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Nauja Pabaltijos konferencija 
prasidėjo

gybę lenkų agentų ir šnipų ir 
suėmė dokumentus i 
propagandos, kuri parodo suo
kalbį nuversti Lietuvos valdžių.

.. . . Plieno darbinin 
ku streikas

tead, Pa. Carnegie dirbtuvėse 
dirba apie 90 nuoš. amerikie
čių. Bet jie sustreikavo sumaži
nus jiems mokestį. Streikas 

buvo labai kruvinas ir darbiniu 
kai pralaimėjo. Tada amerikie
čiai nebegrįžo, o jų vietas 
tas užpildė ateiviais.

16 žuvo rasinėse 
riaušėse.

Truc translalion filcd with the post- 
master at Chicago, III. Oct. 3, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Francijos butas 
priėmė taikos 

sutartį.
sipažino, kad jų mieriu buvo su
kelti pereitą mėnesį generalį 
streiką Kaune ir kitais budais GARY PAKARTOJA SENATUI, 
iššaukti sumišimus, duodant KAD JIS GRIKŠTAI ATSISAKO 
Lenkijos armijai pretekstą inler TARTIES SU DARBININKAIS, 
vencijai. Vienok delei veikimo 
Lietuvos slaptosios policijos, 
suokalbis nepavyko. I

Lietuviai visoje galyje yra 
sujudę ir įpykę ant lenkų veiki-'

11 n V) ir visur laikomos demon- 
kininkai, ypač Anglija ir Ameri- Gracijos, kuomet protesto re- 
ka, butų pasitarti. zoliucijos yra siunčiamos tai-

Darbo partija taipgi norėjo p^s konferencijai ----
tuojau veikti žemės klausime Į Lietuviai atsišaukia į taikos de-, imius senato darbo komitetui, 
ir konfiskuoti be atlyginimo tus nedaleisti tolimesniu įsi- Vienok šiandie jam teko smar- 
Pabaltijos baronų ir kitų di- veržimų ir provokacijų jų ša- 
džiuosius dvarus. lyjc.

Svarsto taika su bolševikais
Svarbi permaina Estonijos valdžio
PABALTIJOS ŠALIŲ 
RENCIJA DORPATE 

DĖJO.

KONFE-
PRASI-

prie už-Konferencija laikoma 
darytų durų, žmonės entuzi 
antiškai pasitiko delegatus.'

1. — Pabaltijos valstybės Lie 
tuva, Latvija, Estonija, Finlan- 
dija ir laikinė valdžia šiaurvaka
rinės Rusijos laiko Dorpate kon
ferenciją.

Estonija, kurios delegatai 
Pskove padavė ultimatumą bal- 
ševikams, kad Estonija nesitars 
atskirai su bolševikais, bet tik 
kartu su kitomis Pabaltijos ša
limis, atidarė konferenciją ir 

veda ją premieras Straiul- 
mann.

Dorpatas yra mieguistas se
nas universiteto miestas, bet su 
lig savo didumo tiek pat sujudo 
dek i Pabaltijos talkininkų kon
ferencijos, kaip Paryžius delei 
taikos konferencijos. Nors 

traukiniai su delegatais atvyko 
auštant dideliame lietuje, dide
lės minios susirinko kartu su 
priėmimo komitetais, dėvėju
siais augšlas skrybėles ir fra
kus. Karinis benas griežė Esto- 
nijos himnus delegatams lipant 
iš traukinio, o rota kareivių sto
vėjo iškėlusi pagarbai ginklus.

Konvencijos susirinkimai yra

Irus-
RIAUŠĖS ARKANSAS JAU AP- 

SISTOJO.

Plieno trusto galva sako, kad 
vieni tik ateiviai streikuoja. 
Amerikiečiai gi geri — jie ne
sideda pri streiko.

VVASIIINGTON, spalio 2. —
Plieno trusto ||alva Elbert II.1 

Pliryžiuje.1 Garv ir šiandie davė savo lindi- ui* I

Nėra permainų.
PITTSBURGH, Pa., s. 2.— 

Plieno darbininku streiko si
tuacijoj nėra jokių permainų, 
sako darbininkų vadovai, nors 
Irusias skelbia, kad darbininkai, 
ypač amerikiečiai, šimtais grįšią 
į darbą. Streiko vadovai tam 
grieštai užginčija.

Youngstovvn, O. policija areš
tavo 5 streikierius nevu už ban
dymą sukelti riaušes.

Bet dar daugiau žmonių už
mušta ir sunkiai sužeista.

ATSTOVŲ BUTAS RATIFIKA
VO TAIKOS SUTARTĮ 372 

BALSAIS PRIEŠ 53.

Butas taipgi ratifikavo susivie
nijimus. Senatas baisuos už 
kelių dienų.

PARYŽIUS, spalio 22. — At
stovų butas šiandie ratifikavo 
taikos sutartį su Vokietija 372 
balsais prieš 53. 73 nariai bu
to susilaikė r.u o balsavimo.

kiai susikirsti su niekuriais se
natoriais, kuriems nepatiko jo 
užimtoji griešta pozicija prieš 
darbininkus. Bet ir šiandie Ga
ry pakartojo, kad jis grieštai at
sisako tarties su organizuotais 
darbininkais. Girdi, unijos yra 
pavojum visai šaliai ir jei jos 
Įgytų kontrolę, jos sunaikintų 
visą pramonę ir šalies gerovę.

Jis h,t virai pasakė, kad net 
senato tyrinėjimai atneša blėdį, 
nes čia tie “nedorieji elemen
tai’ gauna progą išreikšti savo 
nuomonę. Tuo senatoriai at
siduria rolėje padrąsintojų. tu 
“nedorųjų elementų”. O pasta
tymas viso klausimo prieš visuo 
menės nuomonę, trusto galvos 
žvilgsniu, yra labai kenksimin- 
gu darbu.

Darbininkus Gary padalina į 
tris rūšis: amerikiečius, natura- 
lizuotus piliečius ir svetimša
lius, kurie nėra piliečiais. Ge
riausiais esą amerikiečiai dar- 
bhunkai, jie prie streiko neprisi
dėjo ir neklauso tu “nedorųjų 
elementų” — kurstytojų. Pa
prasta kalba kalbant, Gary pri
pažino, kad visi amerikiečiai 

yra streiklužiais. Kiek bloges
niais yra naturalizuoti piliečiai. 
Jų tik tūla dalis dalyvauja strei 
ke ir jie esą daug ramesni. Ant 
jų Gary dar deda viltį. Bet tie 
foreineriai, kurie nėra piliečiais, 
tai nė žmogaus vardo neverti. 
Girdi, tik jie sukurstė šį strei- 

I ka, kelia sumišimus ir reika
lauja unijos. Jie ne tie nedorėliai 
foreineriai, tai viskas butų ra

iniu. Kad jis butų žinojęs, kad 
tie foreineriai taip negerais pa
sirodys, jis niekad nebūtų jų 
samdęs. (O Gary samdėsi tuos 
“foreinerius”, kad jie atlikda
vo sunkius darbus ir už žemą 
mokestį, kad jie buvo pigesni ir 

{nuolaidesni darbininkai, negu 
i ilgiau išgyvenę šioje šalyje dar
bininkai. Tik iš tų foreinerių 
jis ir suėmė milžiniškus pelnus, 

tifi i kada ir tie pagalios susi
prato, tai ir jie pasidarė nege
rais ir nedorėliais).

Gary čia pat prisipažino, kad 
jis su pagelba tų nedorėlių fo
reinerių, kurie sudaro didelę di
džiumą trusto darbininkų, pa
sidarė milžiniškus pelnus. Plie
no Irusio grynas pelnas, kaip 
sakė Gary, per paskutiniuosius 
keturis mietus, užmokėjus vi
sus mokesčius, siekė net $890,- 
728, 897. Vien tik 1916 m. trus- 
tas gryno pelno turėjo 303,449,- 
476.

Vienok (rustas grieštai atsisa
ko tarties su darbininkais. Tarp 
jo ir darbininkų negali būti jo
kios arbitracijos. Darbininkai 
negali nieko sakyti, ką bosai tu 
ri daryti, bet vien tik klausyti 
bosų paliepimų ir atsiduoti jų 
malonei. /

Senato komitetas už poros die 
nų išvažiuos į Pittsburghą ir 
kitus miestus tyrinėt streiką 

ryt jis pasijautė blogiau ir tapo anĮ vietos. Po Gary liudijimų 
pašauktas specialistas iš Phi- 
ladelphia, pasitarimui.

______________ (Nuo parusimo šios žinios lie- 
Triie Iranslntion file<! with ihe post-11paėmė Dvinską, o kores- 
inaster at Chicago, III. Oct. 3. 1919 pondeutas perėjo sovietu Busi
ąs rei|liire<l by the act of Oct. (i, 1917 jon)

Mūšiai prie
Dvinsko

BELGIJOS KARALIUS 
ATVYKO.

LIETUVIAI STUMIA BOLŠE- 
VIKUS PRIE DVINSKO.

NEyV YORK, s. 2. Belgijos 
karalius ir karalienė su sosto 
įpėdiniu šiandie atplaukė į Ame

HELENA, Ark., spalio 2. — 
Federaliai kari u menei saugo
jau! Elaine ir kitus apielinkinius 
miestelius, cinu siautusios ra
sinės riaušes kiek apsistojo. Bet 
šiandie dar daugiau žmonių su 
žeista ir užmušta. Tarp užmuš
tųjų yra aldennanas Lilly, ku
ris su kareiviais vežė suimtus 

, keturis negrus. Vienas negrų 
| pastvėrė aldernjano revolverį

™ , i r.i i n    ir ii nušovė. Bet kareiviai pas-True translalinn fi!c<l witn the pnet- ‘ '
nurler ai C.hicago, III. Oct. 2. 1949 kui nušovė visus 4 negrus. Kiek 
os reųuired by the act of Oct. 6,1917 dabar žinoma, baltieji žmo

nės ir 11 negrų yra užmušta. 
Kalbama, kad 4 negrai yra už
mušti, bet jų lavonų dar nesu
rasta. Keletas žmonių yra taip 
pavojingai sužeisti, kad veikiau
sia mirs.

Gubern|atorius irgi atvyko j 
riaušių vietą. Ties Elaine neg
rai apšaudė gubernatorių. Viso

Anglijos gele- 
žinkeliečiti 

streikas.

ir vienbalsiai ratifikavo sutartis

;r ' Lenkai veržiasi per Demarkaci
jos liniją. Lietuvoj sugauta 
daug lenkų šnipų ir agentų.

Chicago Daily Nevvs specialis 
korespondentas Isaac Don Le
vin.“ rūgs. 4 d. telegrafuoja iš 
Dvinsko savo laikraščiui (tele
grama perduota į Copenhageną 
Lietuvos armijos kurjeru):

“Dabar aš buvau su Lietuvos 
armija arti Dvinsko (Dinaburgo 
Daugpilės), kur aš gyvenau se
noj vokiečių landynėj dnt kai
riojo kranto Dauguvos upės. 
Skersai atvirą laukų už dviejų 
viorstu buvo raudonosios ar

mijos pozicijos. Dešimt dienų

kysis po įvairius Amerikos mies 
t u s.

Truc Irnnsiniion filed wilh the post- 
master at Chicagof III. Oct. 3, 1919 
as reqnired by the act of Oct. (>, 1917

Atmetė priedus
FALL PRIEDAI PRIE TAIKOS 

SUTARTIES ATMESTI.

Atmesta 58 balsais prieš 30. 
Abi pusės skelbia pergalę.

TARYBOS SU VALDŽIA 
NEDAVĖ PASEKMIŲ.

Valdžia paskelbė, kad nešauks
ianti parlamento specialio po
sėdžio.

toriui nepataikyta.

šali narna. Niekurie delegatai 
pasakė, kad jie nemano, jog tai
ka bus padaryta su bolševikais. 
Kiti gi tvirtina, kad laikas Pa
baltijos šalims veikti vien sa
vo interesuose ir padaryti kų- 
nors pašalinimui pavojaus nau
jo bolševikų užpuolimo, kokis 
atsitiko pereitą sausio mėn.. » 
demobilizuoti armijas, kurios 
dabar saugo rubežius, kad ka
reiviai galėtų sugrįsti prie dar
bo ir atnaujintų apsistojusias 
industrijas.

dž’au pereiti į sovietų Rusiją. 
Už kelių valandų po mano at
vykimui lietuviai pradėjo ofen- 
sivą linkui Dvinsko.

Per kelias dienas aš jodinėjau 
palei frontą jieškodamas ra
maus sektoro, bet be pasekmių. 
Tame laike lietuviai paėjo 40

WASIIINGTON, spalio 2.
30 balsais prieš 58 senatas šian
die atmetė senatoriaus Fall 
priedus prie taikos sutarties, 
kurie panaikina Amerikos da-

LONDONAS, spalio 2. — Ofi- 
cialė konferencija, iš kurios bu
vo tikimasi, kad ji sutaikins ge
ležinkeliečių streikų, liko per
traukta, 
padaryta, 
paskalas, 
k imas.

Trae tmnsk'^’nn file'’ w»tb t h** pn«t- 
master at Chienuo. III. O°t. 3 1,,p> 

jas reciuired by the act of Ool. 6.1917
AMERIKIEČIAI SULAIKĘ 
JUGO SLAVUOS KARĘ.
W ASHINGTON, s. 2. - Ame- 

irkos laivyno spėkų interevnei- 
ia Trau, Dalmatijoj, neprileido 

j kraujo praliejimo, ♦‘kuris /|al

ir tarp Francijos ir Anglijos. 
Viso 501 balsas paduota už tas 
sutartis. *

Senaths irgi tuo jaus pradės 
svarstyti laikos sutartį. Ka
dangi senato komitetas užbai
gė studijavimų sutarties, deba
tai senate galbūt nesitęs dau
giau kaip keturias dienas.

Premjeras Clemenceau daly
vavo visame posėdyje. Po su- 
skaitymui balsų jis atsistojo ir 
tapo 
riais

apsuptas atstovų, su kū
jis kalbėjosi.

Jokio susitarimp ne- ‘ ... v ~... . . tarp Italijos ir .Ingo Slavijos ,Pirmiau buvo paėjęs i ,
į . ... -i • pasak sekretoriaus Daniels pn-kad pasiekta susital-i , tduoto senatui raporto Amerikos 

laivyno spėkų Europos vande- 
komanduotojo admirolo

Turi gauti maistą.
Pastarasis reikalas yra dides

nis, kadangi paskutinis siunti
nis misto nemokamam išdalini
mui jau atvyko. Kada jie iš
sisems. Pabaltijos šalįs pačios 
turės rupinties apie save. Iki 
šiol Amerika ir Anglija teikė 
didelę pagclbą maistu ir kito
mis reikmenimis, bet dabar ta 
pagelba sumažėjo. Klausimas 
maitinimįo gyventojų po išsemi

nų svarbiausių klausimų svars
tomų konferencijoj, po apsvars 
tymui ką daryti su bolševikų 
pasiųlymu.

SVARBIOS PERMAINOS 
ESTONIJOS VALDŽIOJE.

Estbnijos nacionalė demokra
tų partija ištraukė iš valdžios 
savo tris atstovus': užrubežinių, 
reikalų ministerį Pošką, vei
kiantieji užrubežinių reikalų 
ministerį Tonnison ir justici
jos ministerį Taakson. Tas duos 
Socialdemokratų ir Darbo parti
jos didesne galę vedime šalies 
reikalų. Darbo partija, vado
vaujama premiero Strandman 
pritaria pradėjimui tarybų su 
bolševikais, neatsižvelgiant į tal
kininkus, kuomet nacionalė de-|

dėjo bombarduoti Dvinską. Visi 
tiltai, apart geležinkelių tapo 
sudeginti besitraukiančiu rau- 
dongvardiečių. Lietuvos gene
raliniu štabui leidus atvykau į 
priekines pozicijas, kad paban
džius pereiti Dauguvą iškėlus 
baltą vėliavą. Visa štilis vaka
ruose nuo Dauguvos yra su

naikinta. Miesteliai ir kaimai 
liko visiškai sunaikint laike ru
sų-vokiečių mūšių. Unkštos 
miestelis, už kelių kilometrų į 
vakarus nuo Dvinsko yra visai 
sunaikintas ir tik bažnyčios 
giruvėsiai tepasiliko. Laukai 
yra išrausti eilėmis tranšėjų, 
šimtai gerai subudavotų Jau
dintų yra užimti lietuvių.

Kada aš buvau vienoj tokių 
landvnių, raudonieji vienų die
ną 11 vai. ryto pradėjo artileri
jos ataką prieš mus, padegdami 
netoli nuo mus dvaro namus. 
Vėliau jie sukoncentravo savo 
ugnį ant musų pozicijų. Šovi
niai plyšo apie mus, sunaikin
dami landynę už kelių pėdų nuo 
mano landynės ir sužeisdami du 
kareivius. Bombardavimas tę
sėsi apie valandą. Po kiekvie
no sunžimo mes laukėme nu- 
krintant šovinio, bijodavomies 
mirties ir palaidojimo po griu
vėsiais.

tarties šutvei tų komisijų.
Kadangi • atmetimas priedų į 

iškalno buvo žinomas, vyriau
sia reikšmė balsavimo yra ati
dengimas, kad opozicija turi už 
tektinai spėkų atmesti taikos 
sutartį, jeigu nebus priimti už- 
ganėdinantįfs susilaikymai prie

30 senatorių, kurie balsavo 
už Fall priedus prisižadėjo bal- . 
šuoli prieš sutartį, jei nebus 
priimti susilaikymai, taipjau pri 
sižadėjo 8 kiti senatoriai, 4 ku
rių nebalsavo šiendie, o kiti 4 
balsavo prieš Fall priedus. Tie 
38 senatoriai yra daugiau negu 
reikalinga atmetimui sutarties.

Opozicijos vadovai todėl ma
no, kad jie gali diktuoti ral 
kavinio sąlygas be darymo nu
sileidimų prezidentui ar tai- 
kiemsiems rezervacijonistams, 
kurie šiandie stojo su adminis
tracija. Iš kitos pusės adminis
tracija grųsina atmesti sutartį, 
jei susilaikymai bus perdaug ra
dikali.

Abiejų frakcijų vadovai iš
reiškė pilnų užsiganėdinimą* pa
sekmėmis balsavimo. Adminis
tracijos spėkų vadovas Hitcho- 
ock pasakė, kad balsavimas pa
rodo, kad senatoriai nedarys 
nieko, kas reikalautų pasiųsti 
taikos sutartį pasirašiusiem- 
siem jos permainymui.

Lenkų veikimas Liteuvoj.
Be kariavimo su bolševikais, 

lietuviai taipgi turi kivirčų su 
lenkais, kurie keliose vietose 
perėjo demarkacijos liniją ir 
kocentruoja savo spėkas arti 
žeižmariu, Košedarų ir Vieviu,

mokratų partija norėjo, kad tai- Lietuvos policija areštavo dau-

Prezidentas vis dar nesveikuo- 
ja; pasišaukė spesialistų.

WASHINGTON, s. 2. — Ne
žiūrint pailsio prezidentas Wil- 
sonas vis dar nesveikuoju. Ši-

Skaitykite ir Platinkite
N A U J I E N AS

Dvi šaljs ratifikuoja.
Francijos atstovų buto ratifi

kavimas taikos sutarties su Vo
kietija gali būti skaitomas ant
ros didžiosios valstybės užgiri- 
mu Versaillės taikos. Anglija 
jau ratifikavo taikos sutartį ir 
formali* paskclbini is ratifika
vimo laukia tik pranešimo iš 
Australijos, kad paskutinė An
glijos turinti savyvalda kolonija

Admirolas Knapp sako, kad 
Amerikos jurininkai nebuvo iš- 

pirmininkas'sodinti iki po nuvykusių i Trau 
j amerikiečių ir italų olicierų 

j pasitraukti, po to, kaip jie už
klupo ir suėmė mažą serbų gar
nizoną.

Vienas italu oficierius ir trįs 
kareiviai pasiliko ir Amerikos 
jurir.inkai tapo išsodinti, kad 
apgynus juos iki atvyks į mies
tą serbu kareiviai.

Amerikiečiai veikė prašant 
italu komanduotojui Dalmatijos 
pnkraštvi ir jurininkai tuojau 
pasitraukė kaip tik atėjo serbų 
karinmenė.

Italų užpuoliku komanduoto- 
jas tapo atiduotas kariškam teis
mui.

Valdžia nutarė, kad parlamen , nvse 
tas nebus sušauktas sąryšyj su Knapp.
industrine situacija. Sušaukti 
parlamentą pareikalavo telegra
fų Darbo partijos
William Adamson, opocicijos va 
dovas atstovų bute, vakar, bet ■ perkalbinimo italų užpuolikus 
valdžia nutarė laikytis savo pir- 
mesnio nuosprendžio sušaukti 
parlamentą tik spalio 22 d.

J. H. Thomas užreiškė šian
die, kad kitos unijos atnaujins 
pastangas tarpininkavimo ir 
kad geležinkeliečiai nieko neda
rys, kad pakliudžius tam tarpi
ninkavimui.

Kad Fra nei jos senatas užgirs 
taikos sutartį, apie tai nėra ma
žiausios abejonės.

Galutinis ratifikavimas dar toli.
Reikalingas yra užgirimas 

trijų didžiųjų valstybių, neskai
tant Vokietijos, pirm negu su-

kuo uanar įvyks pertrauka ra
tifikavimuose sutarties.

CH1CAGOJE GATVEKARIŲ 
KARFERAI 5c, BET...

Gatvekarir, kompanija nesutin
ka sų teismo nuosprendžiu ir 
lups 7 c.

CHICAGO. — Vakar teisėjas 
E. C. SnUitb iš Springfieldo iš
nešė nuosprendį, kad Chicagos 
gatvekarių korporacija ima 7c. 
karferus nelegaliai, kad legali 
akrferai yra 5c ir kad public uti 
lities komisija nelegaliai pakėlė 
kainą karferams pirmiaus neiš
tyrus! gatvekarių kompanijų 
turto ir ar reikalingas tokis pa
kėlimas kartėlių kainos.

Toks teisėjo nusprendis aiš
kiai pasako, kad karfėrai, bent 
nuo valandos išnešimo nuospren. 
džio turi būti 5b, taip aiškina ir 
miesto advokatas, bet gatveka
rių kompanija, žinoma, su tuo 
nesutinka ir lupa nuo pasažierių 
po 7c. O jai tas, žinoma, yra 
pelninga, kadangi ji vien tik į 
vieną dieną sulupa iš pasažierių 
$90,000 daugiau negu ji gautų 
imdama 5c. Ji pateisina savo 
Įlipimą 7c tuo, kad ji šiandie 
apeliuos į įaugštesnį teiesmą ir

unijos prezidentas Tighe popa- kol tasis neišneš gautino nuo- 
sakojo senatoriams kadel Gary sperndžio, ji nemažisianti važi- 
samdėsi ateivius, o ne jo giria-1 nėjimo kainų. Ir ji daro kaip 
muosius amerikiečius. Jis pa-' ji nori. Mat, visur piniguočio 
sake, kad prie 1890 m. Homs- tiesa.

20.000 LAIVŲ BUDAVOTOJŲ 
SUSTREIKAVO NEW YORKE

Uosto ir vilkikų darbininkai irgi 
streikuoja.

NEW YORK, spalio 2. Ma
šinistų unija paskelbė, kad 20,- 
0(M) mašinistų, dailidžių, dūdų 
tiesėjų ir lauko darbininkų su
streikavo vakar Brooklyno lai
vų budavojimjo yarduose, ka
dangi neišpildyta reikalavimo 
įsikelti 25 nuoš. algų ir įvesti 
44 vai. savaitę.

3, (MM) uosto darbininkų su
streikavo šiandie Brooklyno.

4. CMM) darbininkų ant vilkikų 
palei Atlantiko pakraštį, įskai-

sutartį, bet nėra paskirta die
nos balsaivimui. Japonija, kaip 
dūla suprast, lauks Amerikos 
žingsnio pirm negu ji ką darys 
su laikos sutartim. Paleidimas 
Italijos parlamento atidės Ita
lijos ratifikavimų sutarties ma
žiausia iki gruodžio mėn.

inžinierius, sustreikavo šiandie 
vidurdienyj. Reikalaujama pa
kėlimo algos.
Laivų budavotojai streikuoja.

SAN FANCISCO, s. 1. - - Lai
vų budavotojai San Francisco, 
Takoma, Portland ir Los Ange- ( 
les yarduose sustreikavo šian- j 
die. Seatle laivų budavotojai ( 
nesustreikavo, gavę iš unijos. 
paliepimą pasilikti prie darbo, j

Liaudis
padaro NAUJIENAS tuo, 
kuo jos yra-DIDŽIAUSIU 
LIETUVIŲ DIENRAŠČIU 
PASAULYJ. žmonės 
NAUJIENAS skaito, pati
na, gina per jas savo 
reikalus, per jas perka, 
parduoda, susiranda dar
bus, susiranda gimines ir 
||až^stamus, sužino viską 
kas dedasi pasaulyje, 
Amerikoj, Chicagoj, o taip
gi suseka, kokių progų, 
kokiuose bizniuose pasitai
ko.

Žmonės kasdien pripildo 
dauielį Naujienų skilčių 
įvairiais savo pa j ieškoji
mais, atsiliepimais, pasiuly 
mais, apskelbimais, ir tą 
jie daro patįs, beveik be 
jokių pastangų iš pusės 
NAUJIENŲ administraci
jos. |
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JUBILEJINIS Kas -Dedasi Lietuvoj

Dr. V. Kudirkos Draugijos Dešimts metų sukaktuvių

Nedėlioj, Spalio 5,1919
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 

2244 West 23-rd Place,

Pradžia 6:30 valandų v; |;are.
Chicagiečiai kviečiami skaitlingai atsilankyti, nes nūs ti

kimės, kad kiekvienas bus užganėdintas, kadangi Dr. V. Kudir
kos dnJigija visados parengia puikų programų, taip ir šį kartų 
padarė.

PROGRAMAS BUS SEKAMAS:
1. Lietuva Tėvynė musų. Išpildys brolių šarpalių orkestrą.
2. Kalba ........................................................... A- Moiilvidas
3. Duetas ..................... P"kų Eleonoros ir Sofijos Jasinskaičių
4. Solo smuiką. Vytautas Briedukas akomponuojant

Algirdui Briedukui
5. Lietuvių kvartetas.
6. Valse Teisto..................................  J- Sibelius ir A. Jarnefelt
7 Sojo....................................................... p-le Ona Budauskaitė
8. Solo — Daina ......................................  Briedukas

akomponuojant Al. Briedukui.
9. Duetas................................. Eleonora ir Sofija Jasinskaitės
10. Sudiev mazurka Kudirkos, .... brolių Šlrpatių orkestrą

Po progran)o šokiai tęsis iki vėlybos nakties. KOMI i Ei AS.

Svarbios Prasafcs:
Rengia P. P. D. Unijos Lietuvių Skyrius 601

Temoje: ‘VISUOTINAS STREIKAS” ir “PRAMONI
NIAI BEI POLITINIAI KALINIAI”

PETNYČIOJ, Spalio (Oct.) 3 d., 1919 m., 8 vai. vakare.
MILDOS svetainėje, ant 3 lubų, 3142 S. Halsted St.

Kalbėtojai kalbės lietuvių ir anglų kalbomis
■ - Kviečia KOMITETAS.

cijo
Rengia P. P. D. Unijos No. 604. Lietuvių Skyrius.

Temoj “AUGINE VERGIJA“, skaitys J. O. Svitrianin. v
NEDALIOJ, Spaliu (Oct.) 5 d., 1919 m., 2 vai. po pietų

& ILDOS Svetainėje ant 3 lubų, 3142 So. Halstcd St.

P:> prek kcijos bus klausimai. Norinčius laikų naudin
gai praleisti kviečia KOMITETAS.

Vokiečiu darbai.
Taurage. Bevažinėjant po 

Tauragės apskrit, daug tenka 
girdėti skundų nuo žmonių ant 
vokiečių armijos, kuri dabar

tiniuose laikuose pavirto į plėši
kų gaujas. Birželio 26, 4 vo
kiečių kareiviai nuėję pas Jonų 
Kasperaitį, Bildenių kaime, iš
nešė 4 kumpius didelius, 4 ma
žus ir vienų skilandį. Padaryti 
nuostoliai siekia 1,000 auksinų. 
Vokiečiai išeidami numetę ant 
stalo 1(M) auksinų ir išsigabeno 
iš kaimo džiaugdamiesi, kad 
pavyko laimėti.

Liepos 26 d. Tauragės dvaro 
vokiečiai (nes jų ten stovi su
virs 50 kareivių) pradėjo griau
ti daržinę. Majorato dvarų ad
ministratorius p. Paulius nuėjo 
skųst ies pas orlskomendantų 
pulkininkų Hole, pastarasis pri
kalbėjo paaukštintu balsu daug 
nenųdonumų, parodė su ran
ka duris, šaukdamas “araus.”

Rugpjūčio 5 d. ginkluoti vo
kiečių kareiviai vedami vieno 
miesto žuliko, kurį pažino, nak
ties laike užpuolė pil. Jankaus- 
kį gyvenantį Tauragės dvare. 
Išpradžios Jankauskis neleido 
juos j vidų, tada vokiečiai pra
dėjo laužti duris. Jankauskis šo
vė kelius sykius ir tokiu bildu 
sukėlė kitus dvaro žmones. Už
puolikai bijodami papulti Lietu
vos kareivių arba milicijos ran- 
kosna, pabėgo. y

Bugpjučio 6 Tauragės nuova
dos viršininkas nuvažiavo iš
tirti dalykų. Aiškiai buvo įtar
ias Flioteris, kuris ve^lė vokie
čius, bet vokiečių kareiviai at
sisakė jį išduoti Lietuvos teis
mui, tardami, jog Flioteris prie 
jų prisirašė kariuomenei ir dėl 
los priežasties jie neišduos.

Daug panašių atsitikimų bū
na ten, kur dar neišsigabeno vo
kiečių kariuomenė. Jie kaip pa 
razytai sėdi Lietuvoje ir trukdo 
vidujiniai Lietuvos tvarkai.

[Kauno “Laisvė“] A lepūs.

Lietuvos Mokyto u Suvažia
vimas Kaune.

rinko kuriamąjį biurą, kuriam 
pavedė knoveikiausiai įkurdin- į 
ti profesines mokytojų sąjun
gas tose apskrityse, kur jų dar 
nėra ir sušaukt Kaune ne vėliau, 
kaiį> Visų šventėj tų sąjungų de
legatui susirinkimų, kuris turės 
galutinai nustatyt ir priimt pro
fesinės Lietuvos mokytojų są
jungos įstatus, išrinkt sąjungai 
valdybų, pasirūpint mokytojų 
laikraščio leidinio ir kt.

Toliau susirinkimas kalbėjo 
apie mokytojų algas, mokyklų 
programas ir vadovėlius. Del 
algų susirinkimas nutarė taip: 
visi mokytojai gauna lygių pa
grindinę mokytojo algų ir to
liau kas 5 metai po 25 nuoš. pa
grindinės algos kaipo priedų; 
tuo palaiko Kauno ir Vilniaus 
mokytojų delegatų konferenci
jų nutarimus, ir tat pakartoti-., 
nai pabrėžia ministerijai. Del 
vadovėlių kalbėjo šviet. minist. 
atstovas p. Busilas. Mokytojai i 
skundėsi, kad šiemet kaip ir 
pernai mokyklai truksiu vado
vėlių, kad ministerija ncener- 
gingai tų dalykų rūpinasi P. 
Busilas atsakė, kad šio reiškinio 
priežastis esąs brangymetis ir 
pinigų stoka, kad trūksta žmo
nių, mokančių lietuvių kalbųjį 
pabrėžė, kad net mokytojų tar- i 
pe reta tokių žmonių rast. . į

Toliau buvo smulkių suma
nymų, kuriais susirinkimas pa
baigė savo darbuotę.

Laiškai iš Lietuvos.

Tuojaus Perkant
3261-3300 So. Morg h SI., Lotas 50 per 125, namas 15 per 65, 

dviem augštais mūrinis namas, su 2 storais ir 1 pa gyvenimais. 
Bandos atneša į metus $1320.00. Geriausia vieta bizniui South 
Sidėj. Kaina $9000. Išlygos $2000 įmokėti, lykis ant mort- 
gečio aj'ba mėnesinėmis išmokomis. Apsišaukite pas savininką, 
FRANK and SEGAL, 105 W. Monroe ST., Tel Majestic 7690.

Rugp. m. 18 ir 19 d. j Kaunu 
suvažiavo Lietuvos mokyktoju 
iš įvairių Lietuvos kraštų. Susi
rinkime dalyvavo 160 mok. Su
važiavimo tikslas — įkurti pro
fesinę visos Lietuvos mokytojų 
Sąjunga. Susirinkimui pirminiu 
kavo mok. žigulis. Pirmų ir 
kuone pusę antros dienos susi
rinkimas pravertė besvarstyda- 
mas sąjungos įstatų projektą. 
Daugiausia ginčijosi apie tiky
bos mokymą pradedamosiose 
mokyklose. Iš pranešimų paaiš
kėjo, kad kaip kur mokytojai 
esti verčiami dėstyt mokiniams 
tikybų. Susirinkimas norėda
mas, kad prie kuriamosios są
jungos galėtų prisidėti visokių 
įsitikinimų žmonės, šį klausi
mų nutarė taip: mokytojas ne
turi būt verčiamas dėstyti moki
niams tikybą, ,vadinas, kas no
ri, gali dėstyti, kas nenori, gali 
nedėstyt. Bet pridūrė, kad mo
kytojai, apsiėmę dėstyti tiky
bų negali imti už tat užmokes- 
nio.

Sąjungai kurt susirinkimas iš

Marijonai šiušaitei, Cbica- 
goj, rašo jos giminaitis iš Mic
kų, Papilės valšč., Šihulių ap
skričio:

Brangiausioji ciocele, sveiki
nam tamstą aš, Antanėlis, ir 
mano injania, ir velijam tamstai 
geriasusios sveikatos. Aš pats • 
sirgau du kartu dabar pagijau. ! 
Tiktai vienu du palikom, musų 
tėtė mirė pernai per Velykas. Į 
Palikom labai biedni. Pas mus 
viskas labai brangu: rugių pū
ras HM) rublių, cukraus svaras 
5 rub., sviesto svaras 8 rub., 
kiaušinis 30 kap., kepurė 15 
rub., naginės 8 rub., bateliai to
kie kaip man 100 rub. Aš ne
turiu nė jokių balelių, ir nėra 
iš kur turėti. Bėda, ciocele, vie 
n.am pasilikusiam vargti. Pas 
mus buvo didelė vaina. Mes 
gavom bėgli į miškus. Miškuos 
prabuvome .penkias nedėlias. 
Kaip parčjom, nieko nebera
do:)),, nė drabužių, ne šėpų, nė 
lovų, nė langų. Negalima nė 
apsakyt kiek mes mes vargo 
kentėjom. Po tų karių užėjo li
gos: žmonės sirgo kolera, die- 
najH) dešimtį žmonių kavojo. 
Belas kas paliko nesirgęs, ir mes 
sirgon), o Kte ir mirė. Pasiil
gau labai visų dėdžių ir savo 
brangios ciocelės, ir labai dėka- 
voju už gromata: taip džiau
giuos, kad negaliu nė, apsakyt. 
Sudiev, brangi ciocele, lauksiu 
vėl nuo jūsų gromalėlės. —

Domininkui Vedeckiui, 81 W. 
3-rd st., St. Charles, Ilk, rašo 
jo giminės iš Pikelių sodos, Er
žvilko valsčiaus, Tauragės aps
kričio:

Apturėjom gromatų nuo jū

—- ——............. • Krutumuose Paveiksluose' ■ .....

18,000 Chicagiečių ir 500 Delegatų 
Amerikos Lietuvių Seimo Sykiu 

Su Lietuvos Laisvės Varpu

KRUTMIEJI PAVEISKLAI
Amerikos Lietuvių Seimo ir Lietuvos Laisvės Varpo išleistuvių 

milžiniškos parodos, kuriose dalyvavo suviršum 
18,000 žmonių,yra jau užbaigti ir

Rodomi Chicagoje
PRIEŠ IŠSIUNTIMĄ LIETUVON

Paskutinį kartą šiandien vakare

RĖVOS TEATRE ANT T0WN OF LAKE
47-ta, gatvė ir ‘Ąshland Avė.

Kalbės ir vargonais gros kompozitorius Šimkus, dainuos p. M. Bu
kauską. Reikia 6000 žmonių, k H du kariu pripildžius puikiausių, milži
niškų Bevos teatrų. Visi kas gyvas, atsilankykite. Tai paskutinė proga, ne
apleiskite.

Paveikslai bus rodomi du syk Pirmas rodymas prasidės 7 vai. 
vakare. Antras 9 vai. vakare. Svetainė atsidarys 6:30 valandą.

Ši^crutamieji paveikslai yra tai milžiniškas nusisekimas. Chi- 
cagos ir visos Amerikos lietuvių pastangos ir darbai įeina i pasau
lio istorijų. Atsilankyk ir atsivesk su savim savo draugus. Pa
matysi dfUžiausj Amerikos lietuvių veikalų, ir sykiu sušelpsi savo 
tėvynę. Ką pamatysi ir*girdėsi neužmirši- savo visą amžių. Bus 
tai nemirtina atmintis. Ateinančios t gentkartės gėrėsis musų 
darbais. Nepraleisk šios nepaprastos progos.

Vakarai bus pamarginti puikiu muzikališku programų. 
Įžanga tik 50 centų vaikams 25c.

■ I I I III ■ I I ——  II II  III ■■■................... .............. I ................

Pelnas eis sušelpimui Lietuvos tavo tėviškes, tavo giminiu.

Širdingai kviečia visus Lietuvius ir Lietuvaites 
Lietuvos Laisvės Varpo KOMITETAS.

ŪKĮ

sų liepos 26. Sveikinam jus grau 
dingomis ašarėlėmis, visi musų 
nameliai. Naujienos pas mus to
kios, kad negali nė apsakyti ne 
aprašyti. Tikros valdžios dar nė
ra; nežinon), kas mus valdys. 
Brangenybė didelė. Karo laiku 
pasiliko!)) visai suvargę; svieto 
labai pamažėjo, musų Paupiuos 
apie dešimts žmonių mirė. Taip
gi mirė inorčiaus 4 dieną Ve- 
deckienė, Dominyko motina; ki 
ti Vedeckių namuose sveiki, ir 
tėvas sveikas. Tcopilis parėjo 
iš vainos ronytas, o Napoliono 
dar nėra.

Dabar sveikinam švogeri Po
vilų Šernų ir Pranulį. Jeigu tą 
gromatų gausite, tai antroj pa
rašysime daugiau. Seselės mano 
ir broliukai sveiki; močiaka nuo

Pinigais už

Laisves- Bondsus
$50, $100, $500, ir $1,000.

KrauseValstijinisTaupymo

1311 Mikvaukec Avė., 
Bankas atdaras subatomis iki 8 vai.

Arli Paulina gal.
Turtas virš $200,000.00.

Apskrita bankininkystė.

jų išėjo; Petras jau ženotas, o

l<gCC«—===-'
v’* v nupirksi gražų $200 fonogra
fo drauge su 24 rekordais, deiman

tine adata, groja visokio padarymo 
.rekordus, vartotas 

tik 30 dienų.
Mes taipgi turi- 

fe'CirĮrffi nic .tikros šikšnos
vi svetinei eilę ir ki

limų.

^es turime ke 
ĮO \\wtl I letq aug.štos klesos 
M ’ i Pbonografų, kuriuos

nies parduosime už 
i bile pašildytą kainą
* || " ll tai kad mes turi- 

Jj V nie pratuštinti vietų.
Skrodevikė Ona jau pora sūnų JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
augina. PRISIUSIME C.................. ..............

S | APŽIŪRĖTI.
Ar nesusirašote su Kostantina ! pmsn^ luojaus.

WESTERN FORNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

oivponaie vvaieroury ir Pran
ciška Juškytc Juliaus mergu- 
čia? Nori, kad gromatų para-
sytų.—

L O. 1). LEIDŽIAME 
Si yra stebėtina pro-

“Vieninteliai Saugi Spyna nuo Vagių”
THE MONARCH CARBURETOR I.OCK CO.
“Monarch Carburetor spyna užrakina gazų ir padaro 

karo pavogimų negalimu.
Sustabdo tekėjimų, užčūdiiu gazų, neleidžia užsidegti ir

EUROPEAN AMERICAN BUREAU

35 N. Deąrborn St. arba 1701 S. Rubie St., Chicagc 
AUGUST J. KVBDER, Phone Central 6531
Pardavėjas. " Canal 322

A. Petratis & Co., Managcrs,
3249 South Halsted Street. Chicago, III.

Siunčia pinigus į visas svieto dalis ir parduoda laivakortes.
Padaro visokius NOTARIJAL1AKUS raitus ir oarupina paš- 

ilis i kurias jau galinta važiuoti. Perky.Liberty 
kurso kaina. Suteikia patarimus žodžiu ar raš-

porlus j tas 
Bonds po dieno* 
tu nykai.

VAL\NI)OS: Kasdien nuo !) Iki 6 po pietų. 
vcrg(‘ ir Subato'.i i 
ryto iki 3 po picly.

l’larninkc, Ket- 
nuo 9 ryto iki 9 v. vakare. Nedaliomis nuo 9 

Telefonas Bnulevard 611.
A. Petrelis, S. f,, l’abijonas.

PIETUIiy
Nedėlioję, Spalio-October 5 dieną, 1919

Pas CfremaiBka i
Lyans, Lllmois

Visi galės pasivalgyti gardžiai jauno paršiuko mė
sos, jautienos, vištienos, zuikienos.

BUS PRIRENGTI GARDUS PIETAI
Clams; zupe visiems dykai. Muzika dy^kai.

Užkviečianie visus pažįstamus ir pažįstamas, jauniki.iičius 
įr jaunikaites, Prasidės 9 vai. ryto ii’ tęsis iki vėlaus vakaro.
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I Lietuviu Dainininkų 
Draugijas.

Viena Muzikos Draugija ren
gias išleisti muzikališkų veika
lą, kuriame tilps įvairių tautų 
po dvi liaudies dainas. Toje kny 
goję nori atspausdinti visų A- 
merikoje gyvenančių tautų dai
nų, originaleje ir anglų kalboje.

kaip dvi kiekvienos tautos. Tik, 
žinoma, nori kad jos butų popu- 
liariškiausios. Lietuviškų popil- 
liariškų dainų yra-gi šimtais. 
Taigi mes ir kreipiamės į visus 
Amerikos lietuvių dainininkus 
ir dainininkes, prisiųsti musų 
adresu vardus dviejų dainų, ku
rios labiausiai įnėgianios apie- 
linkėje. Mes-gi jas gavę ir pa
sikalbėję su vietos lietuviškos 
muzikos žinovais paduosime 
tas, kurios pasirodys daugiau
siai vartojamos. 4Mes žinome, 
kad lietuvių Tautos himnas yra 
visur dainuojamas, taigi jo nei 
nesiųskite. Siųsdami adresuo
kite:

Lithuanian Bureau,
124 E. 28-th Str.,

New York, City

KVIEČIA KARALIŲ IR 
KARDINOLĄ.

CHICAGO. — Miesto taryba 
vakar specialiame posėdyje nu
tarė pakviesti aplankyti Chica
go, kaipo svorius Belgijos kara
lių ir karalienę ir Belgijos kar
dinolų Mercier.

TELEGRAFO CENZŪRA NU
IMTA FRAKCIJOJ IR AUSTRI

JOJ.
PARYŽIUS, s. 1. — Visi cen

zūros suvaržymai vidurinių ir 
tarptautinių telegrafinių susinė
simų,, kurie veikė Fra nei j o j nuo 
rugpjūčio 1914, tapo panaikinti. 
Pradedant šiandie telegramas vi 
sose kalbose ir šifruose vėl yra 
leidžiama siųsti.

V1ENNA, s. L — Cenzūra ant 
k rasos ir telegrafinių susižino
jimų tapo panaikinta oficialiu 
paliepimu.

Žinios is Lietuvos La i k rašei ų

Lietuviu Prekybos Bendrove
Žemiau paduodame ištraukas iš Kaune išleistos “Lietuvos”, Lietuvos 

valdžios organo No. 184, Rugpiučio 23 d.:
“Amerikos Lietuviai skundžiasi, jog labai maža gauna iš Lietu

vos žinių, ir todėl nežino Lietuvos padėties. Jie nori visa kuo padėti 
Lietuvai ir tuo tikslu yra atvažiavęs*p. Karosas ir p. Romanas. 
Jiems labai gero įspūdžio padarė Kauno demonstracija buvusi 17 
rugpiučio d.

“Ponas Karosas ir p. Romanas 20 rugp. d. mano išvažiuoti . iš 
Kauno ir bus Amerikoj 6 rugsėjo d. iš kur jie važinės po provincijas 
ir Lietuvių kolionijas su agitacija, nurodydami kuo gali padėti Lie
tuvai, ir nuplėšdami Lietuvos padėti. Netrukus manoma suteikti 
medžiaginės pašelpos.

“Amerikoj yra sisikurus Prekybos Bendrovė kurios tikslas yra 
pirmiausia vest prekybą su Lietuva; atidalyti savo sandėlius, ir tt. 
Kada Lietuva atsigaus po karo sunkenybių turės įsteigti dirbtuvių 
medžiagą išdirbi’, nes Lietuva vien žemės ukiu negalės pralobti.

Amerikiečiai išsintė į Lietuvą 300 dėžių maisto savo giminėms. 
Bendrovė išsiuntė 10 tonų maisto (ryžių, riebalų ir cukro), kurs 
ateis * apie 1 rugsėjo dieną jį perduos Pramonės ir Prekybos 
Ministerijai. Su tuo siuntiniu ateina 5 dėžės drabužių, kuriuos sudėjo 
Amerikos Lietuviai Raudonajam Kryžiui: 3 dėžės Karo Ligoninei 
ir 2 dėžės Raudonojo Kryžiaus Ligonei.

“Bendrovės tikslas paremti Lietuvos ateitį, jai rupi, kad šalis 
butų turtinga ir kad amatai aukštai stovėtų. Dirba tam, kad Lie
tuva būt laisva ekonomijos ir politikos žvilgsniu”.
Iš virš paduoto straipsnio matyti ką Lietuvos žmonės apie Lietuvių 

Prekybos Bendrovę rašo.
Lietuvos žmonės pasitiki jai, Lietuvos valdžia pasitiki jai, tai-gi ir 

Amerikos Lietuviai drąsiai gali pasitikėti.
Lietuvių Prekybos Bendrovė augina savo kapitalą. Dabar jai reika

linga didis kapitalas sekantiems darbams.
i 1. Užpirkimui ir pasiuntimui Lietuvos valdžiai visokių Lietuvai rei

kalingų prekių. . .
Užpirkimui pasažierinio laivo, kur’uomi Amerikos lietuviai galė
tų grįžti į tėvyškę.
Prisidėjimui prie brolių Vailokaičių “Lietuvos Ūkės Bankos”, 
Kaune.
Įsteigimui Bankos skyriaus Amerikoje.
Atidarymui pinigu siuntimo į Lietuvą skyrių.
Atidarymui sandėlio ir dirbtuvės Lietuvoje.

*

I )<ik Inrns

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

M):30 ryto iki 12
2 iki 4 po piet, 7 iki 9 vak.

Telefonai ,
Ofisas Yards 2544 
Namai

DATRIJOTilMAS J
• Paččduma® turi Dut 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK
Kapitalas ir Perviršis 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth anų 

Jackson Sts.
ŠIO1 K CITY, IA.

Dr. I. E. Makaras
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Perkėlė savo vietą j numirusio 

DR. 1). J. BAGOČIAUS ofisą Ro- 
selande, III. Praktikuos tarpe lie
tuvių šiameTnieste ir apielinkėse.
Ofisas: 10900 So. Michigan Avė.

Telefonas Pullman 342 
Roseland, III.

Rezidencija: 4515 SoJ Wood St., 
Telefonas Yards 723

Chicago, III.

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas. 

NAUJIENŲ NAME
1739 So. Halsted St, Chicago, III. 
Valandos: 9 — 12 ryto ir 2 — 9 

vakare.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
,4N A U J , E N A S M

Akiu, Ausų, Nosies ir Gerklės Specialistas

H

Jw

-
ar

Aš siūlau jums nemok Imu išmėginamų gydymų, nemoka
mus vaistus ir savo širdingų patarnavimų jūsų ligoje..

Ar jums skauda galvų, skaudų ; Jus, turite kruopas ant vo
kų, opas, šašus, silpnus akių nervus ir raumenis? Visa ta gali
ma išgydyti.

Mano nietodos žvairoms akims atitaisyti yra saugus, be skausmo, pa
daromas be chloroformus, be ligoninio darbo mano ofise. Aš galiu 
reikia atitaisyti nieko nelaukus, kadangi jie pasidaro trumpesniais, bei 
nurodyti jums tūkstančius žmonių, kuriems atitaisiau akis. Vaikų akįs 
tuojaus atitausius regėjimas pasitaiso.

DR. F. 0. CARTER
120 S. STATE STREET

22 metai prie Statę gatvės.
Vai mdos nuo 9 iki 6. Ncdeldieniais nuo 10 iki 12

Nemokamas

Pasiūlymas

Darbo 
žmonėms 

neturintiems 
darbo.

•SĖT

Norėdamas gauti nemokamą gy dymą,'turi atsinešti šitą kuponą.

DAUG ŽMONIŲ ŽUVO 
POTVINYJE.

MEXICO, CITY, s. 1. Potvi- 
niai šiaurinėj dalyj ChiapAs val
stijos subatoj ir nedėiloj prida
rė baisių nuostolių. Clilon mie
stelis liko sunaikintas, bet kiek 
žuvo žmonių dar neapskaityta. 
Mažiausia (500 namų sunaikinta 
ir tūkstančiai žmonių liko be 
pastoges. Valdžia gavo prašy
mą pasiųsti nuken tėjusiems 
maisto.

BERKMAN PALIUOSUOTAS.
ATLANTA, Ga. s. 1. Alexan- 

der Berkman, jkuris buvo nu
leistas kartus su Emnia Gold
man už konskripciją kliudyti 
draftui, šiandie tapo paliuosuo- 
las iš federalio kalėjimo. Jis

t EiU'inai Goldman gręsia de
portavimas. Jie abu paeina iš 
Rusijos. s

BERLINAS IŠRENDUOJA 
KALĖJIMĄ.

BERtlNAS, s. 1. — Taip di
delis yra trukumas namų Bor
tine, kad miesto valdinikai da
bar išrenduoja k a maitas sena
jame kalėjimje, kaipo gyvena
muosius namus. Išlaukinės ka 
meros duoda geriausią rcindą.

Apako išgėrę plaukų toniko
MOBILE, Ala., nigs. 29. — 

Du vyrai girdėjo, kad plaukų to
nikas užveria daug alkoholio, 
todėl jie nusipirko nuo pedlio- 
riaus to toniko ir jjišgėrė. Bet 
vietoj pasigerti, jie abu apako. 
Pedlioriaus irgi negalima apkal
tinti, kadangi jis negali atsaky
ti už tai, ką žmonės daro su jo 
parduodamu tonikų.

Komikas pasimirė.
LOS ANGELES, Cal. rūgs. 30. 

Vakar čia pasinuirę pagarsėjęs 
k ru taniųjų paveikslų komikas 
Bilt Parson.

Anglijai gręsia arbatos badas.
LONDONAS, s. 1. — Angli

ja bijosi arbatos bado. Nuola
tinis kįlimas kainų privertė dau 
gelį prisipirkti arbatos ir dėlei 
to prasidėjo jos trukumas.

5.
6.
Tie visi darbai reikalingi prie Lietuvos atstatymo. Juo daugiau šė- 

rinmkų turėsime, tuo geriau darbą galėsime atlikti ir tuo didesnis pel
nas bus šėrininkams. t

Kviečiame ir Tamstą prisidėti su savo kapitalu. Jau atėjo laikas 
veikti. Tuojau sėsk ir išpildyk žemiau paduotą aplikaciją ir prisiųsk 
sekančiu adresu:

LjitHuiartian Sales Corporation
120 TREMONT STREET, BOSTON, MASS.

Aš .šiuomi užsirašau ................ akt ijų Lietuvių Prekybos Bendrovės kuri yra
inkorporuota ant dviejų milijonų doleriu kapitalo, ir prižadu išmokėti po penkis 
dolerius ($5.00) už kiekvieną akciją. Su šia aplikacija įmoku ............ •.........
dolerių. Likusius išmokėsiu pagal reikalavimą.

Bendrovė pasilieka sau teisę bile koki užsakymą atmesti, Užsirašęs tolinus su
tinku, kad Bendrovės organizatyviai i.škašėiai butų padengti iš pirmiausiai įplau
kusių mokesčių. Ant ko ir dedu savo parašą ir ženklą.

Diena .................................. Menesio
Užsiėmimas ........................................

1919

arasas

Miestas

Vynuoges, Vynuoges!
Vynuogės valgymui, vaisių koše 

Jei ir kitoms naminėms vartonėms, 
Californijos, New Yorko, Michiga- 
no kas kokiomis apštimis nori gur- 
belials, kvapelėmis ar vogonais. Tel. 
Main 2835. Klausk Dan Coyne'o.

Coyne Bros.,
119 So. Water St.

žemos kainos 
Atsakantis tavoras 

Mandagus 
patarnavimas.

P. K. BRUGHAS
Mes užlaikome pilnai viso
kių tavori.i, atsakomų laik
rodėlių, 11 k. aukso, šliubi- 
nių žiedų ir visokių auk-| 
sų ir deimantu. Viskas yra 

parduodama viena per 
rinta žemiausia kaina. 
Taipgi viena kaina visiems.

Priimam Liberty Bonds už pilną j^ertę.

P. K. BRUCHAS
3321 South Halsted Street Chicago.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durų, Lentų, Rėmų ir Stogams 1’opierŲ.

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

3003-3029 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS.

Chicago, III.

Moterim i r Vyram
Dr. J. 6HANKS
Gydytojas ir Chirurgas
Jeigu jus nesi* 
jaučiat gerai 
ateikit pas^ 
mane

Ofisai: 
859 North 

_ Robey Street 
Vai.—8 iki 10 a.m. 

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

11 rytą iki 7 vai. vak.
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, NAUJiems i Kolčako armijas ir vijo jas V. BARTUšKA IR j. GABRYS 
UTHUAN'AI, DAILY tolyn vis gilyn j Sibirą. - “IŠGAMOS.”— “IŠGAMOS.”

Publiahed Daily except Sunday by 
the Lithuanian Newi Pub. Co, Ino.

Editor P. Grigaitis

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506
Niuijienos eina kasdiena, išskiriant 
ncdčldienius. Leidžia/Naujlenų Ben-1 
drevė, 1739 S. Halstėd Si., Chicago, 
I1J. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicago j e —- pačta:

Metams .................
Pusei metu ..............................
Trims mėnesiams ......... .
Dviem mėnesiam ..............
Viena mėnesiui ..................

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

Suvienytose ValattjoHe, ne Chicagoj, 
paeta:

Metams ...................................
Pusei metą ........................... .
Trims mėnesiams .................
Dviem mėnesiam ..................
Vienam mėnesiui ..................

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

ss.oo
3.50
1.6 5
1.45

. 75

02
12
50

$5.00 
8.00
1*25'šiaušia būdas išrišti Rusijos 

•• 65 į klausimą. Klysta čia ir bol- 
| ševikų pritarėjai, kurie su

Metams .../........................ $7.oo tokiu džiaugsmu šūkauja a-
Tusei hictų ............................  4.00
Trims mėnesiams .................. 2.00

Pingius reikia siųst Pačio Monei 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Bet dabar tas laimėjimų 
tarpas, matoma,’ pasibaigė, 
nes Kolčako armijos jau i- 
ma varyti bolševikus atgal, paliepė žinomam kunigui, D-rui 
Kituose frontuose bolševikų 
priešai spaudžia juos dar la
binus. Gen. Denikinas at
kariavo nuo jų visą pietinės 
Rusijos sritį; ukrainiečiai 
išginė juos iš Ukrainos; 
šiaurvakarinė Judeničo ar
mija veikia Pskovo apielin- 
kėje, netoliese nuo Petro
grado. > i

Taip pergalės svarstyk
lės krypsta tai į vieną, tai į 
antrą pusę toje karėje. Ir 
taip dalykai gali dar tęsties 
kažin kiek laiko. s

Klaidingai todėl protauja 
tie žmonės, kurie įsivaizdi
na, kad ginklų spėka yra tie

Lietuvos laikraščiuose buvo 
pranešta, kad Lietuvos valdžia

Visuomenes 
stulpas.

Pėtnyčia, Spalio-Oct. 3,1919
..................-.................... Z—— «

rovė, O ta gerove apsiversing ■ kad kiekvienas kareivis iš 500,-' 
nieką kita kaip tik ing didza- 
nse nelaime darbiniko, tai ira 
ing redikalizma ir revolįnci- rių atlyginimo. Agitacija gavo 
jo, tas ira isz tirinetas nuimi 
irjiis ta sulauksit 
vada seksite. - %

Sindikaliszmas
Revoliucijoniszkas 
kuris visu pirmause sujudina 
darbinikiszkas Unies, O tada 
zmenije nežinodama isz susi
ma iszimto kokeme stovije es- 
anty tay ira kasdien ineme 
varge susimaiszimo kokeme 
stovije esanty tay ira kasdien 
ineme varge suspausta prade
da szuziiiiszkiii karanti ir isz- 
to tarpe draugijų revoliucije 
iszkilo 0 antko tas viskas pa
sibaigė, ant tave biednas dar
bininke. Sindikaliszkas veiks
mas ira prieszu Demokraci- 
jey ir valdibay, Sindikalizmas 
tay ira prigatayvojimas anar- 
kistiszkumo kurio jokis ge
ras žmogus ne pamislit neno
ri nes tay ira žiema euses laip 
snis žmogaus, Sindikalistas 
tay ira redikalas patreintas 
pabijotas kuris vadinasi In- 
ternatioryilistas nežinantis sa
vo zem)es ir kur jis priklauso, 
jis nepažįsta tiesu szalies, ir 
nesuranta kapitaliszko turto 
ir mano pasisavit, nezurint ar 
tiesa ar ne tiesa.

Usztąy nes jis supranta jog 
jo nėra tvirtas padėjimas tay 
žūtis ar būtie, poraug žino 
jog jis karauje bejokiu liesu 
ir supranta jog jo nepriete
lius sujuom neligus daug tvir 
tesnis ka jis su juom niekad 
negales suliktie. Žmogau tau 
laikas suprast kat, tay tu esi 
darbininkas tu esi iszdirbejes 
szios žemes turto ir visokiu 
geribiu usztay tik tau tas 
priguli dėl pagerinimo tavo 
givenimb tau priguli suprasti 
tas usz vis labjause jog tie 
liderey arba ka save vadinasi 
organazatoreis jus tie kurie 
kalba arba priezina j ūme ge
rove ateityje nevierikite jujiu 
jie suvis nėra atsakanti arba 
be supratimo linkuy ateities, 
jie ira jius iszdavikai sikiu ir 
pardaviky, jie ira verti teismo 
ir sunkios korųs.

Daug laimingu darbininku 
randasi szioy kontrey ka pasi 
rodo suprantaezeis szendie- 
nini padėjimu jie nesi rašo ir 
nepristoje tokio uszmanimu 
einar dirba kozna diena. Bet 
eina ir dirda kozna diena. Bet 
ant nelaimes atsirado ir tokiu 
ka iszejo ant streiko.
Iš šito atsišaukimo matyt, 

kad plieno kompanija neįsten
gė net surast “gramotno” žmo
gaus, kuris butų apsiėmęs iš
versti jį j lietuvių kalbą.

000 paimtų karhimenėn ir lai
vyne vyrų gautų po 2(M)0 dole-

■IfflHllilIlffllIlM

jeigu toki

Severos Gydantis 
Odinis Muilas.
yra puikus ir antisep- 
tiškas muilas praus
tis, šveistis, trintis ir 
skustis. Puikus vai
kams prausti. Kaina 
25 centai, be mokes
čių.

Virškihimo 
Taisytojas

Jūsų virškinimo sistema dažnai reika
lauja taisytojo, kuris pakankamai pa
lengvintų jai sveiką virškinimo darbą 
ir tokiu bildu suteiktų' užganėdinimą 
abelna sveikata, sugrąžinant norą val
gyti. sutaisant užkietėjusius vidurius 
ir prašalinant visokias kitas kliūtis.

pradžią premiero Bordeno atsir 
sakymu paskirti specialę val
džios komisiją, kuri turėtų šitą 
klausimų negrinėti.

Toj linkmėj judėjimas ėjo jau 
kiek laiko atgal, bet kada karės 
veteranų konvencija1, turėjusi 
vietos Vancouvere, šitą klausi
mą atmetė, buvo manyta, jogei 
jis nebegalės beiškilti visu savo 
griežtumu. Premjeras Bordens, 
matomai, elgėsi netaktingai at
sisakydamas skirti tokią komi
siją: kaip nebūk, alyva skubiai 
dasigavo ugnies. Tą pačių sa- 

vailę Toronto j buvo surengta 
masinių susirinkimų, kur girdė 
ta daug ytin aitrių žodžių. Juo
se, be to, pasireiškė pakankamai 
nuoširdaus pasiryžimo, kad pa
rodžius, jogei reikalavimas turi 
rimtos paramos pačioj kariume- 
nėj ir dagi publikoj. Gale savai
tės jau buvo aišku, jogei Oltwos 
valdžia pagalios yra pasirengusi 
klausimą atnaujinti, kad tuo bū
du išvengus tolimesnės toj link 
įnėj agitacijos ir nepasitenkini
mo.

V. Bartuškai, išsikraustyt iš 
Kauno. Jo veikimas buvo pri
pažintas kenksmingu Lietuvos 
valstybes gyvenimui.

Tasai kunigas mėgino delei 
to užvesti polemiką su valdžia 
per laikraščius, ir tuo tikslu 
kreipėsi į krikščionių-demokra
tų organą “Laisvę”. Bet ši jam 
ve ką atsakė savo špaltose:

D-rui V. Bartuškai. Jūsų 
laiško “Lietuvos Valdžiai“ 

nedėsime. Valdžios pasielgi- 
Inas su Tamsta teisingas, lo- 
gingas ir liūdnas. Tamstos 
darbas — tai Lietuvos par
davimo darbas. J jį valdžia tu 
rėjo tinkamai reaguoti. Ar iš 
dešinės, ar iš kairės bus kėsi
namasi ant musų svarbiausių 
siekinių — turi būti duodama 
tinkama atrauta. Ir tinkamai 
duota. Mes jai pilnai prita
riam, kaipo teisėtai valstybės 
atstovei. Jei Tamsta ir dabar 
neprasiblaivai iš savo egois
tinio svaigalo, jeigu Tamsta ir 
toliau bendradarbiauji su iš
gama Gabriu ir savo šmeiž
tais trukdai siekti Lietuvos 
nepriklausomybes, tikrai nu
sipelnai Lietuvos išsigimėlio 
sūnaus vardo ir pas mus už
tarymo nelauk. Mes užta
riau! tuos, kas yra nuskriau
stas. Tamsta nusipelnai tei
singos ištaros.
Spręsti apie darbus, delei ku- 

Į rių Lietnvo# valdžia davė “at
ramą” kun. Bartuškai, mes ne
galime, nes jieneaprašyti smul- 
kiaus kauniškėje “Laisvėje”. 
Ji mini tiktai Bartuškos “ben
dradarbiavimą su išgama Gab
riu“. Pastarasis, kaip buvo žinių 
pirmiaus, 
“Au gščia u s ią j ą Ta r y bą 
gino apsiskelbti save 
j u” Lietuvos valdonu. Kares lai
ku jisai bičiuliavosi tai su tal
kininkų agentais, tai su vokie
čiu,. Paskui jisai ėmė sėbrauti 
su lenVais, o pagalios kreipėsi į 
bolševikus ir parašė laišką V. 
Kapsukui, ragindamas jį eiti iš
vien prieš Smetonos valdžią. Ir 
kun. Baltuška, kurį Amerikos 
klerikalai nusiuntė į Europą 
“kovot už Lietuvos laisvę”, susi
dėjo su tuo besąžinišku politi
kos mekleriu.

Pastebėtina tečiaus, kad Gab
rį ir Bartušką pasmerkia, kaipo 
išgamas, net Kauno “Laisvft“, 
kuri yra katalikiškos pakraipos 
laikraštis.

ire tikray
veikalas

Severos 
Gyvasties 
Balsamas 

yra jums tokiu taisytoju, nes mes ži
nome iš tikro prityrimo, kad jis buvo 
atsakančiu vaistu gydanties nuo užsi- 
senčjusio vidurių užkietėjimo, nevirš
kinimo, disjiepsijos, kepenų kliūčių ir 
apskritos negalės. Jis reikia imti po 
kiekvienam valgiui. Kaina 85 centai ir 
4 centai mokesčių visose aptiekose.

W. F. SEVERĄ CO., 
CEDAR RAPIDS, I0WA.

Severos
Odinė Mostis

yra geru tepalu nuo 
niežulio ar šašų, odos 
uždegimo, dedervinės, 
parstupu užsinuodiji- 
mo, padrėkusios de
dervinės, krupy ir sal 
tižiojo niežėjimo. Kai
nu 50 centų ir du cen
tai mokesčių.

Severos Plotkelės 
nuo Galvos 
Skaudėjimo 
yra patariamos nuo 
galvos skaudėjimo. Jos 
veikia greitai ir pa
tenkinamai. Kaina 25 
centai ir 1 centas mo
kesčių.

nuo

Geras 
Linimentas

Įgykite atsargumo paprotį laikyti po 
ranką kaipo apdraudą nuo priepuolio, 
gerą, ištirtą, veikmingą ir duodantį 
geras pasekmes linimentą tokį, koki 
mes siūlome jums, gerai žinomame vai
ste, garsinamame vardu

Severos 
Gotardiškas 
Aliejus

Jis yra labai tvirtas laukutinis vaistas 
nuo visokių skausmu ir gėlimų, kur 
tik tepalas duoda geras pasekmes. 
Pamėgink gydinti juo reumatines ligas, 
tokias* kaip skaudėjimas strėnose, po
dagra, diegimas klube, neuralgija, 
skaudėjimas pečiuose, sutinimas, są
narių ar rauninų sustiprinimas ir toly
gios kitos negalės. Kaina 30 ir 60 cen
tų su 2 ir 3 centais mokesčių, visose 
aptiekose.

Severos
Reguliatorius

yra patarimas kaipo 
apskritas taisytojas 
palengvinimui ir gy
dymui ligų ar nesvei
kumų gavotų mote
rims. Kaina $1.25 ir 
5 centai mokesčių.

pie “sovietų valdžios” per
galės; klysta ir intervenci
jos šalininkai, kurie deda sa 
vo viltis ant Kolčako bei jo 
sėbrų armijų.

Tiesiausia būdas išrišti 
Rusijos klausimų butų bol
ševikų nusileidime Rusijos! 
demokratijai. Tegul dabar
tiniai centralinės Rusijos 
valdonai sutinka pasiduoti 
didžiumos gyventojų valiai 
—tada pasibaigs karė ir ša

lies viduje ir išlauko.

Plieno truato galva, 
Gary, buvo pašauktas duoti 
savo paliudymus senato ko
misijai apie streiko priežas
tis. Jisai užreiškė, kad 
streiką iššaukė “radikališki 
agitatoriai”, kurie nori pas
tatyti industrijas po darbi
ninkų unijų kontrole.

Patįs darbininkai, girdi, 
nenorį streikuot, nes plieno J— 
dirbtuvėse jie gauną di
džiausias algas. “Kokias al
gas gauna Jūsų darbiniu-' p 
kai?” paklausė vienas komi- suvužiavimas, 
sijos narys, “jie gauna net Brooklyne rugsėjo 27 d., padarė 
iki $32:56 dienoje”, atsakė p. laip,.kaip.buvo tikėtasi: naturė 
Gary. “O kiek pas Jus yra princeli prie Komunistų Parti- 
tokių darbininkų, kurie už
dirba po $32.56 < 
vėl klausia jo komisija. “Vie 
nas”, atsako Gary.

*Toliaus plieno magnatas 
aiškina apie darbo valandas' 
savo dirbtuvėse ir sako, kad 
“kaikurie darbininkai dirba 
astuonias valandas dienoje, 
kaikurie dešimf valandų, o' 
kaikurie 12 valandų”. Pak-I 
laustas-gi, kiek yra darbi
ninkų, dirbančių aštuonias, 
dešimtį ir dvyliką valandų, 
jisai užreiškia, kad “viduti
niškai aštuonias” valandas 
dirba 88,904 darbinnikai, 
dešimtį valandų 199,896 dar
bininkai ,o dvylika valandų 
69,284 darbininkai.

Taigi net pagal paties p. 
Gary žodžius, beveik tris 
ketvirtdaliai jo darbininkų 
dirba po 10 valandų dienoje 
arba ilgiaus. Jo “bluff’as” 
su vienu darbininku, gau
nančiu trisdešimt du dole
riu už dieną, negali paslėpti 
tą faktą, kad šimtai tūks
tančių žmonių jo dirbtuvėse 
kenčia 'kaip katorgoje, kad 
tik šiaip-taip išmaitinus sa
vo šeimynas.

Vienok p. Gary skelbia, 
kad streikininkų vadovai e- 
są pasiryžę suardyt šios ša
lies pramoniją ir užtraukt 
baisiausių nelaimių ant vi- 
visuomenės. Tas darbinin
kų lupikas dedami visuome
nės gerovės saugotoju.

P-

Apžvalga i
“LSS. PALAIDOTA“.

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
, prasidėj usis

- ’ " jos (No. 2) ir perkeisti organi- 
dienoie?’”. znci’°? Yard<* i Lietuvių Komu- 

" * tiielll Q<1 i ■ 1 «<<» blnncinill »\>'inislų Sąjungą. Tuo klausimu pri 
imtoji rezoliucija skamba seka
mai :

Kadangi rugsėjo 1 d. {Į 
“N.“ Red.) 1919m. įkūrė Ko
munistų Partija Amerikoje;

Kadangi Lietuvių Socialis
tų Sąjunga yra dubinti to tvir
to, aiškaus proletariškai re
voliucinio judėjimo, kuriame 
susitvėrė minėtoji Komunistu,

Todėl:
1) X-sis LSS. suvažiavimas, 

rugsėjo 28 d. 1919 m. nutaria 
susivienyti su Komunistų 
Partija Amerikoje (Commu- 
nist Party of America), teisė
ti is, kokios yra gvarantuoja- 
mos šios partijos konstituci
joje svetinikalbcms sąjun
goms.

junga, susivienijus su Komu
nistų Partija, vadinasi Lietu
vių Komunistų Sąjunga Ame
rikoje (sutrumpinant: L. K.

Karė Rusijoje
Truc translatinn filetl vvith the post" 
mastai* at Chicago, III. OcL 3, 1919 
as roąiiircd by the nei oi Ori. 6,1917

Ilgokų laikų Rusijos bol
ševikams sekėsi kariauti su 
savo priešais bent viename 
fronte. Jie mušė admirolo

užsienyje
1 ir mė-
“tikruo-

PLIENO TRUSTAS AGITUOJA 
DARBININKUS.

Vienas “Naujienų“ skaitytojas 
prisiuntė mums iškarpą iš 
“Pittsburg Press,” kad parod
žius1, kokių pastangų deda plie
no dirbtuvių savininkai sulau-

Taigi lasei suvažiavimas nu
tarė “Įianai inli” senąją Lietu
vių Sociali ų Sąjungą, gyvavu
sią ir veiki ;ią tarpe Amerikos 
lietuvių pi pusantros dešim
ties metą, rooklyno komunistų 
laikraštis < lei to nutarimo sa
ko:

Vadin si, LSS. tampa ^pa* 
laidota tie nariai, kurie pa
silieka I >S., galės važiuoti pas 
social-b ržujus, kurie tveria 
“naują : ąjungą.”
čia tasai laikraštis parodo sa

vo neicc> ki. .4ą. Tie nariai, ku
rie pasilieka LSS-je, neprivalo 
“važiuoti“ niekur; jie pasilieka 
ten, kur buvo. “Važiuoja“ ne jie, 
o komunistei, kurie išsižadėjo 
savo senųjų principų ir nutarė 
dėtis prie Gaujos partijos.

Ir LS& todėl nebus palaido
ta. Ji liktai bus perorganizuota,u 
panaujinta — apvalyta nuo su- 
anarcluslčjusių elementų.

Minėtoje iškarpoje išspaus
dinta šešioniis kalbomis — lie
tuvių, lenkų, kroatų, slavokų, 
italų ir vengrų — atsišaukimas 
po antgalviu “Go back to work.“ 
Kaipo kur jozą, mes čia perspau
sdiname dalį to atsišaukimo, 
kad skaitytojai turėtų iš ko pasi
juokti. Jisai skamba sekamai 
(žodis žodin):

Ar pameni Wakar buvo 
laisve prusienizmas. O Szen- 
die jau redikalizmas. Kuris 
szvaistisisi tarpe jus darbini- 
kay Po apdangalu (America 
an Federation of Labor) Tay 
ira Po uždangalu Didzausios 
Urnos Ka ira Ameriko, Cze 
randasi keletą redikalu kurie 
prota-uje ingitie dide gale. 
Jie tikisi igaut kontrolavima 
dedziuju industrijų arba dip 
tuviu O polam apverstie anas 
sikiu su sze szale arba ameri- 
ka ing (Reds) arbe po ruliu 
tai ira vartojimu Sindikalisz- 
ino.

Kas ira Sindikaliszmas, 
Tay ira atsakomas arba isz- 
aiszkinimas jusu Organazato- 
riaus Fosterio. Fosteris tay ira 
tas pac autorius ka skelbieju- 
mis savo aproszime ir tikray 
tvirtina j ūmi nemalancze gc-

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

True Iranshdion filed \vitli the post- 
’naster at Chicago, III. Oct. 3, 1919 
as reyuired by thę act of Oct. 6,1917

AUSTRIJA.
Vienna. — (Streikų banga). 

Streikų banga apėmė n^tik pra
moniniais darbininkais, bet taip 
jau ir profesionalus. Daktarai, 
tarnaujantis Sveikatos Departa
mente žada mesti darbą. Jie 
skundžiasi gauną tik 6000 kronų 
mielinės algos, kuomet lempų 
užžiebejai gauna 11,000, o gat- 
vekarių konduktoriai — 14,000 
kronų.

Painiojoj politinėj ir ekonomi 
nėj padėtyj tuo tarpu pasireiškė, 
naujas elementas įsikūrimu taip 
vadinamo “piliečių komiteto” 

— griežtai persistatančio prieš 
Darbininkų Tarybą, Jį sudaro 
samdytojai, dirbatuvių prižiurę 
tojai ir pirkliai. Komiteto už
davinys, kaip skelbta yra griež
tai priešingas socialistų ir kilų 
su jais susidėjusiu, grupių pas
tangoms. Jisai siekiasi maisto 
kontrolę, panaikinti ir nuimti 
blokadą.

KANADA.
Toronto. — (Kareiviai reika

lauja bonusų). Netikėtai iškilo 
naujas svarbus ekonominis klau 
simas dėl pradėtos kariuome
nes agitacijos. Reikalaujama,

SPANIJA.
Madridas.—(Aktoriai organi

zuojasi). Sekdami aktorių ju-i 
dėjimą New Yorkc ir kituose 
Suvienytų Valstijų miestuose, 
Madrido aktoriai — choristai, 
muzikai ets. — įkūrė savo uni
ją. Kaip pranešama, neužilgio 
aktoriai įteiksią samdytojams 
reikalavimų, kai dėl geresnių 
sąlygų darbo ir algų.

Angliakasių likimas beviltis. 
—Asturijos anglies plotuose tuo 
tarpu stūkso suversta 890,(MM) 
tonų anglies. Mažesneses ka
syklos jau uždaryta ir apie iš 
30,000 darbininkų septyni tūks
tančiai neteko darbo. Galimas 

^daiktas, kad jų skaičius dar pa
didės. Kad dalykų stovį padarius 
dar blogesniu, kasyklų savinin
kai savo darbininkams pranešė, 
jogei jie esą nutarę numiušti 
darbininkams algas po vieną pe
setą (20 ccrilų) dienoj:' Tasai 
užreiškimas iššaukė didefliausio 
nepasitenkinimo, kadangi dar
bininkai jau ir dabar skundži- 
si dėl negirdėto visa ko pabran
gimo.

Kad Spa tujos padėtį supratus 
pilnai, reikalinga atsiminti, jo
gei karei besitęsiant šalies an
glių industrija pasiekė netikėto 
savo besiplėtojime laipsnio. Nuo 
4,424,439 tonų 1914 metais, iš
nešamosios anglies apštis 1918 
metais pašoko ant 7,064,463 to
nu. Gi atsidariusi Didžiosios 
Britanijos anglių rinka žymiai 
sumažina reikalingumą Spani-

siras rinka, dagi nupiginta kai- 
na. To neveizint valdžia esanti 
nelinkusi duoti leidimo ekspor
tui.

Angliakasiai reikalauja, kad 
kasyklos butų nacionalizuotos ir 
anglies pervežimo įmonės page
rinta. Tatai, jų manymu, nu» 
mažintų nesvietiškas kainas an-

duoti jasįsuvo šalyje.

Kazimieras Gugis

Miesto Ofisas: 

127 N. Dcarborn St. 
1111-13 Unity Bldg.

Tel. Centrui 4411

Veda visokius reikalus, kaip kritninali&kuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popierast
Namų Ofisas:

3323 S. Halstet? St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1810

DR. A. MONTVID
CHICAGO 

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

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 33G2 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

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

Rezidencijos telefonas West 6126

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro

3303 S. Morgan St. Chicago, 111.

Severos Gyduolė
H| nuo Reumatizmo
scS yra geru maistu nuo 
=S reumatizmo, podagros 
EšS sustirusių sąnarių, 
-si dieglio strėnose ir re- 
~~ uniatinės neuralgijos. 
=E= Žiūrėk tikrai gerai iš- 
ęęįž mėgink. Kaina $1.25 
gžg ir 5 centai mokesčių.

gera

Severos Gyduolė 
nuo Inkstų ir 
Kepenų % 
yra paprastai
nuo uždegimo inkstų 
ar pūslės, šlapinimo 
klinčių, geltligės, skil
vio su rūgimo ir pečių 
skaudėjimo. Kainos: 
75c ir $1.25 su 3 ir 5 
centais mokesčių.

iaiiiiuiiiiiiiiiuiiiiina

W. F. SEVERĄ CO., 
CEDAR RAPIDS, I0WA

Chicago North Shore
& Milwaukee R. R.

Priedinis Traukinių Vaikščiojimas
1919Pradedant Rugsėjo 28,

Traukiniai, kurie dabar eina 
Wabash stočių, eis sekančiai:

nuo Adams ir

MILWAUKEE GREITIEJI
Kas valandą i valandą 

nuo 6 ryto iki vidunakčiui

(Limiteds)

Nedėldieniąis, šventadieniais ir subatų vakarais 
tie patįs traukiniai eis kas 30 minučių į valandas ir 
pusvalandžius.

WAUKEGANO TRAUKINIAI
Sustojantis Tarpinėse Stotyse

— Kas Pusė Valandos — 
Nuo Adams ir Wabash

Išeina lygiai į valandas ir trisdešimt minučių po 
valandai nuo 5 vai. ryto iki 1 vai. ryto.

VALGOMASIS KARAS yra prie traukinių išeinan
čių 8 v. ryto, 12 vai. vidudienyj, 5 v. po piet.

Panašiai traukiniai vaikšto ir atgal i pietus.

Chicagos Tikietų Ofisas

66 West Adams Street
Telefonas: Central 8280

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI
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Liotlivill RaiSlillOSC ko ,lar panašai*’ neturėjome

LIAUDIES KURSAI.
Liaudies Kursuose, kaip tenka 

atsižinoti, bus sistema tiškai iš- 
guldomos kai kurios mokslo ša
kos. Kursų lankytojams bus su j 
teikiama grynai mokslo žinių, 
be jokių partijinių ar frakciji- 
nių nudažymų, taip kad viso
kių pažvalgų žmonė^ tuo bildu 
įsigiję pamatinių mokslo žinių. 
Galės tada rimtai svarstyti ir 
spręsti apie įvairius šios dienos 
keliamus klausimus ir kiekvie
nas patsai išsidirbti savo pasau
lėžvalgą. šitoks rimtas darbas 
šiais užsikarščiavinių laikais yra 
labai naudingas, o lietuviams 
barninkamp labiausiai reikalin
gas. Liaudies Kursai, teikdami. 
gryno mokslo žinių, sislematiš-' 
kai jas sutvarkę, papildys musų mininkas 
žinojimą ir pasidarys tikras 
šviesos šaltinis ir keliarodis mu- lerius

NAUJIENOS, Clileaga, I1L ui. :r. .j ---------------------------- ---------------
Įsų gyvenime. Ligšiol mos nie- mis monkfimis vadina, weU.. . | komiteto pirmininku. Penki tu
ko dar panašaus neturėjome^ sakytom, nieko tokio; jie visi katančiai dolerių tam tikslui jau

Reikėtų todėl labai, kad kuo- mums pritaria kurie dainuoja.
Į daugiausiai lietuvių lankytų Čapl...
Liaudies Kursų lekcijas, kurios kalba; ten 

' prasidės sekamos savaitės pėtny 
etoje (spalio 10 d.) Aušros Mo-

Ihoffmano 
MOKYKLA

I prirengs jus Kolegijon trum- 
| pu laiku. Mes taipgi turime 
R klesas anglų kalbos, kur jus 
R galite išmokti angių kalbą nuo 
R prityrusių mokytojų. Dr. A. 
P Montvidas mokina pas mus 
R lietuvių gramatikos klesą.
I ATEIKITE ŠĮ VAKARĄ pasi- 
| žiūrėti.
| 1537-39-41 North Robcy St.

Arti Milvvaukee Avė.

Krutinės Kliūtis
kartais paeina nuo 
Nosies nesveiku

mo, ar gat nuo su
gedusių migdolinių 
gilių — tonsilų, 

kurie pagimdo Bro 
nchitą ir kosulį. 
Kokia kliūtis nebūt 
jus turite ateiti 
pas mane, kad aš 

jus su atsidėjimu iScgzeminuočiau 
kaipo žinovas, ir pasakyčiau jums 
kaip išsigydyti. Jei kas pasidaro su 
krutinę, tai negalima to dėti niekais, 
kadangi apleidus gali kilti kitos kliu 
tįs. Mano pataritvas yra dykai. Aš 
g'dau Ausų, Nosies ir Gerklės ligas 
per 22 metu prie State gatvės ir ga
liu nurodyti šimtus išgydytų pacien
tų. Nekurtuos jus galite patįs žino
ti, perskaitę jų surašą. Ateikite ir 
pasimatykite su manim, jei gydyto
jo patarimas yra reikalingas.

Dr. F. 0. Barter

Aš nors ne rašytojas, vis dėlto 
negaliu susilaikyti nepriminęs 
nors keliais žodžiais apie šį svar 
bu atsitikima ir neparaginęs vi
sų, norinčių pasimokinti, naudo- 
ties Įkurtųjų Liaudies Kursų pa
mokomis. —

— L. K. lankytojas.

nė: “Netiesų šim... 
visos progresistės, 

lik viena ne narė dainuoja. 
Kaziukas atsiliepė, kad pro
gresistės, tai ne sąjungietės. Šim. 
smarkiai užsispyrė, kad perbal- 
suotų. Capl... nė prašo, kad 
tik nebūtų tokia aštri diktatūra. 
Sako: “reikia nutarti, kad ir

yra surinkti.

BRIDGEPORT.

IŠLAUŽĖ SIENĄ IR APVOGĖ.
Banditai vakar išlauže muri

nę sienų skiepo krautuvėje M. 
Rubenstein, 535 E. 43 gat. ir 
paėmę 24 kailinius, vertės $500, 
ir išėjo savais keliais. Policija

Tfie&oreof

HAL5TED STcor ROOSEVELT ROAD
Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet iųs kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga į 
krūvą, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet lųs esate trumpa
regis arba toli regis, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur. Mano 26 metų 
patyrimas iiame užsiėmime su
teiks jums geriausias pasekmes.

Gydymas visų akių, ausų no
sie’ Ijr 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 lubos, virš Platt’o aptiekos
• Tėmykite į mano paras*. *• 

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

Dvi Pori KeiniuBUS NAUJAS TEATRAS.
Asclier Bros, ketina budavoti 

naujų gražų krutamųjų paveiks 
lų teatrų. Jis busiąs prie State 
gat. netoli nuo VVashington gat. 
To kompanija jau turi 18 kra
tomųjų paveikslų teatrų Chica- 
goje ir keletą teatrų kituose mie 
stuose, bet ji dabar ketinanti pa 
statyti labai gražų namą — tokį 
namų, kokio dar niekur nėra.

prigulėti prie choro.” Pauz... 
atsiliepė: “nagi aidoblislus už 
įniršto te.. šniuk... “ir para
pijonus ir vyčius užmiršote... 
Jau kad lopyti, tai lopyti.“ Did
žiuma balsų nubalsuota, 
pasiliktų taip kaip buvo, 
viskas ir užsibaigė.

— Gvaizdikas.

2322 So.

IŠSPROGDINO SAUGIĄJĄ 
ŠĖPĄ.

Banditai įlindo į Upham ir 
Whlsh
Throop gat. išlaužė saugiosios
šėpos duris, pasiėmė $130 ir iš
ėjo kur jiems reikia. Policija 
dabar turi darbo bejieškodanui

bloga

kad 
Taip

Ketvirtosios susirinkimas.
Rugsėjo 28 d. Mildos svetai

nėje, ketvirtosios komunistai tu 
rėjo susirinkimą.Kaip atėjau pir 

šar... vis kartoja: 
telegramą, telegramą, penkis do- 

pasiųsti tuojau, pa
siųsti... Supratau, kad čia ren
giama brooklyniškiams ant 
muilo ir kitokių tinksų, kas rei
kalinga prie kuknios, idant ku- 
korius Džiovas iškeptų tokį poli- 
tikierišką keksą, kokį tikrai ža
dėjo. Žadėta buvo daug. Pav.: 
kuri unija gera, o kuri bloga... 
Kuri draugija kapitalistiška, o 
kuri ne.... Kuri unija ar drau
gija pripažįsta proletariato dik
tatūrą, o kuri ne...

Sekretorius skaitė aštuntojo 
rajono protokolą iš.... Žarijos. 
Priimtas vienbalsiai. Taipgi pri
imtas ir tas protokolo paragra
fas, kuris mini, 
“Naujienoms” 
pranešimų; duoti 
mus. Tai ir gerai, tegul tas 
burž. organas bankrutija.

Narių išbraukimui šiuo tarpu 
nebuvo.

Pirmininkas Šar. nerimsta, 
kad nėra ką veikti. “Ar neturi
te ką daugiau kuopos reikaluo
se? — klausia jis. Bet niekas 
nieko neturi, visi tyli. “Mes tu
rim dar daug laiko, sakykit 
ką turite.” Šim... pasitaisė aki
nius. atsistojo ir sako: “Aš turiu 
daug ką sakyti — visi klausos, 
ką pasakys — man išrodo, jei 
taip možna sakyti, — ar nebū
tų geriaus, nad atšauktumėm tą 
nutarimą, kuris draudžia nena- 
riams prigulėti prie choro. Ištik- 
rųįų draugai — tęsė toliaus — 
atrodo, kad monkių susirinki
mus mes darome. Po kiek kartų 
nutarėm, kad nepriimti į chorą 
kitokių, kaip tik sąjungivčius. 
Dabar ir vėl laužome tuos įsta
tus. Kiek aš žinau, prie choro 
priguli apie 7 nepriklausanti 
prie sąjungos.“ Šar....... “čia
monkių nereikia prirodyti; te
gul komitetas išduoda raportą.“

Kair.: “Sakyįom, šim... mu-

WEST SIDE

kad neduoti 
nea pmokamų 
tik apmoka-

Del lietuvių amatninkų Sąryšio.
Rugsėjo 28 dieną čia (Melda- 

žio svetainėje) buvo šaukiamas 
lietuvių amatninkų susirinki

mas, bet dėl įsiskverbusio pra
nešime neaiškumo mažai narių 
tebeatsialnkė ir tuo budu jisai
tapo atidėtas į sekamą nedėldie- ■ jų. 
nį, spalių 5.

Nors susirinkimas neįvyko,— 
visai nebuvo atidarytas, — bet 
tie, kur buvo atėję, kūrins neku
riuos reikalus aptarė ytin pla
čiai. Dalyvavusieji parodė, kad i 
jie yra pasiryžę darbuoties lietu-1 
vių amatninkų organizacijai, 
idant pastačius ją ant tvirtų pa
matų. Tų pasitarinių čia nemi
nėsiu, kadangi tai buvo tik asinę 
niški pasitarimai. Sekamą nedėl 
dienį, spalių 5, Meldažio svetai
nėje įvyks Amatninkų Sąryšio 
susirinkimas. Visi jie ten turės 
būti išnauja aptarti ir užgirti. 
Susirinkimas prasidės kaip 10 
valandą ryto. Draugai amatnin- 
kai tegul pasistengia atsilanky
ti. šiame susirinkime be kita, J 
bus svarstoma kai dėl susivieni
jimo su nevvyorkiečiais amat- 
ninkais. Taipjau bus svarstomu 
apie įkūrimą mokyklėlės ir lt.

— K. čepukas.

Aš sugeri tu tų bonką 
ima/ir jis man stebė-

Aš galiu geriau

SU ŠITAIS 
naujais rude 

niniais
SIŪTAIS PO

$35 ir $40 
Verti

Išpardavimas tęsia vienų dieną, 
kad parodžius chicagiečiams, kur 
tikros drabužių vertės yra gauno- 
mos. šitie siuliii nėra padirbti 
pardavimo tikslais — jie yra iš <* 
musų paprastojo sandėlio, visi 
rankų darbo drabužiai, padirbti 

vieno geriausių dir 
bėjų Amerikoje.

Su dviem porom 
kelinių. Jie butų 

labai verti 835 dr 
$40.

Dr. A. R. Blumehtlial

Padirbti iš žalios, 
pilkos ir mėlynos 
^materijų ir gražių 

tamsių ceikių

Su Juosmenine 
siūle, dviem guzi- 
kais abiem pusėm 
segami ir viena pu. 
$c sagam i konser- 
vačiųjų madų; ne- 
kurie su nuimamais 
diržais; dydžio 34 
iki 12 per krutinę.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akie Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

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

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliomis, nuo 16 iki 11| dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 st.

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

Vyrams ir Jaunuoliams ploščiai, didelis įvairumas pasirinki
mui madų ir gelumbių nuo $25 iki $65.

Vaikų dvejekelnial siutai, padirbti iš tamsių gražių audimų su 
Hemenine siūle, devėjami su diržu ar be diržo, abejos kelinės su
kirptos tyčia pilnai ir pamuštos perdėm;amžiai nuo 7 iki 17 metų

Vyry Rudenines Skrybėlės
Išdirbėjų sam poliai verti iki 

$5.00 Subatoj

Tip Top Rūkomasis Tabakas, pypkei ar rigaretams; paprasta 
kaina 10c. pitkeliui; 12 pakelių

12 Pakelių x S©c

Tai yra stebėtina proga vyram? 
nusipirkti sau naujas rudenines 

ir žiemines skrybėlės; visoj kruve 
)j nėra nei v:enos skrybėlės, kziri 
butų vci ta mažiau kaip $3.50,/da.
ilgiausiai vertos s| ir $5. Tarp jų 
yra minkštos ii’ kietos skrybėlės; 

visos naujausių madų ir spalvų.
Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 

Telephone Haymarket 2544

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

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 X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorlja: 1025 W. 18th 
St. netoli Fmk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Tęlerhcnc Canal 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Hahtcd Street

VALANDOS: 8—9 Mto, ti’laL

LAIŠKAS DEL SALUTES 
MANUFACTURING CO. 

Nexv Castlc, Pa. 
; Rūgs. 3 d., 1919 m 

P-iuti P. Baltraniii, 
616 W. 31-st SI., 

Chicago, III. 
Gerbiamasis.—

Mano sveikata buvo
nuo paskutines operacijos apie 
tris melai atgal. D aktarai nega
lėjo man pagelbėti. Aš pama
čiau jūsų apįskelbiimą lietuvių 
laikraštyj ir parsitraukiau iš jū
sų vieną bonką Salute Stomach 
Bitterio. 
bemėgin
linai pagelbėjo.
miegoti ir valgyli ir mano rau- 
menįs daug stipresni pasidarė.

Jus galite pan ludoti mano 
vardą, patardami savo vaistus. 
Pirmutinę bonką aš apturėjau 

i per ekspresą. Aš turėjau laukti 
pusantros savaitės iki gavau ją 
ir man ekspresas paskaitė 41 

centus. Bukite geri prisiųskite 
man dar tris bonkas Salute Sto
mach Bitterio pakine knisa, 
aš užmokėsiu, k tip gausiu. 

Pa- negalite siųsti pakine krasa, 
mokos prasideda kaip 7:30 v. v. siųski'!? per ekspresą.

Settlemento užvaizdą, 
—Lydia M. Schmidt.

TOWN OF LAKE LIETUVIŲ 
DOMAI.

Pradedant spalių 5 dienų Uni- 
versity oi' Chicago Settlemente, 
4630 Gross avė., prasideda ang
lų kalbos ir pilietybės pamokos. 
Visi, kur norėtų išmokti anglų 
kalbos ir nuodugniai susipažin- į 
ti su patvarkymais kai dėl pilie-; 
lybės, prašomi atsilankyti.

Mrs. W. Caparrutes, 
Galbreath avė.,

biliu Eric ir Michigan 
Banditai norėjo atimti nuo Lab- 
bie $500. Banditai pabėgo.

120 So. State gat. 2 lubos. Antros 
durįs į šiaurę nuo Fair sankrovos. 
Valandos: nuo 9 iki 6 septintadic- 
niais nuo 10 iki 12.

NAUJA APTIEKA
Ld. STAHL (latvy*) gerai žinomus lietuviams aptiekorius 

uždėjo aptieką

671 W. 18-th St. kampas Union ir 18-tos gatvės. .
Phone Canal 3300.

Patarnavimas visiems teisingas ir sąžiningas, nes daug melų 
praktikos Lietuvoje Amerikoje ir didžiojoje Europos karėje sutei
kė progą būti geru ir atsakančiu aptiekorium.

* f

Jaukalui esant ateikite su receptais ar kitais dalykais, o visi 
busite užganėdinti, nes viskas parsiduoda pigiau kaip kitur.

CHICAGIECIŲ PAŠALPA.
Chiragiečiai umu laiku keti

na išsiųsti į Austriją, nukentė- k i t' taip: 
jusiems nuo karės daigių vertės .
$50,000. L. Neumann yra to 616 W. 31st St"

>»*■»
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J. G. SACKHEIM & CO 
1335 M(LWAUKEE AVK. 
tarp Paulina ir Wood St*.

Mus perkame Idberty Bonds 
už pilną “Cash” vertę, 
Atneškite arba atsiųskite į 
Atdara kasdien nuo 9—B 
Utarninkais, Ke t ve r gaiš ir 
Subatomis 9—9.

Phone Pūliniai! 621
DR. LETVIS H. LIPPMAN 

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

319 Kcneington Avenue 
10737 So Michigan Avė.

Kalbu lietuviškai

Dr. M. T. Strikolis“
LIETUVIS GYDYTOJAS 

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

Rez. Tel. Seeley 420

Akių, Ausų, Nosies 
ir Gerklės.

o i
Jei i 
tai .

PABUČIAVO IR ATIDAVĖ 
PINIGUS.

Keturi banditai sustabdė E.
\V. YVcber’o, 1728 Berwyn avė.,
automobilių. Automobiliuje 
važiavo 2 vyrai ir 3 moterįs. Į
Iškratė i uos ir rado lik $2. tuo '
met banditai, is eiles, pabūt iaxo į Įjkj..j jr geriausią gyduolę dėl kiek-

Pranešu Visiem
_ Kad Salote Stomach Bitlers yra

' pripažintas Washingtonc, D. C. už

visas tris moteris, atidavė atgal i vieno, katras tik jaučias vidurių ne
rastus pas juos du dol. ir liepė 
važiuoti kur jiems reikia. Ban
ditai išbėgiojo į visas puses.

I sveikata, skauda po krutino, vidu- 
i rių užkietėjimą, skilvio nedirbima 
. neskanaus atsirūgimo neturint ape- 
į tite, galvos skausmą sirenų ir inkstų 
į ir taip toliau. Salutes Stomach Bit- 
i terš viską prašalina ir palieka lai- 

BANDITAI NUŠOVĖ ŽMOGŲ, i '"!"«>'■ '«!«’nykst.it, 
brank Labinę, 431 So. Ridge-/ Kaina bonkai $1.50, 2 bonkos 

land avė., peršautas į galvą Iri- ,^-00. 4 bonkos^ $5.25, 6 bonkos $7.50 
jų banditų važiavusių automo-[ Salute Bittcris iš šaknų žievių, 

blvd. žolių sėklų ir žiedų, ir nėra pripa
žintas svaigalu, bet gyduolė.

Galima g^uti kiekvienoj apliekoj, 
o jeigu negali gauti tai prisiųsk mo- 
ney orderiu pinigus, o mes gavę pi
nigus ir užsakymą kiek rcikalaunal 
tai prisiusime dėl tamislų.

Pasarga: Reikalaudami prisiųskit 
tikrą ir aišku savo antrašu ir rašy-

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO.,

...............  _i., Chicago, III.

I„SS. I k p. pirmą karią stalo veikalą Chlcagoje Nepalaidoti Ku 
nai 4 veiksmų tragediją iš darbininkų gyvenimo. Kuris darbinin
kams žingeidi! bus matyli. Perstatyme dalyvaus gabiausi Chica- 
gos lošėjai. Atsibus nedalioj, 5 dieną spalių (Oct.), 1919 S. S. P. 
S. svetainėje 1126-28 XV. 18-th st. Chicago. Durįs bus atdaras Ival. 
po pietų. Veikalas prasidės 5 vai, Vadovaus Bežisierius (i. Sunku
lį as.

Po perstatymo bus šokiai iki vėlai nakties. wGros latvių or
kestru. Veikalų paraše J. Koslovcev. Verte A. Rostovas.

Kviečia visus skaitlingai atsilankyti KOMITETAS.

ČIA YRA NAUJIENA
šilas puikus $750 miegamojo kambario ištaisymas 

bus duodamas

Žiūrėk šeštadienio laikrašlin pilnų smulkmenų

Pirmadienį spalių 6 dienų musų didžiojo metinio se
nos m Bos pigumų savaitinis išpardavimas.

4

■j;

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

J2th STREET 
Tek Kedzic 8902.

3514-10 W. 12th ST.
ArtJ St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

i——iwrMi

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

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

Moteriškų ir Vryriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dėiiomis nuo 9—2 po piet. v 
Telephone Yards 687

Tęlepaonc Yards 5032

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

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

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.

nykst.it
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Pirkite 
tižiausioj Lietuvių Ūkininkų ko

per 450 lietuvių ūkininkų, kur 
šįmet vasara čia su virš 50 pir
ko formas lietuviai, kurie luri-

Iii •*! n * SLA. .36 kuopos mėnesinis susirin.I Vyr įsk y Orapan y Bargenai V.
Teisingas apsiėjimas. Garantuo Halsted St. Visi nariai malonėkite 

tas užganėdinimas. Vyru ir vaiki- atvykti. —Valdyba,
nų neatsišaukti, padarytį ant už- 1 --------------
sakymo siutai Ir overkautai. vėliau- E_.. Z". ZZ ? Z2Z 1...
sL°AltniJ.ės.!r konservatyvi modeliai. 1 rinkimas įvyks spalių 5. kaip 12 vai.

dieni.!, Geruckio svet. Draugai, atei
kite ir atsiveskite nauju narių.

— Sear. F. Slėnis.

vas ir k Valikiškas, turime baž-

riai matydami tokį didelį skait
lių lietuvių čionais pareinant gy
venti nuifuojas laukan iš tos

$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- 
Į 1| nežymiai vartotų siutų ir over- 
kutų $8.50 ir aukščiau. •

Fui! dress, tuxedo, frocž siutai, 
ir tt. $10.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak 
Nedaliomis iki 6 vai. vak. Subato-

mums savo puiki t įtaisytas li
kęs, kad parduotume lietu-1 
viains, kad ir už pigesnę kaina! 
nes anglams nesinori tarpe lie
tuvių gyventi kaipo jums kad.

a GORDOI4, 
UIS So Hahted Su Chicago. III 

t.t*lat» 1M9

Pranešimai
I I U’DIES KI RŠAI prasidės pėt- 
čioj. spalio 111. šiuo mokslo se-

Broli lietuvi, kurie mylit suv<» išpildomieji dalvkai bus; t 
ir tautą, jums geriausi 
apsigyventi musų kokmi 2
Lnri v»-n nnlnopsiu ir ur-1 *>^ jr valdžios formos. 4 ne ekonomija. Lekcijos bus du kar

tu savaitėje: pėtnyčiomis, vakarais, 
ir ncdėldieniais iš ryto, Aušros Mo
kykloj. Lekcijų klausyti bus j’e'ib 
•>.i:uri tik tie, kurie bus užsirašę iš- 
tis-»m sezonui. o todėl norinlieji 
lank\ ti I iaudies Kursus prašomi 
jau išanksto užsirašyti, iki lekcijoms 
prasidėsiant. Del užsirašymo ir dėl 
nhd'^ni’’ informacijų Liaudies 
sų dalykais prašome kreiptir.s

progi
joje
riausi \*eta dėl Lietuvių ant 
ūkių gyvenimo Amerikoje apie 
linkę puikaus turgauno miesto 
Scottvillės, Mich. Kolonija ran-

1 ii- 
ii įvažiuoti, 

dėl visokiu

vandenyno j kur galima 
vais ir traukiniais 
Žemė derlingiausi 
javų, daržovių, sodų ir pievų.- 
Molis su juodžemių, upeliais ir 
ežerais riteri žviravoli keliai,
puikiomis formomis : įgyven
ta. Mes turime 80 farmų paė-

f įlojusi laukan iš tos lietuvių ko 
Linijos, vienos yra mažos, kitos 
didesnės fanuos; vienos yra su 
menkais budinkais, pigios, ki
tos yra su puiki tįsiais įrengi
mais; su pelningais sodais. Tu
rime supirkę dabar iš rudens 
farmų gausit nuo kelių šimtų 
iki tūkstančio dol. pigiaus. Ru- 
denies gyvulius, sėklas ir ūkio 
mašinas antrų rankų gausi už 
pusę kainos.
Atvažiuoki tuojaus mes 
žiosime su

iudokis proga, 
apve- 

automobiliu tas far-

rinkti tinkamesnę farmų. Pri
imsime Liberty Bondsus už pil-

likusią skolą nereikės mokėti 
procentu ir taksą, kol p n i si 
gyvenai pavasary. Garantuoja
me, kad viskas 
singai, kaip mes 
netaipos rasite,

taip yra tei- 
rašome, jeigu 
kaip mes čia

lėšas apmokėsime. Pilnai gali
te pasitikėti mumis, nes mes e- 
sanie tos kolonijos uždėtojais

tie
tuviais ūkinink as gyvename 
šiuo adresu:

A. KIEDIS CO.,
Robinson Building.

Scotlville. Mich.

po

Dr, F. 0. Carter
Specialistas.

Atilai-
k.aušino ir 

formavimo
rhloro- 

SDVO 0- 
Išplaunu inig 

dalines giles ftonsi 
his) ir snec i alinis 
budais gydau ausų 
ligas.

suotinoji istorija, nuo 
Frant'i’Z’i Revoliucijos ik

Kuburos istorija. 3

Halsted gt.

Didžiosios 
siu dienų.
— Vals’y-
— Poli i-

Kur-
3001

Svarbi prelekciya. Rengia P. D. 
U. Lietuviu Skyrius temoj “\lj 
Vergija”. Skaitys J. C. Svitranin, 
dėl'oj, s’»aliu 5 <1. Mildos svet. 
3 lūžių 3142 S. I laistei! Sa.

' — Kom.it'etas.

ne
imi

Chicajios Lietuvių Ama'ininku Są
ryšio susirinkimas j 
v”;’’iu 5, ki»in 10 vai. ryto n. M. Mel-

ASMENŲ .'IEŠKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ
PA.III'.šKAU senos nuderu, kuri 

pridabotų du vaiku. Užmokestis Ims * 
gera. Atsišaukite laišku šituo adre
su. No. 9 — 1739 So. Halsted St.Harvey III. — LDLD 125 kp. susi- ____  . ________________ _______

PAJIEŠKAU savo moters Stanis
lovus Tamaševskienfs, po pirmu 
vyru Kniukštienė. Daug kas jų pa
žįsta. Ji mėgsta su visais šnekučiuo
tis. Eina gatve sulinkus, į žemę žiū
rėdama, lyg ko jieškodama. Ji yru 
tikėjimų pametusi; nepriklauso nei 
pi ie bažnyčios, nei prie laisvųjų. 
Pirmiau gyveno Pondsvillėj, Mich.! 
nuliuose, paskui kituose miestuose: 
Indiana llarbor, Ind. Philadelphi- 
joj.l’a., Pittsburgli, I’a, Detroit, 
Mich., Bockford, III. ir kituose mies
tuose. Prasišalino nuo manęs rug
pjūčio 28 d. šių metų, išsiveždama 
su savim visus rakandus, nepalik
dama nei vieno krėsliuko kur atsi
dūsti ir 2IH) dolerių. Meldžiu draugų, 
jei kas žinotų apie jų duokite man 
žinoti. Už tikrų adresų aš duosiu 
$10 dovanu.

JOE TAMAŠEVSKIS, 
669 \V. Lltb SI., Chicago, III.

LSS. 81-mos kuopos susirinkimas 
bus subatoj, spalių I dienų, Liuosy- 
bės svetainėj, 1822 \Vabansia avė. 
Pradžia kaip 7:30 vai. vakare. Kuo

pos nariai, malonėkite alsįjankyt 
laiku ir naujų narių, kur nori įsto
ti Socialistų l’artijon,, atsivesti. Su 
‘‘komiinislais’ perorganizuotoji kuo
pa nieko bendra neturi, todėl susi
rinkime dėl jų nebeguišinsime lai
ko. — Sekretorius P. Miller.

J.L.S.L. 1 kp. lavinimosi susirin-' 
kimus Įvyks nedflioj, spalių 5 <l„ 
H* vai. rylo. Aušros svet., 3I.MI1 So. 
Halsted Si. Prelegentu bus d. Kcine- 
ž.i. Draugai, malonėkite atsilankyti 

iir išgirsti lėkti]:}. —Komitetas.:
Į PA.HFŠKAU Kazimiero Šilko, ku-

< h i c n jro s Lieiuvių Socialistų Vyrų ris nesenai sugrįžo iš Anglijos. Jei 
Choro rej etiėija jvyks pūtiiyčioj, .gyvenate z” ' ' ‘I., Pulaskio

i, malonėkite susirinkti ligoninėj.
be kita turėsime aptart 
i kalų. — Valdyba.

Dainininką 
laiku, tirs

.gyvenate Chicagoj tai malonėkite oi važiuoti pas mane, aš dabar esu

LOUIS SILKINIS, 
t' S General Hospital, 47 St. and 
Droxel blvd.

MOTERŲ

MERGINŲ

ar

MOTERŲ

įdomaus darbo musų 
popierinių krabių 
dirbtuvėje.

JOKIO PRITYRIMO

NEREIKIA

PASTOVIOS VIETOS
PRADINĖ ALGA GERA

Valandos nuo 8 iki 4:45 
. . Subatomjs iki pietų.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

RAKANDAI
EXTRA BARGENAS

REIKALAUJA vaikinų 16 ir 17

Jei reikalaujate rakandų, nepralei 
skite šito bargeno. Vėliausios ma

ldos seklyčios eilė, valgomojo setas 
Į miegamojo setai, aksominiai kili
mai, paveikslai ir tt. bus atiduoda- 

Imi už koki nebūk teisingų pasiuli-
melų, nuolatiniam darbui su proga nimų. Taip pat graži grojamoji pia 

inina stiliaus 1919 m. ir $200 dvigu- 
, uju plunksna fonografas. Groja vi
sus rekordus. Parduodama už $55 su 
rekordais ir deimanto adata. Visi 
daiktai nauji.

Rezidencija 
1922 S. Kedzie Avenue

pakėlimui. Geros valandos ir dar

Anksti uždaromu sutintomis.

PRICE BAKING
POWl)ER FACTORY

1001 Independence Blvd.

REIKIA šiaufiaus arba gabaus 
vyro, kuris norėtų mokintis to amu 
to. Aš išmokinsiu, galit turėt mažų 
šeimynų, gaus pas mane ruimus gy 
venti. Atsišaukite šiuo adresu: 
2290 Milwaukee Avė.

TIKTAI ŠI MĖNESI.
Geriausia pasiūlymas gaus puikų 

tikros skuros seklyčios setų, varto
ta 30 dienų, vertas *175. Mes esame 
priversti taipgi pratuštinti daug ki
lų seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mrs taipgi turime visokių divonų. 
fonografas. PRISIUNC.IAME 1 ž- 
DYKA. Priimame Libertv Bonds. 
VVESTERN I URNITURE STORAGE 

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

daliomis nuo 10 iki 4 vai.

L.S.J.Ę. 1 -mos kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks subatoj. spalių 
I d. Aušros svetainėj. 3001 So. Hal- 
sted St. Pradžia 8 vai. vakare. Visi 
nariai malonėkit susirinkti, 
renkama Lygos centro valdyba. 
Taipgi yra ir daugiau svarbių reika- 
iV- — Valdyba..

Papieškau savo pusbrolio Petro 
Pranckaus, ansai išvažiavo iš Chi
cagos 27 d. 1919 September nežinia 

nes bus I kur. Meldžiu pranešti man adresu: 
K. Pranckus,

176 Cenler St., Naperville, III.

TIarvey, III — LSS. 228 k p. mene 
sinis susirinkiinas bus spalių I d. 
n-dėlioj, 9 vai. iŠ rylo, 15639 So. 
Halsted St. Draugai, malonėkite at- 
si'ankvli visi, nes turime daug svar
bių reik+dų apsvnrtymui; be kita 
perorganizavimas kuopos.

—i Organizatorius.

SEARS ROEBUCK & CO.

Roman & Arthington Sts.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ATIDUODAMA rendon 
vaikinui 1 K-tos gaivūs 
matyti galima vakarais 
Ruble st.

kambarys 
apielinkė j v

REIKIA kelių gerų moterų sku 
durimis rinkti. Gera mokestis, 

. 12th St.,

REIKIA kriaučių; pastovus dar
bas, gera mokestis, Louis Holstein, 
6817 Stony Island Avė., Telefonas 
Midway 8015, Chicago.

ALFREI) DECKER A COHN

Draugyslinės Rūšies Drabužių 
Dirbėjai.

Gali panaudoti rankovių (siuvėjus 
ir perpečių susiuvčjus, antruosius 
beisterius.

NAMAI-žEMĖ
Parsiduoda 3 pagyvenimais mūri

nis namas po 6 ruimus. Parduosiu 
>’ž $3400 raudos neša $40 00 mėne
siui. Atsišaukit pas savininkų K och 
2851 Emerald avė. arti 29 gaivūs 
Tel. Yards 5720.

FARMŲ PIRKĖJAI.
Pirmiau negu pirksite FARMA 

gaukite platesnius paaiškinimus iš 
Lietuvių Bendrovės apie Lietuvių 
kolonija VVisconsinc, kur jau daug 
lietinių gyvena ir dar tuksiančiai 
apsigvens. nes ten žemė labai gera, 
ant kurios nepaisant kokie metai 
nebūtų, visada geras užderfjimas. 
Dabar geriausias laikas važiuoti ir 
pamatyti, kokie javai šįmet yra, 
kad iš kitų valstijų žmones atvažia
vę stebisi. Dauguma nuo bendro
ves pirkusieji buvo išvažinėj^ po 
visų Amerika, be geriau negalėjo at
rasti kaip Wis. lietuvių kolionijoje,

> KAMBAIUS BE VALGIO DVIEM
AR VIENAM, GARU ŠILDOMAS, i Ginsberg & Alter, 2707 \V 

šiltas vanduo, maudynė, ir elektros j Chicago, III. 
šviesa. Aštuoniolikins aoielinkėj — ______ __ —?------------—
Višinskio name. Klauskite Naiijie-' M0TEBŲ PIŪTYRUSIŲ nu ofise No. 10. r Y ______I VILNAS VERPTI

J IEŠKO KAMBARIŲ "j PASTOVIS DARBAS.
-------------------------------- PUIKIOS GYVENIMO 

...... J kambario Brigbton’ r
Town of laike ar Bridgepor- SĄLYGOS. (»Al.l

UŽDIRBTI NUO
$27 IKI $30 J SAVAITĘ.

ATSIŠAUKITE
COLUMBIAVILLE \VOOLEN

Atsišaukti
East Chicago, Ind. — SLA. 89 kn. 

la'kvs mėnesini susirinkimų nedė- 
lioj, spalių 5 d., 10 vai. ryto., papras
toj svetainėj. Visi nariai susirinki- 

; už neatsilanky
mą bausmė pagal kuopos nutarimų. 
Norinti prisirašyti taipgi kviečiami 
atsilankyti. — Sekretorė.

įvvks nedėlioj, j *e Paskirtu laiku.. i I iiiii h.'iiicmū mula

šio nariai ir norintis įstoti malonė
kite atsilankyti. Turime daug svar
bių reikalų tptarti. —K. čepukas Draugystės Meilės Lietuvių Air.' 

mėnesinis susirinkimts bus subatoj, 
spaliu H d.. G. M. Chernausko sve
tainėje, 1900 So. Union avė. Taipgi 

■" bz’us 'ti' diė'mV’M.niiį, T:30'vaL I nepamirškite užsimokėti posmerli- 
nių mokesčių. —Valdyba.

Cicero. — Ciceros Lietuvių 
Kooperacijos bertaninis susirmki-

PAJIEŠKAU kambario Brigbton’ 
Parke, T ‘
to paielinkėse. I’uri būt apšildomas

i ir elektros šviesa. Kas turite, mel
džiu pranešti adresu.
J. C. K. 28A9 W. 401h St., Chicago

nes
re, S. Žvibo svelaitiPj 1347 So. 
ve. Kožnas šėrininkas tur būt, 
ą ra daug svarbiu reikal ų. 

Sekr. A. Pečiukaitis.

REIKIA DARBININKŲ

Samdymo Skyrium 
Pietvakarinis kampas Franklin ir 

Van Buren gat. i kur išlygos yra prieinamos ir bied- 
niausiam žmogui, o prekė perpus 
pigesnė už žemes negu kitur. Gra- 

! žios (leikos) ežerai dabina visų a- 
Jpielinke, miestas arti, su visais pa-

REIKALINGAS kukorius
jas) turi būt patyręs savo darbų, keliai visur geri, kad ir blogiausiam 
gera mokestis, darbas ant visados, ore galima išvažiuoti.
Atsišaukite greitai, B. W. Jucius, ’ Kas norite nupirkti
3305 So. Halsted St., Chicago, III. Įpiviai

Eas* Chicago. Ind. L. A. U. Kliu
bo susirinkimas įvyks subatoj smi
lių 4 d.. 7: vai. vakare., K. Grikšo 
svet., 150 ir Norlhcote avė. Kveičia 
visus atsilankyti ir nauju narių at- 
snvesti. RaŠt. F. Svereckis.

LLF 12 kn. mėnesinis susirinki
mas Įvyks utarninke. snaliu 7 d., 
kn!” 8 vai. vakare, p n. 3238 So. Hal- 
sfeil «t. Darbo žmonių .Inygyne. 
Kviečia visus draugus nt«iiank> fi ir 
nauji! noriu atsivesti. Visi gaus po 
knygų "Barbora l'brika”.

Org. F. Alutis.

Cicero.

kaili 1:30
— SLA. vietinės 
’v' ks nedėlioj, 
vai. no nietu. O.

susi.
5

kn. 
snaliu 
Tumuliu

•r norintis Įstot kviečiami atsihm- 
ky Ii.

W'Mt Pullman. — Draugijų Sųrv- 
s'" ‘vetamė dabar randasi n^ulnlj 
vieloj — 12053 So. Halsleed SI. Drau 
"'jos Ir nariai prašomi tai įsidomė- 
**• ValdyĮbt.

Cicero. — Draugystės Lietuvių 
Tvirtybės ekstra susirinkinjas bus 
subatoj, spalių 4. kaip 7:30 vai. va
kare S. Žvibo svetainėj, 13-17 Si. 50 

i avė. Turėsime eit visi (in corpore) 
į .1. Juknhms svetainę. Visi nariai 
iodel kviečiami atsilankyti.

— Valdyba.

Melro.se Park. Pėtnyčioj, spalių 3 
<!.. kaip 7:30 vai.. Metalo Mašinistų 

1 Unija rengia prakalbas James sve- 
1 hrnėj. Kalbės .1. K. Vaišvila iš So- 
litl’e, AVash. ir K. J. Geležėlė. Kvie
čiame visus ateiti susirinkimam

— Komitetas.

Rubsiuvių Unijos 269 skyriaus 
susirinkimas bus pėlnylčioj, spalių 
3 d., Unijos salėj 1564 No. Robey 
st. Pradžia 7:30 vai. vakare. Del ne
kuriu dalykų bus slaptas balsavimas 

1 lodei kviečia visus —Valdyba.

P. P. D. Unijos No. 604 Lietuvių 
Pirmininkas. ,Skyrius rengia prakalbas tema “Vi- 

I suotinas streikas”, Pėtnyčioj, spa
lių 4 d., Mildos svetainėj ant 3 lu
bų, 3142 So. Halsted St., Pradžia 
vai. vakare. Bus geri kalbėtojai.

— Komitetas.

8

MOTERŲ COLUMRIAVILLE, MICH., 
ARBA ROOM 1854,

gerų farmų 
| pigiai, linksmoj vietoj ir tarp sa
vųjų.

Tai prisiųskite savo adresų, o mes 
.j’ip's prisiusime knygelę su plates
niais paaiškinimais, paveikslais ir 
pienu.

REIKALACJA vyrų prie darbo 
lentų kieme 

ROOS MFG. Co.
967 W. 20th St., Chicago. Jj’bhbty LANn * INVESTMENT

CHICAGO.
WABASH 6510.

-------------------------j-------------- Į COMPANY,
REIKIA 3 ar 4 darbininkų; tfera 3301 So. Halsted St.. Chicago, III. 

mokestis, darbas pastovus, atsišau-, -.........       —...
kitę pas Warsha\vski and Co.

1915 So. State St., Chicago III
Phone S. Chicago 147.

I niversitv ef Chicago Sęttlement 
nrodedm’ snpliti 5 d’eno. nrasidnda 
airnhi kalbos ir pilietybės namokes. 
V H. k”r nc.ri išmokti1 anglu kalbos 
i»* orAipų s<is>m>$ipH su pplynrkv- 
mo,s kas dėl Pilietybės, nralomi 
sjlank’11. Pamokos nr<»«ldAs k'r’n 

7:.10 vai. vakarę, Lydia M. Schmidt

Chicagos Liet. Vyrų Choro seka
ma repeticija Įvyks nedėlioj spaliu 
5 d.. II vai. ryto. Malonėkite visi 
dainininkai buli h’iku. Taipgi kvie
čiame naujųi nariu ateiti prisirašyti.

— Pirm. K. Valdiška.

234 k p. susirinkimas įvyks 
, smilių 5 d., University oi' 
<enl svetainėje, 4630 Gross

Ve •

<ir
T Uf

D...

\V’st P’^hnin

’vv ks stdvitni. 1
imn'-i. LD')3 So. Halsted

8 v-d. vakare. Draugai,

Draugai atsilankykite visi, nes yra 
daug svarbių reikalų.

— Sekr. A. Audickas...

"n I-O.

Rast Ti 1vii: is.

šo Knygyno svet. 1822 Wabansin 
nv°. Aųs'-'inę mokinties malonėkite 
atsilankyti. — Rengimu Komitetsa

Cicero. — Cicero Lietuvių Raudo
nos Rožės Paš. Kliubo mėnesinis su- 
'•hinkimas jvvks pč’nvčioj. smiliu 
3. J. Ncffo svetainėj 1500 So. 49th 
Avė. Pradžia 8 vai. vakare. Visi 
narini prašomi susirinkti, nes Ims 
priėmimas Kliubo Federacijos kons
titucijos ir šiaip daug svarinto kliu
bo reikalų turime. — Valdyba.

ppd. c ; ........
I Misii’inkimas bus subatoj. spaliu 4 
" ’oun 8 vnL vnk«>>•{». Aušros sv<*t.

Dmugai maln- 
lalku i»•
— A. P. R.

kam 8 vai. vakare 
Akinius pritaiko daktaras viduti- 3001 So. Halsted St

Dėmia kainomis. Akiniai specialiai 
už *4.00.

Unijos Liet. Skyriaus 604 • • -v « • • •i Pa j ieškojimai
I ASMENŲ JIEŠKOJIMAInokite n^Bankvti 

draugų atsiveskite. naujų

Egzaminavimas su spindulių 
pagelba.

DR. F. O. CARTER
120 So. State St.

Besisukamų šviesų iškaba per ‘i‘>

Rojioinrd __ SLA. 139 kn. mėnesi
nis susir'nkin’as bus subatoj, «sna- 
liii 4 d., k'iio 7:30 v'»l, vakare. 1090 

j So. M'ctn^an avė. Visi nariai kvie- 
č’ami af'iinnkvli. teipgi ir norinlie- 

I Ji prisirašyti ateikite.
Rlišt. K. Kalnietis.

Pajicšknu šeimininkės prie ina- 
*os šei'mnos gali atsišaukti našlė 

. ar mergina, arba vedusi ’.u i i, gali 
tureli savo mažų šeimynų, turi alei 
ti pas mane gyventi. Atsišaukit 

• šiuo adresu: 2290 Mihvaukee avė.

metu 
Nuo 
niais 
niais

prie State gatvės. Valandos: 
9 iki 6 kasdien. Septintadie- 
nuo 10 iki 12. Atdara šeštadie 
po pietų ir septintadieniais.

■iMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiro

PlunksnoS.1
Jaunu žąsų 79c. svaras.
Pusiau su pūkais $1.39 svaras.

Geriausi nukni *1.69 svaras.
BECKC DEP. STORE.

3323—25 So. Halsted st.,

Pajieškau savo pusbrolio Petro 
j Pronckaus, kuris išvažiavo iš Chi- 
cagos 27 ii. Sent. 1919. Aš žinau vis
ką apie Tomistą, bet aš viską do
vanoju, jeigu greitai parvažiuosi, 
arba pranešk kur esi. Sugryžkite 

.u.u: •• 1 — kaip norėsi, taip bus, kaip aš sa-•lelti r atsivesti savo draugų ki f. : H k|okll w 1Hth
iii mokintis ir. III ' ’ "* 101,1

PAJIFŠKAU SAVO švogerio Kazi
miero Rabafauskio. Kauno gub. ir

<l'im» reųrtlcija bus ned/UioĮ sna 
liu 5 <1. <)•?(> vai rvfn. Fel|owsbip 
®vel. 831 W. 33 PI. V’1-’! nariai kvie
čiami «i.........
norinčių mokintis dainų ir žabUiiiL

— Komisije.

Garfield Purk. — I :,'f. Fan'inrhi
Y'-th ir Moterų Paš. Kbubo ekstra pav. Pakrustėlių kaimo, Surviliškio 
«»i‘lrinkinms įvyks ndėli(|V spaliu 1 parapi»os. Pirmiau gyveno Chica- 
5 d. k^np 1:30 vai. tio nirtij. Jobn*'r<»ie, Jis pats ar kas žinote praneš- 
H-ingeis sw»t. 3729 W. Harrison St. kitę, nes turime svarbu reikalų.
Visi nariai ir narės esat* prašomi su VINCENTAS RUNAIČIUS 

sirinkti. — Valdyba.940 3rd St., Beloit, Wis.

Reikia Moterų ir Merginų 
18 metų ir senesnių, prityri
mo nereikia gavimui geros 
m o kės ties musų kepamųjų 
miltelių klijavimo skyriuj. 
Jums greitai pakels mokes
tį, kaip tik prasilavinsite. 
Galima sėdėti prie darbo 

švie-
oringuose kamba- 

Mes parūpiname

vėsiuose, švariuose
siuose, 
riuose.
smagias drapanas darbui ir
skalbiame jas kas savaitė 
dykai.

CALUMET BAKING 
POWDER CO.,

4100 Fiilmore St

REIKIA merginų sviestui vynioti. 
Gera mokestis. Atsišaukite pas 
perintendenta

BLUE VALLEY 
CREAMERY CO.

So. Clinton St., Chicago.700

MERGINŲ virš 15 metų

16REIKIA moterų ir merginų 
metų, prie lengvo dirbtuvės darbo; 
patyrimo nereikia; $14 j savaitę pra
džiai; nuo *18 iki *25 patyrusioms; 
pastovus darbias visų metų.

OLSON RUG CO.
1508 W. Monroe St., Chicago.

REIKALAUJA prityrusių ištisinių 
pyosvtojn; gera mokestis.

STERLING LAUNDRY 
5247 N. Clark St. Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PRITYRUSIŲ GELUMBIŲ 
AUDĖJŲ.

NUOLATINIS DARBAS.

GALI UŽDIRBTI

NUO $25 IKI $30

KREIPTIS Į

SOUTH BENĮ) W00LEN
SOUTH BENĮ), INI).

ABBA 208
ROOM

TEL.

su-

am-

dirbtuvėje, jokio prityrimo ne
reikia; dirbamieji kambariai 
yra šviesus ir oringi; idealės 
darbo sąlygos.,

BAUER& BLACK
41 W; 25 St., kamp..Dearborn.

CO.,

1854 CHICAGO.
WABASII 6540.

PAJIESKAU patyrusio buferio; 
gera užmokestis; darbas ant visa
dos. Atsišaukite tuojaus:
2-154 So. Oakley Avė., Chicago.

VYRŲ reikalauja — Gera mokes
tis. Pastovus darbas.

National Lead Co.
900 West 18-th Street,

REIKALAUJA poros vyrų. Nuo 
bitinis darbas.

South Qide Pa nėr Stock Co.
5833 So. Throop St., Chicago

Tol. Went\vorth 7744.

gera mokestisr
American Building Foundry Co.

2300 So. Springficld Avė., Chicago.

. SINGERIO SIUVAMŲ mašinų ope 
rotorių; gera užmokestis; nuolatinis 
darbas per apskritus metus.
22 St. ir Union Avė., f“ ‘

AGENTAI REIKALINGI
Rinkimui apgarsinimu ir adresu. 

Atsišaukite tik tokie, kurie galite 
duoti paliudijimų, kur dirbot už a- 
gentų. Kitokiems nėra atsakymo

STB ŪPAS and Ci
92 Warwiek St., Nevvark, N. J.

I PARSIDUODA 2 pagyvenimais 
‘ kampinis namas, garu šildomas su 
Įrroscrne ir btiėcrne. Apielinkė ao- 
šč:ai npgvventa lieinvi”. namas ir 
‘imdčlis kainuoja $1">000. Bandos 
namas neša *105 i mėnesį, tai bar- 
bargenas greitai perkant, pirkėjas 
tik turi turėti nuo $2000 iki $3000 pi

1 nirais.
’ Kliurki! Mr. Davis. 3965 Archer 
Avė., Tel. MrKinley 4339. Chicago.

Pusė akro nuikaus įjuodžiamio 
v!eipime gerinusių priemiestinių 
miestelių prie Nortbwestern gelžke- 
lio, arti gražios unės. puikios valti- 

’D'is nlaukioti ir žvejoti, taipgi arti • •• 1 1- !• t i • 1 _ 1?._ _ —__

REIKALAUJA suman ims, 
švaraus vaiko ofisan. Gera pro- 

ua išnuikli laikraStiitfDkvstės '".'1''1^ 'liH’l'i'i“. kur oalima jauti * fci/tnnl/*>mni rinrhn f 11 < 11»I i n i ir/rnn

Atsišaukite tuojaus.

117 N. DEARBORN ST. 
Room 619.

, užtenkamai darbo didelėmis užmo. 
kestimis. Galima gyventi ant šitos 
žemės ir auginti visokias daržoves 
ir vištas ir tuomi sumažinti pragy

venimu lėšas. Parduos lengvomis 
mėnesinėmis išmokusi imis,

PAUL BAUBLY
1404 W. 18th St.. Phone Canal 6296.

p

NAMAS pn. 7103 — 58 St., 4 kain- 
i bariais, augštas beizmentas, didelė 
Į Ir'rnė, 24 ir 24 nčilii, 2 karvės. 100 
vištų. 20 ančių, 1 arklvs. AtsiŠauki- 

j •(» adresu: 1). Kadelsky, Box 158, 
Summit, III.

PARDAVIMUI MOKYKLOS
PARSIDUODA barzdaskuty kla su 

3 krėslais su visomis elektros maši
nomis, parduosiu labai pigiai.

D. G.
4932 Mogoun Avė. E. Chicago, Ind.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė geroj vieloj, visokių tautu apgy- į 
venloj; gera proga geram žmogui, 
pardavimo priešastis patirsite nnt 
vietos. Kreipkitės pn. 1727 S. Union

PARDUODAMA sankrova — ciga
rų, cigaretų, saldainių, visokių smul
kmenų ir smulkių valgomu daiktų. 
Gera vieta. Parduodama <lel ligos. 
Kreipkitės pu. 1041 W. 51 St.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė; biznis išdirbtas per daugeli me
tu; lietuvių apgyventa 
Pardavimo priežastis yra 
žiuojii į kita miestą.

L SAIRUTIS, 
732 W. 19th St.,

Chicago. 12315.

apielinkė. 
ta, kad va-

Chicago.

PARSIDUODA pigiai bučernė ir 
gro^ernė. Geroi vietoj. Apgyventa 
visokiu tautu. Biznis grynais pini
gais. Pardavimo priežastį patirsite 
ant vietos. Atsišaukite j “N” ofisą 
nežymėdami No. 8. Tel. Humboldl

REIKIA prityrusiu operatorių pa- PARDUODAMA Beikeršape su vi-
1---- 1 !........ ,. Atsišaukite pn. 2801jiega varomu mašinų vaikų skalbia-i ^''s Įtmsymais- - - - Emerald avė.mus drabužius siūti. Gera pradinė 

mokesiis ir bonnsai.
F.LLFN GEE MFG. CO.

1141 So. Crawford avė., Chicago. RANDAI
PARSIBANDAVOJA 4 ruimai iš 

fronto, maudvnė ir Miletas viduj.RFIKALAUJU buferio, kuris .
rai mokėtu savo darbų. Atsišoukite Viskas gerai įtaisyta. Taingi 3 rui- 
nn. 1967 Cunalport Avė., Tel Canal mai iš iiŽTuikalio. Atsiaukitc.
3054. 715 W. 16th St., 2 lubos., Chicago.

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyrišky ir Moteriškų Aprėdalų.

Musų sistema ir ypatiškas mokini 
mas padarys jus žinovu 1 trumpi 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš
kų patyrimų kuomet jus mokysitės

Elektra varomos mašinos muiu 
siuvimo skyriuose.

Jus esate nžkvieėiantf aplankyti i* 
pamatyti musų mokyklų bile laiku- 
dienų ir vakarais ir gauti speriatil 
kai pigių kainų.

Petrenos daromos pagal Jūsų m i# 
rų — bile stailfts arba dydžio, H b< 
le madų knygos.
MASTER DE8IGNING HCHOOI

J. F. Kaanicka. Perdėti«!• 
190 N. STATE STREET, CHICAGO

Kampas Lake St. ant 4 lubų

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose 
Siuvimas. petrenų Kirpimas, t)e 
signing, dėl biznio ir namu. Vie
tos duodamos dykai. Diplomo! 
Lengvi išmokėjimai, Gvarantuo- 
fa išmokinti jus nusiūti suknes ui 
$10. Phone Seelev 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

Melro.se



