICAGO 

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

18th fl. Ruimas 1827 
Phonc Central 3362 

Valandos: nuo 10 iki 12 rjto •_
2121 North Western Avę. 

Valandos: 6 iki 8 vakare.
Rezidencijos telefonas West 6126

Tel. Boulevard 8329 

DarboZmonių 
Knygynas

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

duodame įvairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristikų, ekonomijų, 
sociologijų, politikų, gamtos ir ki
tų mokslų; hygienų. istorijų^ etnolo
giją, biografijų, kalbamokslius, po
ezijų ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašome la
ikraščius ir pavieniais parduodamo 
“Naujienas”, “Laisvę”, “Keleivi”, 
“Kardų” “Dilgėles” ir “Moterų Bal

dai* pridėta pastaba, kad, jeigu Įsų”, “Musų Tiesų” ir “žarijų”. Mes 
los seseris nesutikiu ir teismo padalėme miisų khsgu naujus kalalo jos sGsms ncsuuhių u .įeisino gus; reikalalHl.|ini katu|ogn prisiU.s. 
pagclba bandytų atimti is Blof kito sykiu už 6c kraSaženklHj.

DRAUGUI PALIKO $4(1,000, SE 
ŠERĖI TIK $5,000.

Gnston Block, gyvenęs 4539 
Calumcl gatvėj, buvęs “geras 

draugas’ ponios Andricnnc Dc- 
niady, franeuzės. Andais ji pa
simirė. Prieš mirtį ji buvo pada
riusi sekamų dokumentą: “Savo 
geram draugui Gnston Blockui 
skiriu keluriasdešlmls lakstan
čių dolerių iš savo likusio turto;

po penkis tūstančius dolerių 
kiekvienai.” Gale Bokumento
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Lietttvią Rateliuose. BRIGHTON PARK

BRIDGEPORT
Iš kliubiečią veikimo.

Kaip jie atsidėkoja.

Tie LSS. t-tosios kuopos ele
mentai, kurie nusekė paskui pp. 
Stilsoną ir kitus dar vis nesiliau
ja šmeižę Chicagos lietuvių so
cialistų dienraštį, Naujienas. Ir 
savo sueigose ir visur kitur jie 
kiek drūti plusta ir dienraščio 
redakcijų ir visus tuos, kurie 
dienraštį skaito. Bet keistas daly 
kas—visais savo sektos reikia- 
lais jie vis dėlto kreipiasi į mu
sų dienraštį. Tuo tarpu kone kas 
dien Naujienose telpa įvairių 
“Ketvirtosios partijos“ prane

šimų. Ainiais, kuomet tūlas tų

KeitfluČio Kliubas visuomet 
pirmutinis. Jo nariai Brighton 
Parko širdis. Veikime jų nieks 
dar nepralenkė. KliubiečiaR ir 
šiemet ketina veikti, ir veikti 
sparčiai. Vienas kliubo skyrius, 
tai Keistučio Choras, jau pradė
jo repeticijas. Pirmoji repetici
ja buvo pereitų pelnyčių 'lamo 
Maženio svetainėj. Ir reikia paša 
kyli, kad ta pirmoji repeticija ■ • • • /N •

kinti vienų dienraščio skaityto
ją “vely užsiprenumeruoti Lie
tuvą ar Draugų“, paklausiaau: 
“O kodėl jus patįs nesikreipiate 
į tuodu laikraščiu?” Kairysis 
“komunistas“ pasvyravęs atsa
kė: “Tai mat, kad... kad tas 
socialpatriotų šlamštas turi 
daug skaitytojų“...

Mano manymu. Naujienų re
dakcija turėtų daryti tam galų. 
Tie, kur musų dienraštį plusta 
aršiau negu patįs kraštutiniausie

losi pas tuos kuriems jie agituo
ja naujų prenumeratorių.

Bridgeportietis.

Svarbios Prakalbos
Rengia PPD. mašinistų ir metalų 

darbininkų lokalus No. 300 Mildos 
svetainėje, rugsėjo 12 dieną, 1919, 
pėtnyčioje 7:30 vai. vakare.

KALBĖS K. J. GELEŽELĖ 
sTėhioį Pramoninis Komunizmas ir 
Viena bidelė Unija. Prakalbų tikslu 
bus nutraukti voratinklius, kurie ap 
.si vii ko komunizmo vardu, betve
riant partijas apgaudinėdami dar- 
gininkus; tikrenybėj ant tų partizan 
tų rasit užrašyta ant jų nugarų bur- 
juazinė diktatūra. 'I’aipgi bus nu
šviesta svarbiausi reikalai Lietuvos.

Kurie atsilankys prakalbose gaus 
dykai knygą 10 centų vertės ir Įnik 
raštj Proletarą 5 centų vertės dykai.

1 užauga 10c.
— Užprašo Komitetas.

riuko apštus būrys jaunimo ir 
visi parodė didelio pasiryžimo, 
būtent: pastatyti chorų taip, kad 
jis butų pavyzdžiu visiems ki
tiems chorams. Tuo aš visai ne
abejoju. Jeigu tik draugai veiks 
tokia energija, kokios jie paro
dė praeitoj repeticijoj, tikslas 
bus atsiektas.

čia dar matau reikalo primin
ti vienų dalyką. Praeitais metais 
tūli asmens darė visų, kad tik 
minėtam chorui pakenkus. Bet 
jų pastangos nuėjo niekais, lai 
rodo, kad nariai jau pajiegia at
skirti grūdus nuo pelų. Todėl. 
jeigu ir šiemet kas išdrįstų kėsin 
tis ant šito gražaus darbo, to 
pastangos išviksto turės nuei
ti niekais.

Beje, kliub'CČiai turi kitų sky
rių — dramos skyrių. To sky
riaus nari.’i taip jau energingi 
vyrai ir moters, šiemet jie žada 
sudaryti tikrai gerų lošėjų būre
lį. Ir reikia tikėtis, kad jų pas
laugos nebus bergždžios: dra
mos skyriuje randasi gabių ir 
' pusėtinai prasilavinusių drau
gų ir draugių.

Sekamą subatą, rugsėjo 13, 
Keistučio Kliubas rengia drau
giška vakarėlį sugrįžusiam s kliu 
bo nariums-karininkains priim 
i bei su naujais draugais susipa

žinti. Kartu čia bus išleistuvės 
vieno seno kliubiečio, d. Justi
no Gustaičio. įžanga nemokama 
Tatai kliubo nariai ir jo rėmė-Į 
jai tegul susirenka kuoskaitlin-

šas padengia Keistučio Kliubas.
— Agotos Sūnūs.

Telephone Yards 5834

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

WEST SIDE

Susirinkimas.

Praeito utarninko vakatų, mg 
sėjo 9. Dramatiškas Ratelis bi

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

Musų mokyklos studentai lietuviai turi suorganizavę specialę 
lietuvių kalbos gramatikos ir literatūros klesą, kurią stropiai pri
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 SUTAUSOSIMI; JUMS NE VIENU METŲ LAIKO. ATSI
LANKYKITE šį VAKARĄ PASIŠNEKĖTI SU MUSŲ PRINCIPALU.

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

(Arti Milwaukce Avenue).
I-

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

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stuby iš vidaus, po $1.50 ui gal.
CARR BROS. WRECKING CO.,

3003-3029 SOUTn HALSTED STREET, ' CHICAGO, II.I.INDIS.

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

Gali būt prašalinta ir daugelyje tesitiklmų iš- 
gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug mė
ty gydžiau pasekmingai šias ligas. ,

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus prl- 
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritakau akinius tcisingaL 
Pasitarimas nemokamas.

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

VALANDOS 9 iki • ChlCfl^O 
Nedaliomis 10 iki 1. V'IIlVClg

35 So. Dearbom St, 
(Kjnnpaa Monroe) .

Mes patariame gatavas Kombinacijas Jusd 
Giminėms Lietuvoje.

Lietuvos-Amerikos Pramonės Bendrovė apsiima pristatyti jūsų giminėms ar draugams Lietuvoje, ku
rių tik norite, čia paduodamųjų komlbinacijų nurodytomis kainomis. Tas mokesnis uždengia lėšas siun
čiamųjų dalykų, visus iškaščius dedant į baksų, apsaugą, nusiuntimą ir pristatymą į Lietuvą. Daiktų 
gerumų ir svarumą pilnai garantuojame. Pasirink vienų, ar tiek, kiek tik nori kombinacijų. Nuplėšęs 
iŠpildyk apačioje šio lapo esančių blankų ir sykiu su money orderiu ar čekiu pasiųsk musų adresu. Tai 
ir visikas, kų turi daryti. Visų kitą darbų atliks pati Bendrovė. Gausi kvitų už savo pinigus tuoj aus, o 
kuomet baksas bus pristatytas tam, kam siunti, į Lietuvą, gausi kvitų su parašu to asmens, kuriam mums 
liepsi baksų pasiųsti. 11

......... ■■■■!................ .... .........
No. 1. Kombiitacija 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 šmųtų muilo. r
10 svarų kondensuoto pieno.

No. 5. Kombinacija uz $50.
I

12 svarų lašiniu.
10 svarų smalčiaus. >
15 svarų cukraus. Į
6 svarai jautienos.
10 svarų fasolių.
30 svarų kondensuoto pieno.
20 šmotą muilo.
2 tuzinai špūlių siūlų.
2 pakeliai adatų.
10 svarų ryžių.
1 svaras pipirų
2 svarai kavos.
1 savas arbatos.-
10 malkų vilnoių stulų.

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. 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.
¥2 tuzino pakelių adatų.
10 matkų vilnoių siūlų.

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

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

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

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet jus kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga 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
teiks jums geriausias pasekmes.

Gydymas visu akių, ausų no
sie® h“ gerkles ligų. Po priežiūra

* Specialisto. U- 
tarninkais ir pėtnyČioms nuo 2 
iki 5 po pietų.

' JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubps, virš Platt’o aptiekus 
' Tėmykite j mano parašą.

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

25
48
25
48
24

Siųsdami užsakymų vir^nrinStoms kombinacijoms parašykite kombinacijos numerį kurį norite sių
sti ir nulėkite čekį arba nioncy orderi vardu Lithuania-American Trading Company.

Laiške parašykite aiškiai vardų ir adresų kur siučiama Licitavo j. taipgi jūsų vardų ir adresų, kad ga
lėtume pasiųsti jums pakvitavojimų už jūsų pinigus, o vėliaus pakvitavojimų iš Lietuvos kuomet, bus pri
statyta tam, kuriam siunčiama į Lietuvą. Adresas:

LITHUANIAN AMERICAN TRADING CO., 6 W. 48-th St, NewYork City
Nėra jokio nuostolio. Viskas yrajpilnai apsaugota ir jei koks baksas pražūtų arba susidaužytų, jusu 

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

kė reguliarį susirinkimų p. Mel- 
dažio svetainėj. Šiame susirinki 
me galutinai nustatyta ratelic- 
čių veikimas sekamuoju žiemas 
sezonu. ,

'Pasirodo, kad ra teliečia i “ne 
pelnagaudos. Jie nė nemano ren
gi i “kiek galima daugiau“ vaka
rų. Jie nesistengia dėl pelnų. Jie

žiau“. Taigi sekamų žiemą jie 
duosią tik du vaidinimu: vienų 
p. Mcldažio, kitų — CSPS. sve
tainėje. Pirniiojoj vietoj busiu 
vaidenama “Užburti Turtai“, 
antroj — “Marija Magdelietė“. 
Repeticijas nutarta pradėti tuoj 
neveizint to, kad laiko dar yra 
užtenkamai ir lošėjai jau senai 
“ant poniutės“ išmokę savo ro- 

priduoda
svarbos ne tam, kad ge.ai mo
kėjus žodžius, o tam, kad gerui 
loštis.

Mat ra bei iečiai

nors ten nuėjęs kalbėtų poterius, 
— pasakė vienas ratclietis, — 
o tam, kad veikus.“

Pasidrąsinęs vieno “šlijo“ pa
klausiau:

Well, bet iki šiol aš dažnai 
matydavau pavienius rateliečius 
dalyvaujant įvairių poterninkų 
“trupose“...

— Tai buvo musų nelaimė — 
atsakė jis. Iki šiol mes nemokė
jome ar užsiniiršome pagerbti 
savo draugijų. Nuo dabar mes 
stengsimės laikytis šitokio obal- 
sio: “Viską Rateliui!“

Susirinkimas buvo gyvas ir 
tvarkus. — Rep.

KOMUNISTŲ PRAKALBOS.

Praeitų pelnyčių, rugsėjo 5, 
Komunistų Partija No. 2 suren
gė prakalbas Cickcr Park sve
tainėj. Pirmas kalbėjo lenkų 
laikraščio, (ilos Robbtnflczy, re
daktorius Elbaum. Kalbėjo apie 
žydų skerdynes Lenkijoj ir Len
kijos imperializmų. Nurodinėjo 
\ydcl Lenkijos buržuazija taip 
neapkenčia žydų. Būtent: Lenki
jos buržuazija stengiasi išstum
ti iš pramonijo&jšavo konkuren
tus — žydų buržuaziją. O kad ši
lo atsiekus, jie kursto tamsių 
lenkų liaudį skersti žydus. Bet 
Lenkijos darbininkai, susipratu- 

| šieji darbininkai kuodraugi il
giausia sugyvenu su žydais dar- 
bninkais ir tt..

te
su

PETRONĖ/ Pultinevičienė po 
vais Jankauskaitė pcrsįskyrč 
šiuomi pasauliu 12 dieną rugpjūčio, 
4 vai. ryte; paliko dideliame nu
liūdime savo vyrą ir sūnų. Nabaš- 
ninkū paėjo iš Lietuvos iš Suvalkų 
gul). Vilkaviškio pay. Amerikoje tu
ri 3 brolius ir seserį. Giminės malo
nės atsišaukti turiu svarbų reikalą.

Juozas Pultinevičia, 
608 Springvvclls Avė. Detroit, Mieli.

i j.t r r k r r i J .: > .

ALAUS DARYMAS NAMIE.
Kiekvienam, kuriam patinka išsi

gerti stiklas gero, skanaus, putojan
čio alaus, bus malonu žinoti, kad jis 
gali pasidaryti jo namie prastu nau
ju bildu. Nusipirk tik pakelį Besč» 
Salyklus ir mielių sutaisytą BeardA 
sley Spccialty Kompanijos, \2817’ 
Belmont avė., Chicago, 111., ir sek 
nurodymais. Turėsi alą daug ge
resni negu pirmiaus buvo dirbtas 
bravoruose ir atsieis lik 6 centai 
kvortai. Vienas pakutis Besco sa
lyklus padarys šešis galionus pui
kiausio alaus, kokis kuomet teko 
gerti. Jei nori pamėginti, tai pa
siųsk jiems $1.50, o jie prisius pake
lį, plynai aptaisytą, arba gali gauti 
Rischoffo patiekoj, 19 ir llalsted 
gatvės.

Toliau las pats kalbėtojas kal
bėjo lenkiškai išgirdamas sniol- 
namjame institute (Chicagoje 
ant Bluajlanaimėš) sutvertųjų 

komunistų partijų.
Trečias kalbėjo Luniu. Tas tai 

kiek drūtas niekino Socialistų 
partiją ir gyrė “Komunistus No. 
2.“ Girdi, ta Socialistų Partija 
esanti ir šiokia ir tokia. Ji mal-

Dr, A. R. Blumeiithal

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalniometer. Y- 
fatinga doma at 

reipiama į vai
kus. 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

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

sija. nevirinimas pilvelio, nuslabnčjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
ahelnas spčkų nustojimas viso kimo, ir buvau nustojęs vilties, ka« 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, 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 išsivalč. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimai ' 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kaa m- j 
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 raėn. savo paveiksle p» , 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistu ge- 
radčjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem sb tokiais 
Atsitik^maic patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS.
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.

1707 So. flalstcd SU Telephone Canal 6417. Chicago, I1L
J —

$55'nupirksi gražų $200 fonogra
fą drauge su 24 rekordais, deiman
tine adata, groja visokio padarymo 

Rekordus, vartotas 
dįįįįį& tik 30 dienų.

Mes taipgi turi 
ifeįy ■ 'ly*,1^^lt nie tikros šikšnos ' B 1 svetinei eilę ir ki-
■K MSbmB limų.
< 1 Mes taipgi tinime ke
m; ĮuuvHHI 1 lėtą augs tos klesos
Im ll 11 I Phonografų, kuriuosį|M mes parduosime už

p—bilc pasiūlytą kainą 
« už tai kad mos turi-

II' v, me pratuštinti vietą.
JEI gyvenate užmiestyje mes 
PRISIUSIME C. O. 1). LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PB1SIUNCIAME Už DYKA. 
AVESTERN FORNITURE STORAGE 
2810 W. Ilarrison St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Ncdė- 

lioiriis nuo 10 iki 4

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliais Permaina.
Panedčlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c.
Prie Šių kainų priskaitonia ir 

v lc ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 

i HALSTED ir 32-ra GATVĖS

3lunksnoS
u aunu žąsų 79c. svaras. 
Pusiau su pūkais $1.39 svaras. 
Geriausi pūkai $1.69 svaras.

BECKS DEP. STORE 
3323-25 South llalsted St.

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—I vakaro 

1303 8 Morgan St, Chicago, III

Z— . .... — .. . ....
Pitone Pullman 621

DR. LEWIS H. LIPPMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Kalbu lietuviškai

Dr.D. J.BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

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

Avė., Rosetand, III. 
Telefonas tas pats rezidenci

jai ir ofisui. Pullman 312 
Valandos: 9 ių^o iki 11 d.

2 po pietų iki 4
6 iki 9 vakare.

Puikiausi Proga.
PARUODU 80 akrų farmą 3 

mylios nuo Btioit, Wis. geri bu- 
dinkai, žemė visa dirbama ir 
labai derlinga juodžemis! prie 
molio ir žvyro, 3 arkliai, 3 kar
vės, 250 vištų žąsų ir ančių, 4 

ir visos mašinos, 
reikalingos prie

kiaulės
kokios tk
ūkės ir vežimai. Stok ir gyvenk; 
parsiduoda labai pigiai po $180 
akeriui. Turiu priežastį.

Kreipkitės.
Jos. Rumbutis,

1522 VVashington avė.
Phone 1777. Ratine, Wis.

Vyrišką Drapanų Sargeliai
Teisingas apsiejimas. Garantu#- 

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

Vyrą kelnes $3.00 ir aukščiau.
Vaiky siutai $5.00 ir aukščiau.
Pirkite sau overkutus dabar pa

kol prieš ateinančią žiemą nepakilo 
kainos.
' Mes užlaikome taipgi pilną sande

lį nežymiai vartotų siūtų ir over- 
kutų $8.50 ir aukščiau.

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak 
Nedaliomis iki *6 vai. vak. Subato 
mis visą dineą iki 10 va), vak.

S. GORDOR.
1415 So. Haluted SU Chicago, 11L 

lateigU 1102

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 vaikų, pagal naujausias 
metodas XrRay ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.
/ VATANDOS: Nuo 10--12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Canal 3110.

GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street 
VALANDOS; 8—0 ryto, tiktai.

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

OR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet

DR. 6. M. GLASĖR
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 vakare. Nc- 

dčliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

Telephone Yards 5032

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

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

Dr. M. T. Strikolis*
LIETUVIS GYDYTOJAS 

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

Rez. Tel. Secley 420

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.Michnl6wicz
Baigusi Akušerijos ko 
legiją; ilgai praktika
vusi Rennsylvanįjos 
bospitalčse ir Pasck- 
m i n g a i patarnau
ja prie gimdymo. 
Duodu rodą y i šokio
se ligose moterims ir 
merginoms.
3113 So. Halsted Štr.

(Ant antrų lubų)
Chicago, III. .

Nuo 6 iki 9 ryte ir. 7 tfu vėlai yak

' .''j1' i r .



4 NAUJIENOS, Chieago., Il>.
(Tąsa nuo 3-Čio pusi.)

darbininkams pagerinimų, o 
mes nereikalaujame nieko. Mes 
tik norime paskelbti proletarių 
to diktatūrą ir thats all. Nežinia 
kodėl tas kalbėtojas vėliau prade 
jo nurodynėti “Stoklitskio klai
das”, kuris norėjęs spėka už
griebti Socialistų Partiją ir jo
sios turtą. Bet tai esąs bergdžias 
darbas: juk Socialistų Partijos 
namas dar neišmokėtas, o jo
sios literatūra — ji visa oportu
nistiška, kurią, girdi, jau senai 
reikėję numesti į sąšlaviną. Tai 
taip tas “komunistas’ “mokino” 
susirinkusią publiką, kurios bu
vo apie du tuzinai. Bet ir iš tų 
nė vienas neprisirašė prie nau
josios “svieto taisytojų” sektos.

— šapos Vergas.

kur kadaise buvo didžiule Sie- 
gel-Cooper kompanijos departn- 
nu'iitdnė krautuve. Joje busiu 
pardavinėjama įvairiu maisto 

produktų ir šiaip gyvenimui rei
kalingų daiktų — rakandų, dra
bužių etc., ir žymiai nupiginto
mis kainomis. •

DRABUŽIAI NEATPIGSIĄ.
Kaltas — užsienis!

VALDžIA ATIDARYS DEPAR 
TAMENTINĘ KRAUTUVĖ.

Federalė valdžia rengiasi ati
daryti didelę departanientinę 
krautuvę. Tai bus pirma tos rų- 
šies krautuvė netik Cliicdgoje, 
bet visose Suvienytose Valstijo
se. Jeigu bandymas duosiąs ge
rų pasekmių, valdžia bandy
sianti atidaryti tokių pat krau
tuvių ir kituose miestuose: De
troite, St. Paul ir kitur.

Naujoji valdžios krautuvė at
sidarysianti. tur būt, rugsėjo 25 
dieną — tame pačiame budinke,

kainą pavasarį kaina “pigiau
siam siutui” bus 40 dolerių. Taip 
sako patįs drabužių industrijos 
karaliai. Jie pasako ir daugiau, 
būtent tą: jie čia visai nekalti. 
Tai tas užsienis.. . Europa dabar 
reikalaujanti, stačiai meldžianti 
duoti jai drabužių. “Visuomet 
humanitariški amerikiečiai lo
dei negali pasilikt kurčiais” -r- 
pasakė vienas National Associ- 
ation of Ketail Clotbers šulas, 
dalyvaująs los asociacijos kon
vencijoj Šermano viešbutyj.

Pirma visa ko kaltininkė bu
vo karė, o dabar — taika,*

KAPITONAS L1PPMAN.
I)r. Louis II. IJppman buvęs 

kapitonas medikališkamc S,V. 
armijos korpuse, nuo liepos mėti 
1917 m. dabar sugrįžo į Ken- 
singtoną. Čia jis turi savo ofisų

SUVAŽINĖJO PASAŽIERIŲ.
Meyer Panor, 1303 Boseoe gt., 

kažinkokiu budu vakar naktį 
nupuolė nuo elevatoriaus plat
formos ties Belmont gatvė ir 
lapo ant vietos sutriuškintas 
atbėgusio karo. Manoma, kad 
užmuštasai buvo girtas. Eleva
toriaus motormanas areštuotas.

Kapitonas Lippman išbuvo už- 
juryj visus melus prie. 88 divizi
jos; buvo gydytoju 313 inžinie
rių. Praktika būnant armijoje 
buvo labai didelė ir daug naujų 
dalykų jisai išmokęs. I)r. Lipp- 
mano ofisas randasi 319 Kcn-

Žinoma* per i5 metus ir Valdžios prižiūriman 

Henry X Schnitzer State Bank 
Pa veli jaut Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA
ir gvarantuoja

Norinčias gauti prekes pinigų ir kitų žinių

(■ERI ŽMONĖS 3UJIEŠKOKL 
TE TOS PONIOS ŠUNĮ!

J i “kritiškai serga”
Ponia A. Porter, turtinga naš

lė, gyvenanti Lake Sbore gat
vėj, “kritiškai serga”. Ir ne be 
priežasties. Jos įminą palauki tį
si didelė nelaime: vienintelis ir 
geriausias josios gyvenimo drau 
gas “.Liekas”, vidutinio ūgio ku- 
dlis, ėmęs ir pabėgęs! Ponia Por 
ter tikrinanti, kad tarp jos ir 
“Jacko” nebūta jokių šeimyniš
kų nesutikimų. I'uolabiau jai da 
bar skaudanti širdis. Nervai bai
gią irti. Ji, bėdina, apleista vie
nuolė, dabar nebegalinti sau pri 
sistatyti. ar pons kudlis sužiniai

kėsinosi ant jos <!<•! nemoralių | LSS. 37 kuopog mėnesinis stisl- 
,;i i, 1 i rinkimas jvyks ketverge, 11 dienų
llK‘ "• * rugsėjo, 7:3(1 vai. vak. Malinnnskio

Nušovusi jituinj Parpalita pas svet. 1813 Snuth Halsled SI. Drnu- 
tvėrusi savo astuonių mėnesių 
dukrelę ir išbėgusi gatvėn. Anl dalykų svarstyti, ir kurie narini ne

gai ir draugės malonėkite visi atsi- 
sihinkyli, nes turim daug svarbių

J^KI^A J?ARRININKU i
PAJIEŠKAU darbininko ir darbi

ninkės darbas lengvas ir pastovus.
.1. BALTRĖNAS, 

1'707 South Halsled SI.

Ketvergas, Rugsėjo 11, 1919
*'" '*■?.■■■■ 1 .— ‘ —■■■■ '. ■

NAMAI-žEMfi

Henry J. Schnitzer State Bank
141 Washington Street, New York, N,

Automobilių Savininkai!
------------------------------------ J--------------- *------------------

Pirma negu pirksite raflan- 
kes, užeikite pasižiūrėti pas 
mus, kadangi mes sutaupinsime 
jums pinigų.

Mes užlaikome pilną sandėlį 
ratlankių ir dūdų visokio pada
rymo, ta/pogi Eortlo dalis.

SOUTHWEST TIRE 
COMPANY INC.

2040 W. 35-th St.,
3477 Archer Avenue

Tel. McKinley 149
Vienintelė Lietuvių Ratlankių kompanija Chicagoje.

liojo kita tokia jau paika milio- 
nierė. Jau devinta diena, kaip 
ponia PoiTbr kankinasi ir josios 
gydytojas labai abejojąs — be
gu jo paciente išlaikysianti, jei
gu neatsiras gerų žmonių, kurie 
sujieškotų josios “gyvenimo dr
augą”, kudlių Jaek’ą.

Reikalauja Darbininkų
Mes reikalaujda c angliakasių ir 

krovėjų. Musų naikios dirba ivr. 
dicn. Mes turime gu stų kasimų ir 
žemyn kasimų su 3** iki 5 pėdų an
glies. šita konpmija neapmoka 
kelionės. Mes nirime viską, ka> 
darbininkus patraukiu. Geros dar 
b«; ir gyvenimo sųhgGS. Geri na
mui, «u vandeniu ir clckros šviršu
mis; žemos ramios. Dideli dar
žai. g* ros ganyklos dykai. Gali
ma laikyti karvės kiaulės ir

tos. Valgyklos nevedusiems darbi
ninkams. Tik-kų padarytas dviejų 
?<u ių kontraktas J asyklų savimakų 
su šito apskričio angliakasiais, ku
ris užtikrina nuolatinį darbų. Mes 
nenorime tokių darbininkų, kurie 
tikisi, kad jiems kelionė bus apmo
kėta. Platesnėms žinioms atsišau
kite, ar rašykite:

J .F. Palmer,
New River Companv, 

McDonald, W. Va.

llllhllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

J. M. Kibartas
3356 So. Halsted St., Chieago, III

Užlaikau vyrų, moterų ir vaikų drabužių sankrovą. 
Šiuomi pranešu savo draugams ir pažįstamiems, kad tu- 
riu surengęs didelį išpardavimą vasarinių ir žieminių 
drabužių. Išpardavimas bus ketverge, pėtnyčioj ir suba- 
toj. Kas atsilankis pas mane, nepasigailės. Su guodone, 
J. M. Kibartas.

L II B E IK T
Mes perkame Liberty Bonds 
už pilną “Cash” vertę, 
Atneškite arba atsiųskite t 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais ir 
Subatomis 9—9.

C A S H
J. G. SACKHEIM & CO. 
1335 MILVVAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood 8ta.

ATVIRI ŽMONĖS.
Viešai pasisako, kad jie norį dar 

bininkų — vergę.
Didlapiai labai gaibina išmin

ti ngąj'i Illinois Trust and Sa- 
vings banko prezidentą, Mr. 

Jobu Mitebellį. Garbina lodei.
kibi jis sugalvojęs tok) jau iš
mintingą' pieną darbininkų neri 
litavimui panaikinti. Tas pienas 
esąs toks. Darbininkai, dirbda
mi trumpesnes valandas, dabar 
turį daug liuoso laiko, kurį jie 
panaudoja “įvairių ekonominių 
ir politinių problemų rišimui”, 
kas savu keliu nuvedą juos prie 
“kenksmingų radikalių idėjų”. 
Reikalinga lodei padaryti taip, 
kad jie butų kuotoliausia nuo tų 
ar kitų “problemų”. O šito ga
lima atsiekti organizuojant įvai
rias organizacijas pramogoms- 

pramogelems rengti. Būtent: 
mokinti žmones, kaip sunaudo
ti liuosą laiką — lenktynėse, į- 
va iriuose kituose “geimuose” ir 
tt. žodžiu, “mokinti’ juos taip, 
kad po vakarienės ir šventadie
niais darbininkai nieku kitu ir 
neužsiimtų, kaip •—■ “gėmiais”. 
Tada, girdi, jie nebeturės laiko, 
kada mislyli apie “ką nors kitą”, 
ir darbininkjų neirimavimas, 

“kenksmingos radikalės idėjos” 
pačios savaime išnyksiančios. 

Darbininkai tada pasidarysią to
kie geri, geri — kaip “anais ra
mybės laikais,’ trumpai sakant: 
prieš karę.

Pasakyta trumpai ir aiškiai: 
ponas Mitcbell ir jo sėbrai nori, 
idant jų darbininkai butų nuo
lankus savo samdytojų vergai.

gatvės ji padavusi savo kūdikį 
pilniui moterei, kurią ji pasili- 
kns ir pabėgusi. Kur dabar ran
dasi josios kūdikis, nieks neži
no. Moteris laikoma kalėjime, 
kol koronieriaus 
savo nuosprendį.

(

TURĮS PASIMOKINTI 
MANDAGUMO.

Iceįess Ice Box kompanijos 
prezidentas. II. Born, būtinai tu 
rėš pasimokinti būti •mandages
niu. Kitaip Chicagos 
kompanija niekuomet 
darysianti jo telefono, 
toks, kad pons Born
grilbijoniškai kalbėdavęs su te
lefono operatorėmis.

gavot knygų, tai gausit susirinkime
— Valdyba.

1 kuopos veikalo Nepalaidoti 
repeticija įvyks ketverge,

teismas išneš * Auburn

Kūnai
11 dienų rugsėjo 8:0(1 valandų va
kare J. Norvaišo svet. 3338 South 
........... i avė. Draugai ir draugės kat 
rie lošiate pirmų ir antrą aklų, ma
lonėkite atsilankyti.

. — Komitetas.

REIKALAUJA prityrusių motorų 
išmetamųjų popierų skirstymui. Ge
ra mokestis. Kreipktis j Kepublie 
Wasle Paper Co., 626 W. Tųyior St.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

REIKALINGA mergina prie namų 
darbo, geri namai, gera mokestis. 
Atsišaukite ,

N ZIZI, 5240 Indiana avė., 
Linas augštas Chieago, UI. 1

1-XTHA
Jeigu nori namų arba farmų pi

giai pirkti, tai ateik pas mus, nes 
mes liirime daugelį bargenų. 'I’ai- 
pogi darome visokius mainus pro- 
pvrčių.

C. Suromski, 
3346 So. Halsted SI., Chieago.

Parsiduoda namas krašte miesto, 
dviem pagyvenimais, du lotai, su 
g> vidinis — dvi karvės, du paršai, 
2(1 ž.jsų, pulkas vištų, ančių. Parsi
duoda pigiu kaina delei ligos. Labai 
nigus pragyvenimas. Kreipkitės pas 
Petras Riškus, 2837 .South Erncruld 
avė., Chieago, UI.

nebeati-
Dalykas
perdaug

Šalis Virto Sausa
bet jums nėra reikalo trokšti, 
jei jus nenorite. Prisivirkile pa
tįs sau alaus, senovinio — taip 
Igordaus, k;/p PiJsneiAs. (M-50 
6 galionams. Nusiuntimas 
mokėtas į kiekvieną vietą 
vienytose Valstijose. Pilnas 
aiškinimas ant. kidkvieno 
kučio.

ap-

pa- 
Pasisekimas užtikrina-

sos Moncy Orderį- drauge su 
užsisakymu.

Old Style Malt Extract Co., 
580(1 So. Ashland avė., 

Chieago, III.

Pranešimai
Roneland. — LMPS. 25 kuopos 

valgių gaminimo lekcijos dėl tūlų 
priežasčių neįvyks pėtnyčioj. Kada 
bus sekama lekcija, bus apie lai pra
nešta Naujienose. — Valdyba.

Chicagos Liet. Draugijos Sav. Pa
šali). mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedėlioję, 14 dienų rugsėjo 2 vai. po 
pietų, Zsviųzek Polek svetainėje 
1315 N. Ashland avė. Draugės ir 
draugai malonėsite būtinai atsilan
kyti, nes apart rinkinio nutarimų 
rast, bus ir kiti< ^svarbus reikalai,

— Valdyba.
f -----j------------

Lietuvos Mylėtojų Dr-stės Susi
rinkimas įvyki subatoj, 13 dienų 
7:30 vai. vakarKJ. Norvaišo svetai
nėje 3338 So. Auburn avė. Drau
gai, malonėkite’ akilankyti laiku.

Valdyba.

LSS. 4 kuopos veikalo Nepalaidoti 
kūnai repeticija įvyks pėtnyčioj 12 
dienų rugsėjo, 7:00 valandų vakare 
J. Norvaišo svet. 3338 So. Auburn 
avė. Draugai ir draugės, malonėkit 
pribūti laiku, i— Komitetus.

An.c-Draugystė Lietuvių Vėliava 
rikoj No I, susurinkimas įvyks ne- 
dė.'ioj, rugsėjo 14 dienų kaip 1 vai. 
po pietų Davis Square Park sveti
nėje, prie 45-tos ir Paulina gal. 
Gerk, draugai ir draugės, malonė
kite atejti laiku, nes turim daug 
sv; i bių reikalų.

—Nutr. rast. D. Motuz

Svarhios prakalbos rengia PPD. 
mašinistų ir metalų darbininkų lo
kalus, No. 300 Mildos svetainėje, 
rugsėjo 12 dienų 7:30 vai. vakare. 
Kalbės K. J. Geležėlė tema pramo
ninis komunizmas ir Viena Didelė 
Unija. — Kviečia komitetas.

St. Charles, III.— Naujai organi
zavimas Lietuvių Darbininku Val
gomų daiktų Koopcratyvės Bendro- 

j vės susirinkimas bus nedėlioję, rug 
•sėjo 14, 2:30 vai. po pietų airių 
j bažnytinėj salėj.
prisirašę taipgi tie kurie dar nepri
sirašę malonėkite ateiti ir 
Syti. — Komitetas.

Visi, kurie esate

prisira

Brighton Park. — LDLD. 
mėnesinis susirinkimas buš 
ge, 11 rugsėjo, 7:39 valandų 
'I'. Maženio svetainėje 5'831 South 
Kcdzie avė. Draugai ir draugės, ma
lonėkite susirinkti laiku, 
labai daug

101 kp. 
kelver- 
vakarc

nes turim 
svarbių dalvkų aptart.

— P. Gura.

Chicagos 
dainininkai 
susirinkti pelnyčius vakare, rugsėjo 
12, j Fellovvship House svet. 831 W. 
33-rd Place kaip 7:30 vakare bus 
dainų ir lošimo repeticija. Visi turit 
būti, nes reikia prisirengti prie atei 
nančio vakaro. —J. Gedraitis.

Lietuvių Vyrų Choro 
ir lošėjai, malonėkite

LDLD. 86 kuopos susirinkimas į- 
vyks pėtnyčioje, 12 dienų rugsėjo, 
8 vai. vakare Liuosybės svet. 1822 
\Vabansia avė. Nariai visi kviečiami 
atsilankyti, nes yra svarbiu reikalų.

— Sekr. J. Galvidis.

Burnside. — LSS. 322 kuopos su
sirinkimas įvyks ketverge. 1! d. rug 
sėjo 8 vai. vak. J. Mačiukevičiaus 
svetainėje, 1036 E. 93-rd SI. kampas 
Dabson avė. Nariai kviečiami pri-į 
būti laiku, nes yra svarbių reikalų!

NUŠOVĖ ĮNAMI IR PABĖGO.
Po 18 valandų klajojimo gat

vėse, baimės už papildytą žmog
žudystę, Angelina Parpalita, 950 aptarti. — Valdyba. 
W. Madison gt., vakar atsidavė 
į policijos rankas. Moteris pasi-

Pajieškau jaunos poros žmonių ar 
našlės, kuri prižiūrėtų namus. Duo
du kambarį su šviesa ir apšildymu, 
o su užmokesčiu susitaikysime. Al- 
sišaukil pn. 3112 So. Halsted St., 
2-nd fl. nuo 9—10 vai. ryte ir 
8 iki 9 vak.

fflJKALAUJA MOTERŲ SKUDU
RAMS SKIRSTYTI.

HARHY DHAR,
1 117 Blue l.;lau<l Avenue

nuo

Pajieškau savo brolių Bronislovo 
ir Petro Sinkevičių iš I ietuv-H pači 
na Suvalkų gub., Panemunės parap. 
Žūklės kaimo. Keli metai atgal dir
bę Tingių kasyklose Cherry, iii Jei
gu kas žinote 
mi

REIKALAUJA senos žmonos arba 
poros senyvų žmonių prie dabojimo 
dviejų vaikų. Duosiu jiems ruimų, 
šviesų ir šilumą. Ats'šauk'te laišku 
tokiu adresu: No. ii, Naujienos, 1737 
South Halsted St.

1NS1TĖMYK didelį pigumų, turi 
būti parduotas krmipinis namas su 
pridėtiniu lotu prie 81 ir Morgan 
gatvės, dideli kambariai, gazas, ele
ktra, maudynė, visas kaip naujas, 
arti Halsted gatvės karų linijos. At
sišaukit tuojaus pas Chas Suromski, 
ir kump. 3346 South Halsted gal? 
Atdaru vakarais. '

irha jus patįs prašo 
atsišaukti šiu<> adresu:

G. Sinkevičių, 
Cui’ckmi avė., Detroil, Micb.

Pajieškau savo pusbrolio Kazi
miero šupiniuko ir švogerio Anta
no Jukniuko jiedu paeina iš čeika- 
budės kaimo, taipgi pajieškau savo 
pažjstamų, aš paeinu iš Suvalkų gu
bernijos. Marijampolės apskričio, 
Skriaudžių parap., Mikalajevo kai
mo; prašau atsišaukti katras tik 
mum* pažįsta, i John Chernauskas, 
3313 South Auburn avė., ('.hieago, III

Pajieškau savo švogerio Vincento 
Labanausko Suvalkų gub. Krosnos 
par., girdėjau gyvena (’levelande, 
Dilio 5 metai atgal gyveno Chicago- 
je. .lis ar kas kitas praneškit šituo 
adresu:

SI., Chieago,

REIKIA DARBIN INKŲ
REIKALINGAS 

LINOTYPISTAS.
Pastovi vieta pirmos kle- 
sos linotypistui.
Mokestis gera* Atsišauki
te tuojaus j Naujienų 
spaustuvę.

REIKALAUJA merginų prie dar
bo dirbtuvėje. Gera mokestis, pu
sė dienos subatoj. Atsišaukti, 900 
W. 181h St.

REIKIA moterų j dirbtuve, pas
tovus darbas, 35 centai į valandų, 
1(1 valandų i dięąą, subatoj pusė die 
uos.

1)00 W. 181 h St., (Chieago, III,

REIKALINGA 25 merginų prie 
dirbtuves darbo, $14.00 sanvaitei, 
nuo stukii.i padaro po $17 ir $20 
savaitei. Atsišaukite: American In- 
sulated Wirc A Cable C.o., 951 \V. 
21 St., Chieago, III. Tel. ('.anai 1854

MERGINU
N t O 1 I IKI 16 METU/ REIKALAI' 
JAMA PRIE LENGVO, ŠVARAUS 
RANKU DARBO, BE MAŠINŲ, SMA 
GIA DIENOS ŠVIESA DIRBTUVĖJ, 
8 VALANDŲ DIENA. GALIMA PA
DARYTI $16 Į SAVAITE.
COLUMBIA FAESTNER COMPANY 

3229 So. Ashland Avenue

REIKALAUJA siuvėjų prie mote
rų paprastųjų ploščių; linkėtina pri 
tyrusieji siuvėjai; vieta pastovi; 8 
vai. diena; $30 į savaitę ir daugiau, 
mes parodysime jums kaip. Alsišau 
kitę pas Urbanek Brothers. Ladies 
Mail and City Tailoring Co., 3250 
Ogden A ve., mieste.

REIKALAUJA moterų ar merginų 
.pslsli iicnfas gelumbines atkar- 

W9 Wes» Di-pas. Heli 
v’- ^-i g; t

Reikalingas : įsakantis b'.iė',r>s, 
kuris mokėtų kalbeli angliškai, lie
tuviškai ir i.. »:k ».-•!<« ., Geram • i.uin- 
ninkui, darbas ant visados.

.1. Strumskis, 
1835 AVahansia Avė., Humboidt 611)9

REIKALAUJA merginų ir mote
rų prie darbo saldainių dirbtuvėje. 
8 valandos darbo dienos. Gera mo
kestis.

I1OIT BROS. 1121 W. 14-th St

REIKALINGĄ.mergina prie abel- 
no namų darbo, gera mokestis, ma
ža šeimyna, drabužių plaut nerei
kia. Kreiptis tuojaus pas \V. Mise- 
vich, 3548 So. Halsted St.

REIKIA kriaučiaus vakarais i 
kostumeriškų Šapų. Gera mokestis 
geram kriaučiui, atsišaukit tuojaus.

S. Missas, 
3616 South Halsted St Chieago, 111.

1.1-

’k Ii niauja 50 pečkui ių 
Ir darbininkų.

Geriausios darbo ir gyvenimo 
h g-s. Geri naujoniniai m.mai 
bai žemomis nuomomis. Mes I
iuv bažnyčias, mokyklas, pasilink
sminimo Getas. žmonės atėję čia 
padaro didelę pažangą ,r uždirba 
geras algas per apskritus metus. 
Važiuokite tiesiog New Yorko cen-T.SS. 81 kuopos susirinkimas' Važiuokite tiesiog New Yorko cen- 

.... .. Jvyks 11 dienų rugsėjo Liuosybės traliu gelžkeliu pas Aluminum dom-i
pasakojo, kad praeito panede- p/etninėje. 1822 Wahansia avė. Pra- pany of America, Massenoje, N. Y.
lio naktį ji nušovusi savo įnamį,’džia 8 vaTT vakare. Todėl visi drau- arba rašykite pas p. James Sprin-

, . rr . *. , i i •• ir draugės pribukit, nes yra svar ger, 4 Smithfield, SI., Piltsburgh,tiilę Zohbergę, po to, kada jisbilJ ,.cik.lhj. _'x B.n<tokaiii», rast. Pa.

PARDAVIMUI

PARDUODAMA mūrinis namas vie
nu pagyvenimu ir buvo saliutui* pr\ 
šakyje, pn. 1905 Canalport Avė. At
sišaukti reikia pn. 1907 Canalport 
Avenue

PARSIDUOLA bučernė ir groccr- 
nė geriausia ^ieta geram žmogui. 
Kas norit pasipelnyti, meldžiu ne
praleisti tos progos, 
pardavimo yra ta, kad išeinu į sa
vo locnus namus. Kas dėl kainos 

'■i sutiksime. Atsišaukti pn. 699 
W. I I PI. St. Stainis.

Priežastis
DIDŽIAUSIAS bargonas Chicago- 

je , purs < ’.'ida 2 lotu, krūvoj (i;’x 
130 pėdų pildai pat 72 ir Archer Av. 
ant puikaus kalno su 15 žaliuojan
čių aržuolų. Atsišaukite pas savi
ninkų.

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

PARDAVIMUI dvi puikios žydin
čios liavendros. Kas mylit papuošti 
namus atsišaukite pas J. Baltrėnas, 
1707 South Halsted St.

PARSIDUODA — geras groserių 
šleifas I irt avių nugyvento j vietoj. 
Gera vieta geram žmogui. Tclefonuo 
kitę Normai 5828. Klauskit Houle- 
han.

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

PARDUODAMA labai pigiai pia
niną, groja ir atrodo kaip nauja. 
Taipgi parduodama 5 važiuoti auto
mobilius, išrodo ir yra kaip naujas. 
Didelis bargenas už grynus pinigus 
pusdykiai, arba gal sutiksime mai
nyti ant loto ar žemės su primokėji 
mu kreiptis tik laišku.

Chas Urnick,
22(1 So. State St. Room 1328 Chieago

Gyvenk kaime 
Dirbk mieste.

Penki akrai puikaus juodžemio, 
aptverto, prie kieto kelio tįk 50 
minučių važiavimo iš Chicagos Bur- 
lingtono geležinkeliu. Jus galite pa
daryti gerų gyvenimų ant šitos že
mės ir laikyti savo vietų Chieago- 
je.

RAKANDAI
EXTRA BARGENAS.

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

Residenclja 1922 So. Kcdzie Avė., 
Chieago, III.

T1KTAI ši MĖNESI.
Griausis pasiulinimas gaus puikų 

tikros skuros seklyčios setų, varto
tų 30 dienų, vertas $175. Mes esame 
priversti taipgi pratuštinti daug ki
tų seklyčios setų vėliausios slailės. 
Mes taipgi turime visokiu divonų. 
fonografas. PRISIUNČIAMI- U2- 
DYKA. Priimame Liberty Bonds. 
\VI-STEBN I-UBNITURE STORAGE 

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

deliomis nuo 10 iki 4 vai.

PARDUODAMA Naminiai daiktai 
visas froidinis setas dėlei išvažia
vimo j farmas. Kreipkitės: 1135 
Independent Blvd. Mikolas Kakliau-

AUT0M0BIL1A1
BARGENAS — 2 “Lozier“ limuzi

nai po vienų važiuoti. Paimti užsko- 
las. Geriausis pasiūlymas gaus 
karus. The Crystal Rock Oil Co..

3932 So. Emerald Avė.

PARSIDUODA automobilius už 
$325.00. Automobilius 1911 metų. 
Mitchell, 6 cilinderių, 5 sėdynių. 
Mašina gerame stovyje, geri gumai. 
Pampinsiu laisnį ir važiuoti išmo
kinsiu. J. Mikšis, 3127 So. Emerald 
Avenue.

RANDAI
išduodama pagyvenimas 5 kamba

riais, arba ati Juosiu už prižiurėji 
ma 2 vaikučių dienomis po keletu va 
landų, vienas yra 2 kitas > melų. 
Be pagyveninio dar primokėsiu At
sišaukite vakara’a/po 6 vai. 38'5 So. 
Halsted St.

.it— .........  .

N AMALŽEMĖ
PARDUODAMA namas dviem pa

gyvenimais po 7 kambarius ir ga
ražas. Kaina $4500 Atsišaukite pn. 
637 W. 54 PI. antros lubos.
________ £________________________

40 AKRŲ
GEROS ŪKEI ŽEMĖS 

PALOS PARKE
PIRKTI AR MAINYTI 

šitas gražus šmotas žemės 
prie Wabash gelžkelio tik 22 
mylios nuo Chicagos. Arti ge
ros transportą ei jos ir miesto 
bulvarų. Rašyk ar ateik1 artes
nėms žinioms.

PAUL BAUBLY, 
1404 W. 18-th St., Chieago.

‘Tel. Onai 6296.

Didelis pigumas. Kaimj $1,50(1.
Lengvos išlygos, 
l'ašvk, telefonuok. ar ateik. 

PAUL BAUBLY. 1101 \V. 18-lh St.
Tel.' ('anai 6296

Ncgyventojas savininkas sako p-u* 
duosiąs pn. 918 W. 35 PI. mnrinį 
namų I pagyvcnin.ais su imuiniu 
nameliu užpakalyje. Nuomas dabar- 
atneša $19; galiu <* gauti daugiau; 
kaina $5,000; išlygos.

NAUJIENA.
Parduodama naujas, didelis mūri

nis mimas plytų apačia iš nryšakio, 
2 pagyveniniais, su prieangiu iš už
pakalio, gana augštas gyvenimui, 
cementinis ponųmis. Šių savaitę turi 
Imti parduotas nors ir pigiausia 
kaina. Didelis bargenas. Rašykite 
n.i.s (3i:is Urnick Trustee, 220 So. 
State st., Room 1328, Chieago.

SKUBINKITE!
Galite nusipirkti namus už 

rendą.
Savininkas prispirtas parduo

ti namus kuogreičiausia. Na
mai 7 ruimų dviejų augščių. 
62-ra gatvė netoli Halsted. Gc- 
raili stovyj. Kaina $3,00’. len
gvi išmokėjimai. Atsašaukite 
tuojaus į Naujienų ofisą; klau-

MOKYKLOS

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyrišku ir Moteriškų A p rėdai ų.

Musų sistema ir ypatiŠkas mokini
mas padarys jus žinovu i trumpa 
laiką.

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

Elektra varomos mažinos musų 
siuvimo skyriuose.

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

Petrenos daromos pagal Jūsų mie- 
rą — bjle stailčs arba dydžio, iž bi 
le madų knygos.
MASTER DESIGNING 8CH0OL

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

Kampas Lake St. ant 4 lubų

VALENTINE DRESMAKING l 
COLLEGES

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

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

SARA PATEK, Pirmininkl

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 Halsted 
gatves.




